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Davet 
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Düzenleme ve bilim Kurulu olarak Dağlarından Yağ, Ovalarından Bal Akan Aydın’da 

yapılacak olan 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi' nde 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. 
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ZN(II) FİTALOSİYANİNİN K562 HÜCRE HATTI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
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Birgül MAZMANCI1, Nicat NOVRUZLU1, Mine İNCE OCAKOĞLU2, Fatma ASLIHAN SARI3, 
 

1Mersin Üniversitesi , 2Tarsus Üniversitesi, 3Mersin Üniversitesi, 

Fotodinamik terapi (FDT) günümüzde kanser tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri olup, fotosensörlerin (FS) 

ışık ile aktivasyonu sonucu oluşan reaktif oksijen radikallerinin hücreyi geri dönüşümsüz biçimde okside ederek 

hasar oluşturması esasına dayanır. FDT’nin etkinliği ışığın absorblanmasına oksijene ve FS’e bağlıdır. FS olarak 

kullanılan fitalosiyaninlerin merkez metal atomu içeren türlerinin FDT’de daha etkili olduğu bir takım çalışmalarla 

ortaya konmuştur. Bu çalışmada merkez atomu çinko (Zn) olan fitalosiyanin sentezlenerek etkinliği kronik 

miyeloid lösemi (K562) hücrelerinde hücre hattı üzerinde araştırılmıştır. Etkinliğin test edilmesinde sitotoksik ve 

genotoksik testlerden yararlanılmıştır. Zn(II) fitalosiyanin sentezinde ön madde olarak fitalonitril kullanılmıştır. 

Fitalonitril, yüksek kaynama noktasına sahip dimetilamino etanol içinde çinko tuzu varlığında 

siklotetramerizasyon reaksiyonu ile etkileştirilerek fitalosiyaninin sentezi gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen Zn(II) 

fitalosiyanin 12,5, 25 ve 50 M lık dozları K562 hücrelerine verilmiştir. Uygulama sonrası 12, 24 ve 48 saatlik 

uygulamalar ile sitotoksik ve genotoksik etkileri gözlemlenmiştir. Sitotoksik etkinin belirlenmesinde MTT testi, 

genotoksik etkinin belirlenmesinde ise COMET testi kullanılmıştır. Yapılan sitotoksik test sonrası hücre 

yaşayabilirliği doza ve süreye bağlı olarak değerlendirilmiştir. Bulgulara göre; 12. Saatte Zn(II) fitalosiyaninin 

12,5 µM lık dozda yaşıyabilirlik yüzdesi %81,84, 25 µM lık dozda %73,96, 50µM lık dozda ise %74,28’dir. 24. 

Saatte 12,5 µM lık dozda %85,41, 25 µM lık dozda %81,56, 50µM lık dozda ise %78,19’dir. 48. Saatte 12,5 µM 

lık dozda %119,69, 25 µM lık dozda %112,83, 50µM lık dozda ise %107,01’dir. Sonuç olarak 25 µM’ lık dozun 

K562 hücreleri için FDT’ de kullanılabilir olduğu ortaya konmuştur. Bu proje Mersin Üniversitesi Bilimsel 

Araştırmalar Birimi tarafından desteklenmiştir (2017-1-TP-2235). 

ANAHTAR KELİMELER: FİTALOSİYANİN, ÇİNKOFİTALOSİYANİN, FOTODİNAMİK TERAPİ, 

MİYELOİD LÖSEMİ, SİTOTOKSİSİTE, GENOTOKSİSİTE 

 
Effect of Zn (II) Phthalocyanine on K562 Cell Line 

 
Birgül MAZMANCI1, Nicat NOVRUZLU1, Mine İNCE OCAKOĞLU2, Fatma ASLIHAN SARI3 

 
1MERSİN UNİVERSİTY, 2TARSUS UNİVERSİTY 

Photodynamic therapy (PDT) is one of the methods used in cancer treatment nowadays, which is based on the 
principle that reactive oxygen radicals produced by the activation of photosensors (PS) with light can irreversibly 
oxidize the cell and cause damage. The effectiveness of PDT depends on the absorption of light, oxygen and PS. 
Several studies have shown that the types of PS which containing central metal atoms used as photo sensors are 
more effective in photodynamic therapy. In this study, phthalocyanine by the central atom of zinc (Zn), was 
synthesized and its activity was investigated on cell line in chronic myeloid leukemia (K562). Cytotoxic and 
genotoxic analyzes were performed for Zn (II) efficiency. For synthesis of Zn (II) phthalocyanine, was used 
phthalonitrile as precursor. Phthalocyanine was synthesized from Phthalonitrile by cyclotetramerization reaction 
in the presence of zinc salt in dimethyl amino ethanol with high boiling. The Zn (II) phthalocyanine was apply to 
K562 cells as a 12.5, 25 and 50 µM doses. Cytotoxic and genotoxic effects observed with 12, 24 and 48 hours. 
MTT test was used to determine the cytotoxic effect and COMET test was used to determine the genotoxic effect. 
Cell viability was evaluated according to dose and duration. According to the our findings cell viability percentage; 
At the 12th hour; 81.84% in the 12.5 µM dose, 73.96% in the 25 µM dose, 74.28% in the 50 µM dose. At the 24th 

hour; 85% in the 12.5 µM dose, 81.56% in the 25 µM dose, 78.19% in the 50 µM dose. At the 48th At the 24th 

hour; 119.69% in the 12.5 µM dose, 112.83% in the 25 µM dose, 107.01% in the 50 µM dose. Our results 

demonstrated that ; Zn (II) phthalocyanine is useable for PDT in K562 cells. Effective dose 25 µM and effective 

application duration is 12 hours. This project supported by Mersin University, Department of Scientific Research 
Projects (2017-1-TP-2235). 

KEYWORDS: phthalocyanine, zinc phthalocyanine, photodynamic therapy, myeloid leukemia, cytotoxicity, 
genotoxicity 
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TÜRKİYE'DE YAYILIŞ GÖSTEREN CHRYSOCHAMELA (FENZL) BOISS. 

(BRASSICACEAE) TÜRLERİNİN NÜKLEER ITS DNA DİZİLERİNE DAYALI 

FİLOGENETİK ANALİZİ 
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Bu çalışmada, Türkiyede yayılış gösteren Chrysochamela türleri arasında filogenetik analizi, çekirdek (nrDNA) 

ITS sekanslarına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Chrysochamela türleri dış grup olarak Arabis graellsiiformis 

ve Arabis brachycarpa'nın kullanıldığı filogenetik bir ağaç üzerine çizildi. Bitki örnekleri Türkiye’nin farklı 

illerinden toplanmış ve laboratuvara getirilmiştir. Genomik DNA’lar taze ve yeşil yapraklarından izole edilmiştir. 

Çekirdek ITS bölgesi için ITS4 ve ITS5A primerleri kullanılmıştır. Daha sonra elde edilen DNA dizileri, BioEdit 

ve FinchTV programları kullanılarak düzeltilmiştir. Hem filogenetik analiz hem de genetik uzaklıkların tespiti için 

MEGA 6.0 programı kullanılmıştır. Chrysochamela türleri arasındaki ilişkileri belirlemek için NJ ve bootstrap 

ağaçları oluşturulmuştur. Ortalama nükleotid bileşimi bileşimi% 22,7 T, 29,1 C,% 21,5 A ve % 26,7 G guanin 

olarak tespit edilmiştir. ITS dizilerine dayalı genetik mesafe yöntemi MEGA 6.0 programı ile gerçekleştirilmiştir. 

En düşük mesafe 0.000, en yüksek mesafe 0,184 tespit edilmiştir. MEGA 6.0 programı kullanılarak elde edilen 

filogenetik ağaç iki büyük gruptan oluşmuştur. Sonuç olarak, ITS sekansları kullanılarak gerçekleştirilen 

filogenetik analizin morfolojik ve anatomik verilere uyumlu olduğu tespit edildi. 
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TURKEY 

In this study, phylogenetic analysis among Chrysochamela (Brassicaceae) species distributed in Turkey was 
conducted based on the nuclear (nrDNA) ITS sequences. Chrysochamela species were plotted on a phylogenetic 
tree where Arabis graellsiiformis and Arabis brachycarpa were used as the outgroups. Plant samples were collected 
from different provinces of Turkey and brought to the laboratory. Genomic DNAs were isolated from fresh and 
green leaves. ITS4 and ITS5A primers were used for the nuclear ITS region. Later, the DNA sequences obtained 
were corrected via BioEdit and FinchTV programs. MEGA 6.0 program was used for both phylogenetic analysis 
and detection of genetic distances. NJ and bootstrap trees were formed to identify the relationships between 
Chrysochamela species. The ITS nucleotide compound composition was determined detected as 22.7% T, 29.1 C, 
21.5% A and 26.7% G guanine. Genetic distance method based on ITS sequences was applied with MEGA 6.0 
program. The lowest distance was 0.000 and the highest distance was 0.184. The phylogenetic tree obtained using 
the MEGA 6.0 program consists of two large groups. As a result of, phylogenetic analysis performed using ITS 
sequences was found to better comply with the morphological and anatomical data. 

KEYWORDS: CHRYSOCHAMELA, ITS, NRDNA, PHYLOGENETIC ANALYSIS, TURKEY 
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ÖZET Amaç: Bu derleme, bebeklik döneminde beslenmenin bebek mikrobiyotasının gelişimi üzerine etkisinin 

değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Giriş: Bebeklik döneminde beslenme; bebeğin fiziksel, mental, motor 

gelişimini ve gelecekteki sağlık durumunu etkiler. Beslenme şekli bebeğin sağlıklı bir mikrobiyota geliştirmesinde 

önemli rol oynar. Özellikle bebeklik dönemi mikrobiyotası gastrointestinal sistem mukozasının gelişimine ve 

olgunlaşmasına katkı sağlar. Gelişme: Emzirme ve anne sütünün mikrobiyota bileşimi, formül beslenmesi, katı 

besinlere başlanması bebek mikrobiyotasının gelişimini etkileyen faktörler arasındadır. Anne sütü, sağlıklı bir 

barsak mikrobiyotasının gelişmesi için bebeğe aktarılan çok sayıda non-patojen bakteriyi içinde barındırır. Anne 

sütü mikrobiyota bileşimi gebelik dönemindeki obeziteden ve gebelik haftasından etkilenir. Anne sütü, 

Bifidobacterium ve Bacteroides gibi spesifik bakteri gruplarının büyümesini destekleyen prebiyotikler denen farklı 

oligosakkaritler içerir. Buna karşılık bebek formüllerinin çoğunun temeli olan inek sütü, sadece eser miktarda 

oligosakkarit içerir. Bebeklerde katı besinlere başlanması, barsak mikrobiyotasının bileşimini ve işlevini önemli 

ölçüde değiştirir. Bebeklerin tükettiği katı besinlerin içeriği de barsak mikrobiyotasını etkiler. Sonuç: Anne sütü 

mikrobiyota bileşimi açısından değerlendirildiğinde, obez gebelerde normal vücut ağırlığına sahip gebelere göre 

Bifidobacterium daha düşük oranda bulunmuştur. Preterm ve term doğumlardaki anne sütü örnekleri 

karşılaştırıldığında term doğumlarda daha yüksek oranda Bifidobacterium saptanmıştır. Bebek barsak 

mikrobiyotası üzerine bebeklik döneminde formülle beslenmenin olumsuz, emzirmenin ise olumlu etkileri olduğu 

görülmüştür. Bebeklerde katı besinlere başlanmasıyla birlikte barsak mikrobiyal çeşitliliği artmıştır. Bebeklik 

dönemindeki beslenmenin bebek mikrobiyotasının gelişimi üzerine etkisini değerlendirmek için daha fazla 

çalışmaya ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: bebek mikrobiyotası, beslenme, bebeklik dönemi 
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Evaluation of the Effect of Nutrition on Infant Microbiota Development in Infancy 
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ABSTRACT Aim : This review was conducted to evaluate the effect of nutrition on infant microbiota development 
during infancy. Introduction : Nutrition in infancy; affects the baby's physical, mental, motor development and 
future health. Feeding method plays an important role in developing a healthy microbiota. Especially microbiota 
of infancy contributes to the development and maturation of gastrointestinal mucosa. Development : Breastfeeding 
and microbiota composition of breast milk, formula feeding, introduction of solid foods are among the factors 
affecting the development of infant’s microbiota. Breast milk contains a large number of non-pathogenic bacteria 
that are transferred to the infant for the development of a healthy intestinal microbiota. The composition of breast 
milk microbiota is affected by obesity during gestation and gestational week. Breast milk contains different 
oligosaccharides called prebiotics to promote the growth of specific bacterial groups such as Bifidobacterium and 
Bacteroides. In contrast, cow milk, which is the basis of most infant formulas, contains only trace amounts of 
oligosaccharides. The introduction of solid foods in infants significantly changes the composition and function of 
the intestinal microbiota. The content of solid foods consumed by infants also affects the intestinal microbiota. 
Conclusion : In terms of microbiota composition of breast milk, Bifidobacterium was found to be lower in obese 
pregnant women than in normal weight. When comparing breast milk samples in preterm and term births, 
Bifidobacterium was found to be higher in term births. Adverse effects of formula feeding on infant intestinal 
microbiota and positive effects of breastfeeding were observed during infancy. Intestinal microbial diversity 
increased with the introduction of solid foods in infants. Further studies are needed to evaluate the effect of infant 
feeding on the development of infant microbiota. Key words : infant microbiota, nutrition, infancy 
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Staphylococcus aureus, opportunistik ve kommensal bir parazit olarak hem insanlarda hem de hayvanlarda deri 
yüzeyini etkileyen hafif enfeksiyonlardan yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara dek ciddi problemlere neden olabilir. 

Bu patojen aynı zamanda dünyanın en önemli üçüncü gıda kaynaklı hastalık etken maddesidir. S. aureus kaynaklı 

geniş bir enfeksiyon yelpazesine sahip oluşu bir dizi virülens faktörü ile ilgilidir. Bazı görüşlere göre S. aureus’un 

patojenitesi biyofilm oluşturmasıyla ilgilidir. Biyofilmler bakteriyel topluluklara bağlı olarak biyotik ve abiyotik 

yüzeylerde ekstrasellüler yapıştırıcı matriks oluşturmaktadır. Stafilokokkal mastitis enfeksiyonları hayvan 

sağlığını etkileyen ayrıca süt endüstrisi verimliliği ve ekonomik açılardan problemler oluşturmaktadır. Antibiyotik 

tedavisi bireysel olarak bir seçenek olsa dahi maliyet ve antibiyotik direncinin gelişmesi ve meme dokusunda S. 

aureus’un uzun süreli kalıcılık göstermesi açısından potansiyel risklere sahiptir. Bazı araştırmalarda biyofilm 

oluşumunun S. aureus’un doğal ve adaptasyonlu bağışıklık sistemlerine, antibiyotik ve antimikrobiyal ajanları 

(alkoller, klorlu bileşikler, quaterner amonyum bileşikleri, perasetik asit ve ozon) artarak tolere etmesi sonucu 

geliştiği gözlenmiştir. Stafilokokkal biyofilm oluşumu kimyasal ve fiziksel yöntemler örneğin antimikrobiyal 
“quorum sensing” inhibitörleri, enzimler, nanopartiküller, bakteriyofajlar ve farklı doğal bileşikler (uçucu yağlar 

vb.) kullanılarak engellenebilmektedir. Bu çalışmada Staphylococcus aureus’un biyofilm oluşturma şekilleri, 

direnç mekanizmaları ve son yıllarda biyofilm oluşumunun önlenmesine dair araştırmalara yer verilecektir. 
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Biofilm Formation of Staphylococcus aureus and Prevention Methods 
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Staphylococcus aureus is an opportunistic and a commensal pathogen which can create mild to life-threatening 
problems including surface skin infections to serious diseases in both humans and animals. This microorganism is 
also the world’s third most important causative of food-borne illnesses. The wide range of infections caused by S. 
aureus is related to a number of virulence agents. Some aspects of S. aureus pathogenicity are related to biofilm 

formation. Biofilms are specialized bacterial communities that produce an extracellular matrix adhering to biotic 
or abiotic surfaces Staphylococcal mastitis is an important problem in dairy industry, affecting animal health and 
causing economic losses. Although antibiotic treatment is an alternative for individual animals, it is unfavourable 
because of its cost and the potential risks of the development of antibiotic resistance, and is unsuitable for 
addressing the problem of long-term resistance of pathogenic S. aureus in udder tissues. In several researches, the 
formation of a biofilm structure can result in increased tolerance of S. aureus against natural and adaptive immune 

systems, various antibiotics and antimicrobial agents (such as alcohols, chlorinated compounds, quaternary 
ammonium compounds, peracetic acid and ozone). Staphylococcal biofilm formation can be controlled through 

antimicrobial applications using chemical and physical methods including antibiotics quorum sensing (QS) 
inhibitor agents, enzymes, nanoparticles, bacteriophages and various natural compounds (essential oils etc.). This 
review will evaluate the researches about biofilm formation patterns of S. aureus, resistance mechanisms and 
prevention of biofilm formation in recent years. 
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Kentlerdeki yeşil alanlar biyolojik çeşitlilik için önemli imkanlar sunmaktadır. Kentsel yeşil alanlar kuşlar için 

habitat niteliğindedir. Kuşlar, tüm yaban hayatı arasında kentlerdeki en yaygın yabani türlerden biridir. Kuşlar, 

sağlıklı ekosistemlerin biyolojik göstergesidir ve biyolojik çeşitliliği desteklerler. Kentlerdeki floristik çeşitlilik 

kuşlar için besin çeşitliliği anlamına gelmektedir. Bu nedenle floristik çeşitlilik kentteki kuş popülasyonlarının 

dağılımlarını etkileyebilmektedir. Araştırmanın amacı Aydın kent parklarındaki avian diverstiy’nin tespiti ve bitki 

türü sayısına göre değişiminin belirlenmesidir. Araştırmada Aydın kentindeki bitki yoğunluğu yüksek olan Aytepe 

mesire alanı, Pınarbaşı mesire alanı, İsmet Sezgin parkı ve Nevzat Biçer parkındaki kuş türleri ve kuş türlerinin 

görüldükleri bitki türleri tespit edilmiştir. Parklarda gözlemlenen kuş türleri ve görüldükleri bitki türleri hazırlanan 

gözlem formlarına girilmiştir. İncelenen parklarda 9 tür kuş türü gözlemlenmiştir. Yaygın kuş türleri serçe (Passer 

domesticus) ve kumru’dur (Streptopelia decaocto). Kuş türü sayısı ile floristik çeşitlilik arasında ilişkinin olduğu 

tespit edilmiştir. Yüksek floristik çeşitliliğe sahip Pınarbaşı mesire alanı diğer parklardan daha zengin avian 

diverstiy’ye sahiptir. Kentsel ekosistemlerde avian diversity’i artırmak için yüksek floristik çeşitliliğe sahip parklar 

tasarlanmalıdır. 
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Urban green areas provide important opportunities for biodiversity. Urban green areas are habitats for birds. 
Among all wildlife, birds are one of the most common wildlife in cities. Birds are also biological indicators of 
healthy ecosystems and promote biodiversity. Floristic diversity in cities means food for birds. For this reason, 
floristic diversity can affect the distribution of bird populations in the city. The aim of the study was to determine 
avian diversity and the changes of it according to the number of plant species in the parks of Aydın city. In this 

study, bird and plant species were determined in Aytepe recreation area, Pınarbaşı recreation area, İsmet Sezgin 

park and Nevzat Biçer park which have high plant density in Aydın city. The bird species observed in the parks 
and the plant species in which they were observed were recorded on the observation forms. 9 species of bird were 
observed in the parks. Common bird species are house sparrow (Passer domesticus) and Eurasian Collared dove 
(Streptopelia decaocto). It was found that there was a relationship between the number of bird species and floristic 
diversity. The Pinarbasi recreation area with its high floristic diversity has richer avian diverstiy than other parks. 
Parks with high floristic diversity should be designed to increse avian diversity in urban ecosystems. 
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Kerevitler bentik canlılardır ve tüm yaşamlarını sucul alanlardaki dip bölgelerinde geçirirler. Yaşamsal 

faaliyetlerini zeminde bulunan tüm faktörlerle ilişkilendirmiştirler. Bütün kerevit türleri saklanma gereksinimi 

duyarlar. Ancak, özellikle yeni kabuk değiştirmiş bireyler ve yumurta taşıyan dişiler, hassas evrelerde 

olduklarından dolayı saklanmak zorundadırlar. Dolayısıyla, özellikle predatör riski ve diğer çeşitli nedenlerden 

dolayı oluşan saklanma gereksinimlerini karşılamak için doğal bölgelerdeki dip kısımlarda bulunan kayalık, taşlık 

alanlardan ve ağaç yaprak, kök ve dallarından yararlanırlar. Kerevit yetiştiriciliğinde bu sayılan doğal sığınakların 

dışında, yapay olarak yerleştirilen sığınaklar da kullanılmaktadır. Yapay sığınaklar, PVC borular, tuğlalar, soğan 

fileleri, halat püskülleri ve araba lastikleri olarak listelenmiştir. Kerevitler doğal veya kültür ortamında bulunan bu 

sığınaklara gizlenerek hem memeli, balık, omurgasız, vb. türlerinden hem de diğer kerevitlerden korunurlar. 

Kerevit popülasyonlarında rekabet ve kanibalizm yaygın davranışlar olduğundan dolayı kültür koşullarında fazla 

sayıda barınak bulundurulması, yaşama oranını arttıran bir faktördür. Ayrıca, ortamda yetersiz sayıda sığınak 

bulunması kerevitler açısından bir stres etkeni oluşturması sebebiyle büyüme performansı ve üreme verimliliği 

gibi temel parametreleri de doğrudan etkilemektedir. Sonuç olarak, kerevit yetiştiriciliğinde sığınak kullanımı, 

üretim verimliliğini olumlu olarak etkileyen bir faktördür. 
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Crayfish are benthic organisms and they spend their entire lives in the aquatic areas. They linked their vital 
activities with all the factors on the bottom. All species of crayfish need hiding. However, especially the newly 
moulted individuals and females carrying eggs have to be hidden because they are in vulnerable stages. Therefore, 
they benefit from the rocky, stony areas and tree leaves, roots and branches found in the bottom of the natural 
regions, especially in order to meet the need for hiding due to predator risk and various other reasons. In crayfish 
culture, apart from these natural shelters, artificially placed shelters are used. Artificial shelters are listed as PVC 
pipes, bricks, onion nets, rope tassels, and car tires. Crayfish are protected from both predators including mammals, 
fish, invertebrates, etc. and other crayfish species by hiding in these shelters found in natural or cultural 
environments. The presence of a large number of shelters in culture conditions is a factor that increases the survival 
rate because of competition and cannibalism are common behaviour in crayfish populations. In addition, the 
insufficient number of shelters in the environment is a stress factor for crayfish, which directly affects key 
parameters such as growth performance and reproductive efficiency. In conclusion, the use of shelter in crayfish 
cultivation is a factor that positively affects production efficiency. 
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Yeşil alanlar uzun yıllardır insanlar için yalnızca yaşam alanları olmamış aynı zamanda insanlara restoratif 

faydalarda sağlamıştır. Günümüzde üniversite kampüs alanları da önemli yeşil alanları bünyesinde 

barındırmaktadır. Ancak kampüs yeşil alanların kalitesinin öğrencilerin stres ve ruh sağlığı üzerine etkileri tam 

olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı kampüs yeşil alan kalitesi ile öğrencilerin stres ve ruh sağlığı 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. Veriler (n=390) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlı 3 farklı kampüste 

(merkez, güney ve batı kampüsleri) üniversite öğrencileri ile yapılan yüz yüze anket çalışması sonrasında 

toplanmıştır. Veriler çoklu doğrusal regresyon analizi yöntemi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda veriler kampüs 

yeşil alan doğallığı ve açık-görünürlüğü ile öğrencilerin stres seviyesi arasında negatif anlamlı ilişki bulmuştur. 

Analiz sonuçları yine kampüs alanı bakımı ve doğallığı ile öğrencilerin ruh sağlığı arasında pozitif anlamlı ilişki 

bulmuştur. Analiz sonuçları üniversite kampüs yeşil alanları tasarlanırken doğala yakın, açık-görünür özellikte ve 

bakımlı olmasının öğrencilerin stres seviyesini azaltıp, ruh sağlıklarına katkı sağlayabileceğini önermektedir. 
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For many years, green spaces have not only been habitats for people, but also have provided restorative benefits. 
Today, university campus areas also contain important green spaces. However, the impact of the quality of campus 
green spaces on students' stress and mental health is not fully known. The aim of this study was to investigate the 
relationship between campus green space quality and students' stress and mental health. Data (n = 390) were 
collected with a face-to-face survey with university students on 3 different campuses (central, south and west 
campuses) of Aydın Adnan Menderes University. The data were analyzed by multiple linear regression analysis. 

Regression analyses found negative significant relationships between naturalness and open-visibility of campus 
green spaces and students' stress level. The results of the analysis also found positive significant relationships 
between naturalness and maintenance of campus green spaces and students' mental health. The analysis results 
suggest that natural, open-visible, and well-maintained campus green spaces could reduce students’ stress level 

and improve their mental health. 

KEYWORDS: Campus green space, quality, restoration, stress, mental health 
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VAKALARINDAKİ BULGULAR 
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Aeromonas veronii, aeromonaslar arasında en geniş virulans aralığına sahip olan Aeromonas tipidir. Hastalık 

levreklerde ilk kez Yunanistan da, 2008 yılında komşu iki çiftlikte görülmüştür. Etkilenen balıklar 250-400 gr 
aralığındakilerdir. Mortalite ve morbidite oranı su sıcaklığı 18 ° C' nin üzerine çıktığı zaman artmakta, Haziran ve 

Temmuz aylarında (24-26 ° C) ise pik yapmaktadır. Günlük mortalite % 0,5 ten azdır ancak 3-4 aylık bir dönemde 

% 17-20 yi bulabilmektedir. Levreklerde Uzun ve Öğüt 2015, Smyrli ve ark 2017 tarafından A. veronii insidansı 

bildirilmiştir. Çalışma; 2016-2019 yılları arasında Milas bölgesinde yetiştiricilik yapılan çiftliklerdeki 250-500 gr 
arası levreklerden tespit edilen, 50 adet A. veronii vakasından derlenmiştir. Su sıcaklığının 22-24° C olduğu 

dönemde mortalitelerde pikler görülmüştür. Mortalite; üretim sezonu boyunca totalde (kafes başına) % 5-10 
oranında seyretmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: LEVREK, AEROMONAS, VERONİİ 

 
RESULTS OF AEROMONAS VERONII CASES IN SEA BASS (DICENTRARCHUS 

LABRAX) 
 

MELİKE GÜR1, EMRE BERKE2, AYŞE NUR AKKOÇ2 
 

Aeromonas veronii is the Aeromonas type with the largest virulence range among aeromonas. The disease was 
first seen in sea bass in Greece in 2008 on two neighboring farms. The affected fish are between 250-400 g. 
Mortality and morbidity rate increases when the water temperature rises above 18 ° C and peaks in June and July 

(24-26 ° C). Daily mortality is less than 0.5% but can reach 17-20% in a period of 3-4 months. The incidence of 
A. veronii was reported by Uzun and Öğüt 2015 and Smyrli et al. In this study; It was collected from 50 cases of 

A. veronii, which were detected from sea bass between 250-500 g in the farms in Milas region between 2016-
2019. Mortality peaks were observed, during the period of water temperature 22-24 ° C. Mortality rate was %5-
10 for total production (per cage) during the production cycle. 
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PRELİMİNARY RESULTS OF MOLECULAR DİAGNOSİS OF CRYPTOSPORİDİUM 

PARVUM BY DETECTİNG AND CHARACTERİZİNG CRYPTOSPORİDİUM PARVUM 

VİRUS-1 (CSPV-1) İN DİARRHEİC CALVES FROM TURKEY 
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1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Cryptosporidium parvum is a protozoon which induces watery diarrhea in particular neonatal calves. Watery 
diarrhea, including blood, undigested milk, mucus, causes weak and lethargic calves. Cryptosporidium parvum is 
also a zoonotic parasite, thus, it can trigger public health problems. Effective vaccines and drugs are not available 
in the prevention and treatment, accordingly, the rapid and accurate diagnosis has huge importance to prevent 
infection in the early stage. Cryptosporidium Parvum Virus-1 (CSpV-1), a viral agent belongs to Cryspovirus, is 
involved in Cryptosporidium parvum, which is also a novel detection tool based on molecular techniques for this 
parasite. This method has been not performed in diarrheic calves sustained by Cryptosporidiosis before in Turkey. 
We intended in this study (i) to definitively detect Cryptosporidiosis in clinical diarrheic calves and (ii) to 
characterize viruses by using various molecular techniques in Turkey. This report provides preliminary data about 
the molecular status of CSpV-1 in Turkey and shows CSpV-1 is a valuable tool for definitive detection of 
Cryptosporidium parvum. 

ANAHTAR KELİMELER: CRYPTOSPORİDİUM PARVUM VİRUS-1, CRYPTOSPORİDİUM PARVUM, 

DİARRHEA, CALVES, TURKEY 

 
Preliminary results of molecular diagnosis of Cryptosporidium Parvum by detecting and 

characterizing Cryptosporidium Parvum Virus-1 (CSpV-1) in diarrheic calves from Turkey 
 

Doğukan SIVACILAR1, B. Taylan KOÇ1 
 

1AYDİN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

Cryptosporidium parvum is a protozoon which induces watery diarrhea in particular neonatal calves. Watery 
diarrhea, including blood, undigested milk, mucus, causes weak and lethargic calves. Cryptosporidium parvum is 
also a zoonotic parasite, thus, it can trigger public health problems. Effective vaccines and drugs are not available 
in the prevention and treatment, accordingly, the rapid and accurate diagnosis has huge importance to prevent 
infection in the early stage. Cryptosporidium Parvum Virus-1 (CSpV-1), a viral agent belongs to Cryspovirus, is 
involved in Cryptosporidium parvum, which is also a novel detection tool based on molecular techniques for this 
parasite. This method has been not performed in diarrheic calves sustained by Cryptosporidiosis before in Turkey. 
We intended in this study (i) to definitively detect Cryptosporidiosis in clinical diarrheic calves and (ii) to 
characterize viruses by using various molecular techniques in Turkey. This report provides preliminary data about 
the molecular status of CSpV-1 in Turkey and shows CSpV-1 is a valuable tool for definitive detection of 
Cryptosporidium parvum. 

KEYWORDS: Cryptosporidium parvum virus-1, Cryptosporidium parvum, Diarrhea, Calves, Turkey 
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TARIMDA HİPERSPEKTRAL KAMERA UYGULAMALARI 
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1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ , 

TARIMDA HİPERSPEKTRAL KAMERA UYGULAMALARI Uzaktan Algılama alanında yaşanan devrim 

niteliğindeki sayılı gelişmeden biri de hiperspektral görüntüleme ve analiz teknikleridir. Hiperspektral 

görüntüleme yüzey materyallerinden yansıyan enerjinin dar ve bitişik çok sayıda dalga boyu bandında ölçümüdür. 

Hiperspektral alıcıların en belirgin özelliği çok bantlı görüntülerden farklı olarak çok daha fazla banda sahip 

olmalarıdır. Ancak, alıcıları hiperspektral yapan özellik bant sayısından çok, bant aralıklarının dar ve sık olmasıdır. 

Hiperspektral görüntüleme sistemi gelişme gösteren önemli bir uzaktan algılama teknolojisidir. Tarımsal üretimde 

teknolojik gelişmelerin önemi artmakta olup, hiperspektral kameralar ile uzaktan algılanan görüntüler sayesinde 

yerden veya havadan görüntü algılaması yapılarak toprak ve bitki yüzeyinden elde edilen spektral veriler sayesinde 

görüntülenen bitki veya toprak hakkında bilgi edinmemizi sağlamaktadır. Elde edilen verilere göre hastalık, su 

ihtiyacı, gübre ihtiyacı veya olgunlaşma periyodu tespit edilebilmektedir. Teknolojik olarak sistemin ilerlemesi ile 

birlikte elde edilen verilerden duruma göre müdahale etme uygulamaları da geliştirilmektedir. 
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HYPERSPECTRAL CAMERA APPLICATIONS IN AGRICULTURE 

 
Yüksel AYDOĞAN1 

 
1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

HYPERSPECTRAL CAMERA APPLICATIONS IN AGRICULTURE One of the revolutionary developments in 
the field of Remote Sensing is hyperspectral imaging and analysis techniques. Hyperspectral imaging is the 
measurement of reflected energy from surface materials in a narrow and adjacent plurality of wavelength bands. 
The most distinctive feature of hyperspectral receivers is that they have a lot more bands than unlike multi-band 
images. However, what makes the receptors hyperspectral is that the band intervals are narrow and frequent, rather 
than the number of bands. Hyperspectral imaging system is an important remote sensing technology showing 
improvement. The importance of technological developments in agricultural production is increasing and it enables 
us to obtain information about the plant or soil displayed by means of spectral data obtained from the soil and plant 
surface by means of hyperspectral cameras and remote image sensing from the ground or aerial image. According 
to the obtained data, disease, water requirement, fertilizer need or ripening period can be determined. 
Technologically, as the system progresses, interventions from the data obtained are developed according to the 
situation. 
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ANNE SÜTÜ VE PREBİYOTİKLER 
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1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 

Yenidoğan bebekler ve küçük çoçuklar, enfeksiyonlara karşı koruma görevi gören işlevsel ancak olgunlaşmamış 

bir bağışıklık sistemine sahiptirler. Anne sütü, bebeğin bağırsak florasının iyileştirilmesine yardımcı olan çeşitli 

biyolojik ve aktif bileşikleri içermektedir. Bağışıklık sisteminin olgunlaşması, uygun bir bağırsak mikroflorasının 

edinilmesi ile yakından ilişkilidir. Anne sütününde bulunan çeşitli bileşiklerin gastrointestinal sistemdeki 
gelişmekte olan mikrobiyotayı düzenlediği bilinmektedir. Prebiyotikler tipik olarak yararlı bakteriler tarafından 

(Bifidobakteri) fermente edilebilen, bu bakterilerin büyümesini veya aktivitesini uyararak konakçı sağlığına ve 

refahına katkıda bulunan oligosakaritlerdir. Anne sütü, 3 ile 32 şeker arasında değişen 200'den fazla oligosakarit 

içermektedir. Anne sütü oligasakkaritleri bağırsak boyunca emilmeden geçer ve kolona ulaşırlar orada fermente 

edilir ve kısa zincirli yağ asitleri oluştururlar. Anne sütünde bulunan oligosakkaritler, olgun sütte 12-14 g / L ve 
kolostrumda 20-23 g / L arasında bulunmaktadır. Oligasakkaritler anne sütünde laktoz ve lipitlerden sonra en 

büyük üçüncü bileşeni oluşturmaktadır. Lakto-N-tetraoz, anne sütünde bulunan en belirgin oligosakarittir. Emziren 
farklı anneler arasında anne sütü oligasakkaritlerinin niteliği ve niceliğinde önemli farklılıklar bulunmuştur. 

Annenin diyet, fizyoloji ve beslenme davranışlarının günlük anne sütü oligasakkaritleri üretimini etkileyebileceği 

bildirilmiştir. 
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Breast Milk and Prebiotics 
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ENGİNEERİNG 

Newborn child and infants have a functional immune system that serves as protection against infections but 
immature immune system. Breast milk contains various biological and active compounds that help improve the 
intestinal flora of the baby. The maturation of the immune system is closely related to the acquisition of a suitable 
intestinal microflora. Various compounds found in breast milk are known to regulate developing microbiota in the 
gastrointestinal tract. Prebiotics are oligosaccharides that are typically fermentable by beneficial bacteria 
(Bifidobacteria), which contribute to host health and well-being by stimulating the growth or activity of these 
bacteria. Breast milk contains more than 200 oligosaccharides ranging from 3 to 32 sugars. Breast milk 
oligasaccharides pass through the intestine without absorption and reach the colon where they are fermented and 
form short-chain fatty acids. Oligosaccharides in breast milk are between 12-14 g / L in mature milk and 20-23 g 
/ L in colostrum. Oligasaccharides constitute the third largest component in breast milk after lactose and lipids. 
Lacto-N-tetraose is the most prominent oligosaccharide found in breast milk. Significant differences were found 
in the quality and quantity of breast milk oligasaccharides among different breastfeeding mothers. It has been 
reported that the diet, physiology and nutrition behaviors of the mother may affect the daily production of breast 
milk oligasaccharides. 
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ÇAY ATIĞI KOMPOSTUNUN SARIMSAK (ALLİUM SATİVUM L.) GELİŞİMİNE 

FİZYOLOJİK ETKİLERİ 
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1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, 

Bu çalışmada; çay atığı kompostu ve bu kompostun farklı oranlarda torfla karıştırılmasıyla elde edilen farklı 

yetiştirme ortamlarının, sarımsak verimi üzerindeki fizyolojik etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlandı. Onikilik 

vial saksılarla toplam 60 sarımsak tohumu ekilerek beş ayrı araştırma ortamı oluşturuldu. Deney Grupları ve 
Uygulama Protokolü: Kontrol (K), sadece torf koyularak 12’lik viale ekilen sarımsakların oluşturduğu grup. (Ç): 

Çay Kompostu, vial gözlerine sadece çay atığı kompostu konularak hazırlanan grup. Çay Kompostu (Ç) + Torf 

(T) grupları: (ÇT-1): (%75 Ç+%25 T); bu grubun hazırlanması %75 çay kompostu ve %25’i torf olacak şekilde 

ayarlandı, (ÇT-2): (%50 Ç+%50 T); bu grubun hazırlanması %50 çay kompostu ve %50’i torf olacak şekilde 

ayarlandı. (ÇT-3): (%25 Ç+%75 T); bu gruptaki ortamın hazırlanmasında %25 çay kompostu ve %75’i torf olacak 

şekilde ayarlandı. Kontrol, Ç, ÇT1, ÇT2 ve ÇT3 gruplarının morfolojik bulgularının verileri belirlendi. Veriler 

Conover (1980) tarafından geliştirilen istatistiksel değerlendirme yöntemi SPSS for Windows 22 paket 

programında değerlendirildi. P<0.05 önemli olarak kabul edildi. Klorofil ekstraksiyonu ve tayininde Witham ve 

arkadaşları (1971) tarafından verilen yöntem kullanıldı. Çay kompostu ve torfun; %75+%25 oranlarında 

karıştırılarak hazırlanan yetiştirme ortamı ÇT1 -kontrole göre en fazla klorofil-a, klorofil-b, karotenoid miktarına 

ulaşılan- ortamının pigmentlerin içerik artışına olumlu etkilediği sonucuna varıldı. Çay kompostu uygulamalarının 

kök kuru, toprak üstü kuru ağırlıklarında sarımsakta kuru madde içeriğini artırıcı etki yaptığı saptandı. Ortamların 

oluşturulmasında çay kompostunun %25 veya %75 oranlarında eklenerek karıştırılması sarımsak fizyolojisi 

üzerine olumlu etkileri olabilecektir. Çalışmanın bu konuda yapılabilecek araştırmalara katkısının olacağı 

düşünülmektedir. 
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In this study, it was aimed to reveal the physiological effects of tea waste compost and its mixture with peat in 
different ratios on garlic yield. Sixty garlic seeds were planted in 12 vial pots and five different research 
environments were created. Experimental Groups and Application Protocol: (C) :Control group consists only peat 
on the ground of the garlic planted in vials of 12. (T): Tea compost group prepared by putting only tea waste 
compost in the vial eyes. Tea Compost (T) + Peat (P) groups: (TP-1): (75% T+ 25% P); this group consists of 75% 
tea compost and 25% peat for the planted garlics. On the other hand, (TP-2): (50% T+ 50% P); this group includes 
50% tea compost and 50% peat. (TP-3): (25% T+ 75% P); In this group, 25% tea compost and 75% peat were used 
in the preparation of the environment for the garlic plantation Data of morphological findings were determined for 
Control, TP1, TP2 and TP3 groups. The data were evaluated in the Windows 22 package program by statistical 
assessment method SPSS developed by Conover (1980). P<0.05 was considered significant. The method given by 
Witham and his friends (1971) was utilized for chlorophyll extraction and determination. Tea compost and peat; 
75%+25% mixing media prepared by mixing TP1 - According to the Control group, the maximum amount of 
chlorophyll-a, chlorophyll-b, carotenoid was reached - It is concluded that the environment positively affect the 
content increase of pigments. It was determined that tea compost applications increased the dry matter content of 
garlic in root dry and above ground dry weights. The addition of 25% or 75% of tea compost in the creation of 
environments may have positive effects on the physiology of garlic. It is thought that the study will contribute to 
the researches on this subject. 
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Günümüzde insanlar tarım, sanayi ve hizmet sektöründe yoğun olarak çalışmaktadır. Artan nüfus ve teknolojinin 

hızlı gelişmesiyle toprak-su-hava hızla kirlenmekte olumsuz yaşama ve çalışma ortamları ile yetersiz beslenme 
sonucunda halk sağlığı iş gücü de bu durumdan önemli derecede olumsuz etkilenmektedir. Bunlar bir takım sağlık 

sorunlarına neden olmaktadır. Sağlık insanın en değerli nimetlerinden biridir. İnsanlar doğal olarak sağlıklarını 

korumak istemektedirler. Sağlığın kaybedilmesi sonucu bazı farklı çabalara yöneltmektedirler. Bu çabalar 

insanların bazen derdine derman bulacakları bölgelere geçici seyahatler şeklinde olabildiği gibi bazen de sıhhat 

için uygun yöreye belirli dönemde yerleşim şeklinde olabilmektedir. İnsanların sağlık amaçlı yaptığı seyahat ve 

geçici konaklama olaylarının tümü sağlığın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Kaplıca turizmi bu 

kapsamda önemli bir yere sahiptir. İlk çağlardan itibaren insanlar arasında bilinen ve doğal tedavi yöntemlerinden 

birisi olarak aktarılan kaplıca tedavileri dünyanın genel yapısı itibari ile pek çok yerde termal merkezlerin 

oluşmasına zemin hazırlamıştır. Dünya Turizm Örgütü’nün raporuna göre 2017 yılında bir milyar üç yüz milyon 

kişi turizm amacıyla seyahat etmiştir. Ülkemizin 2010 -2016 yılı verilerini incelediğimizde ortalama otuz bir 

milyon turist ülkemize gelmiştir. Ayrıca sağlık turizmi nedeniyle gelenlerin oranı aynı yıllarda %0,46 olurken, 

gidenlerin oranı ise %1,2 olmuştur. Oysa kaplıca turizmi alanında ülkemizde 1500 civarında termal kaynağı 

bulunmaktadır. Bunların sadece %10’u değerlendirilebilmektedir.Gelecekte sağlık ve kaplıca turizminin de içinde 

bulunduğu seyahat nedenleriyle turizm faaliyetlerinin sayısının hızla çoğalacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada 

Afyonkarahisar ilinin kaplıca ve sağlık turizmindeki önemi incelenmiştir. 
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NUTRİTİON AND DİETETİCS, TURKEY 

Today, people work intensively in agriculture, industry and service sectors. With the increasing population and the 
rapid development of technology, soil-water-air is rapidly polluted and as a result of negative living and working 
environments and malnutrition, public health workforce is also negatively affected. These cause a lot of health 
problems. Health is one of the most valuable blessings of man. Naturally ,people want to protect their health. As 
a result of the loss of health, they turn to some different efforts. These efforts can be in the form of temporary 
travels to the areas where people will find cure and sometimes they can settle suitable place for health. All of the 
travels and temporary accommodation that people do for health purposes reveal how important health is. Spa 
tourism has an important place in this context. The spa treatments, which are known among the people since the 
early ages and transferred as one of the natural treatment methods, paved the way for the formation of thermal 
centers in many places due to the general structure of the world. According to the World Tourism Organization’s 

report, in 2017 one billion three hundred million people traveled for tourism purposes. When we examine the data 
of 2010-2016 of our country, an average of thirty one million tourists came to our country. In addition, the ratio 
of those who came due to health tourism was 0.46% in the same years, while the ratio of those who went was 
1.2%. However, there are around 1500 thermal springs in our country in the field of spa tourism. Only 10% of 
them are benefitted. It is thought that the number of tourism activities will increase rapidly in the future due to 
travel reasons including health and spa tourism. In this study, the importance of Afyonkarahisar in spa and health 
tourism was investigated. 

KEYWORDS: Health tourism, Thermal tourism, Spa, Health 
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1İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU, 

Bilişim teknolojisindeki gelişmeler iletişimi etkileşime, kitlesel bilgi paylaşımını da bireysel bilgiye 

dönüştürmüştür. Ayrıca bilginin istenilen zamanda elde edilmesini sağlamıştır. Amerikan Hemşireler Birliği 

(ANA) hemşirelik bilişimini 1994 yılında, “Hasta bakımına ya da hemşirelik uygulamasını destekleyerek araçların, 

uygulamaların, aşamaların ve planların değerlendirilmesine ve geliştirilmesine veri yönetimi ile yardım eder,” 

şeklinde açıklamıştır. Türkiye’de sağlık bilişimi alanında ilk öncü çalışmaları Sosyal Sigortalar Kurumu, kendi 

hastanelerinde eczane bilgi sistemleri modülü uygulamalarıyla ve sigortalılardan kesilen bilgisayar katkı payları 

ile başlatmıştır. Türkiye’de hemşirelik bilişimi eğitimi lisans düzeyinde temel bilgi teknolojileri ve bilgisayar dersi 

olarak ve bazı üniversitelerde de lisansüstü ders olarak verilmektedir. Birçok Asya ülkelerinde ise temel bilgisayar 
eğitimi, hemşirelik eğitiminin ve lisansüstü hemşirelik programlarının bilişim hemşireliği adı altında bir parçasıdır. 

Avrupa ülkelerinde de bilişim hemşireliğinin temel görevi; hataların azaltılması ve kanıta dayalı ve düşük maliyetli 

etkin bakımın verilmesidir. Hemşirelerin teknolojiyi etkin kullanabilmeleri için teknoloji okuryazarlığı ile ilgili 

yeterli bilgi ve beceri edinmeleri gerekmektedir. Asya ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de bilişim 

hemşireliği ilerlemekte ve hastalar ve hemşireler bu durumdan olumlu yönde faydalanmaktadırlar. Hemşirelik 

bilişimindeki gelişmeler ve uygulamaların yaygınlaşması hemşirelik bakım kalitesinin ve mesleki 

profesyonelleşmenin artmasına yardımcı olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: BİLİŞİM, HEMŞİRELİK, BİLGİ, BAKIM 

 
INFORMATICS NURSING İN TURKEY AND ASİAN-EUROPEAN COUNTRİES 

 
ŞULE OLGUN1 

 
1IZMIR KAVRAM VOCATIONAL SCHOOL 

Developments in information technology have transformed communication into interaction and mass information 
sharing into individual information. In addition, information has been obtained at the desired time. The American 
Nurses Association (ANA) described nursing informatics in 1994 as veri assisting patient care or nursing practice 
with data management to evaluate and develop tools, practices, stages, and plans ”. The first pioneering work in 

the field of health informatics in Turkey Social Insurance Agency has launched with contributions deducted from 
their own computers in the hospital pharmacy information system application module and insured. Nursing 
informatics education at the undergraduate level in Turkey as the main information technology and computer 
lessons are given in some universities and graduate courses. In many Asian countries, basic computer education is 
a part of nursing education and graduate nursing programs under the name of informatics nursing. The main task 
of information nursing in European countries; reducing errors and providing effective evidence-based and cost-
effective maintenance. In order to use technology effectively, nurses should acquire sufficient knowledge and 
skills about technology literacy. As in the Asian and European countries, information nursing is advancing in our 
country and patients and nurses benefit from this situation in a positive way. Advances in nursing informatics and 
widespread practice will help to increase nursing care quality and professional professionalization. 

KEYWORDS: Informatics, nursing, knowledge, care 
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AYVA ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTININ DONDURMANIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Poster Bildiri 
 

SEHER ARSLAN1, ŞULE DEMİR1, 
 

1PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, 

Evrensel bir tatlı olan dondurma serinletici bir süt ürünüdür. Cydonia oblonga olarak bilinen Ayva, Rosaceae 

familyasına ait bir meyvedir. Ayva, antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri nedeniyle sağlık üzerinde olumlu 

etkileri olan önemli bir meyvedir. Bu çalışmada; salep, kestane çekirdeği ekstresi tozu, ayva çekirdeği ekstresi 

tozu-salep ve guar gamın dondurma üretimi üzerinde etkileri incelenmiştir. Dondurmanın duyusal özellikleri 
depolama süresince sırasında incelenmiştir. Salep ile üretilen örnekler en yüksek kabul edilebilirlik puanını 

almıştır., ayva çekirdeği ekstresi tozu-salep kombinasyonu ile üretilen dondurma, ikinci en yüksek kabul 

edilebilirlik puanına sahip olduğu tespit edilmiştir. Salep ilave edilerek üretilen örneklerde, diğer örneklere göre 

daha düşük renk skoru gözlenmiştir. Ayva çekirdeği ekstresi, dondurma üretiminde diğer stabilizatörlere alternatif 

olarak tercih edilebilir. Diğer stabilizatörlerle kombinasyon halinde kullanılması da düşünülebilir. * Bu araştırma 

Pamukkale Üniversitesi Araştırma Birimi tarafından finanse edilmiştir (2019FEBE022) 

ANAHTAR KELİMELER: AYVA ÇEKİRDEĞİ EKSTRAKTI TOZU, DONDURMA, SALEP, DUYUSAL 

ÖZELLİKLER 

 
Effect of quince seed extract on the sensory properties of ice cream 

 
SEHER ARSLAN1, ŞULE DEMİR2 

 
1PAMUKKALE UNİVERSİTY, 2PAMUKKALE UNİVERSİTY 

Ice cream, which has become a universal dessert, is a refreshing dairy product. Quince known as Cydonia oblonga 
is a fruit belonging to the Rosaceae family. Quince is an important fruit with positive effects on health because of 
its antioxidant and antimicrobial properties. In this study, the effects of addition salep, quice seed extract powder, 
quince seed extract powder-salep and guar gum into ice cream production were studied. Sensory properties of ice 
cream were investigated during the storage. The samples produced with salep received the highest acceptability 
score. The second highest acceptability score were detected in the ice cream sample with quince seed extract 
powder-salep combination. The samples produced by adding salep exhibited lower color score than did other 
samples. Quince seed extract may be preferred as an alternative to other stabilizers in ice cream production. It may 
also be considered to be used in combination with other stabilizers. * This research was funded by the Research 
Unit of Pamukkale University (2019FEBE022) 

KEYWORDS: quince seed extract powder, ice cream, salep, sensory properties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 

40 
 

BAZI KİLLERİN POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNE İMMOBİLİZASYONU VE 

İNHİBİSYON ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 
 

Poster Bildiri 
 

Dudu DEMİR1, Özge MİLLİOĞLU1, 
 

1ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, 

Polifenoloksidaz (PPO) doğada yaygın olarak bulunan, meyve ve sebzelerin işlenmesi sırasında katalitik etkisi 

sonucu enzimatik esmerleşmeye neden olan bir enzimdir. Polifenol oksidaz enziminin neden olduğu enzimatik 

esmerleşme ürünün görünüş ve tadını bozar ve aynı zamanda besleyici değerini de düşürür. Enzimin bu istenmeyen 

esmerleşme reaksiyonlarını önlemek amacıyla çeşitli inhibisyon alternatifleri geliştirilmektedir. Bu çalışmada, 

Arap kızı elmasından (Malus domestica) polifenol oksidaz enzimi (PPO) afinite jeliyle saflaştırılmış ve SDS-
PAGE ile saflık kontrolü yapılmıştır. Optimum pH ve sıcaklık değerlerini belirlemek için farklı pH değerlerinde 

(4.5-9.0) ve farklı sıcaklık aralığında (10-45 ◦ C) katekol, 4-metil katekol ve pirogallol substratları kullanılarak 

aktivite ölçümleri yapılmıştır. Arap kızı PPO enziminin optimum şartlarda katekol, 4-metil katekol ve pirogallol 
substratlarına karşı KM ve Vmax değerleri Linewear-Burk yöntemiyle bulunmuştur. Saflaştırılan PPO enziminin 

üç farklı kile (kırmızı, yeşil ve beyaz) immobilizasyonu gerçekleştirilmiştir. PPO enziminin immobilize edildiği 

ve ölçüm sırasında eklendiği serbest enzim için inhibisyon tipleri, IC50 ve Ki değerleri belirlenmiştir. Hem 

immobilize enzim hem de serbest enzim için en etkili inhibitörün beyaz kil olduğu belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: POLİFENOL OKSİDAZ, ELMA, SAFLAŞTIRMA, KİL, İMMOBİLİZASYON, 

İNHİBİSYON 

 
THE POLYPHENOL OXIDASE ENZYME AND INVESTIGATION OF IMMOBILIZATION 

WITH DIFFERENT CLAYS AND THEIR INHIBITION EFFECTS 
 

Dudu DEMİR1, Özge MİLLİOĞLU1 
 

1ISPARTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Polyphenoloxidase (PPO) is a common enzyme in nature that causes enzymatic browning due to its catalytic effect 
during processing of fruits and vegetables. The enzymatic browning caused by the polyphenol oxidase enzyme 
disrupts the appearance and taste of the product and also reduces its nutritional value. Various inhibition 
alternatives are being developed to prevent these undesirable browning reactions of the enzyme. In this study, 
polyphenol oxidase enzyme was purified from Arap kızı apple (Malus domestica), by Sepharose 4-B-L-tyrosine-
p-aminobenzoic acid affinity gel. The enzyme purity was controled by SDS-PAGE. To determine the optimum pH 
and temperature values, the activities were measured using catechol, 4-methyl catechol and pyrogallol substrates 
at different pH (4.5-9.0) and temperature ranges (10-45˚C). KM and Vmax values of PPO enzyme against catechol, 

4-methyl catechol and pyrogallol substrates were determined by the Linewear-Burk method. Purified PPO enzyme 
was immobilized on to three different clays (red, green and white). Inhibition types, IC50 and Ki values for 
immobilized PPO and free enzyme, which was added during the measurements, were determined. The most 
effective inhibitor for both the immobilized and the free enzyme was white clay. 

KEYWORDS: Polyphenol oxidase, apple, purification, clay, immobilization, inhibition 
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TARIM İŞÇİLERİNİN TARIM İLAÇLARI KONUSUNDA BİLGİLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

Poster Bildiri 
 

Safiye OZVURMAZ1, Aliye MANDIRACIOĞLU1, 
 

Giriş ve amaç: Dünyada nüfusun ve besin gereksiniminin hızla artışı, tarımda verimliliğin yüksek olması 

gerekliliğini ve dolayısı ile kimyasalların kullanımını ortaya çıkarmaktadır. Zirai ilaçların aşırı ve bilinçsiz 

kullanımı çevre ve insan sağlığı için büyük bir tehdittir. Bu çalışmanın amacı, Aydın’da kırsal bir bölgede tarım 

işçilerinin tarım ilaçları konusunda bilgisini belirlemektir. Gereç ve yöntem: Bu tanımlayıcı çalışma Aydın’da 

kırsal bir bölgede yürütülmüştür. Aydın’da, tarımsal üretimin en önemli merkezlerinden biri olarak nüfusun 

yarısından fazlası tarımla uğraşmaktadır. Seçilen bölgede yaşayan ve çalışan 18 yaş üstü tarım işçisi ve gönüllü 

olan 149 kişi çalışmaya katılmıştır. Katılımcılar ile yüz yüze görüşerek anket formu doldurulmuştur. Ankette; yaş, 

cinsiyet, eğitim, yanı sıra ilaçlama deneyimi, tarım ilacı ve kullanımı konusunda bilgisini değerlendirecek sorular 

yer almaktadır. Tarım ilacına ilişkin 5 bilgi sorusu dikotom olarak (biliyor/bilmiyor) puanlanmıştır. Maksimum 

alınabilecek 5 puan kötü/orta/iyi şeklinde sınıflandırılmıştır. Araştırma verilerini değerlendirmek için SPSS 21.0 

programı kullanılmıştır. Bilgi düzeyi ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişki ki-kare analizi ile 
değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan kişilerin % 74.5’u erkek, yaş ortalaması 49,5±14,8 (20-88) ve 
yaklaşık %75’i ilkokul mezunu veya okuryazardır. Çalışmaya katılan kişilerin %70’i kendisi ilaçlama işlemi 

yaptığını bildirmiştir. Tarım işçilerinin %16.8’i pestisit’in tarım ilacı olduğunu, % 61.7’i kullanım amacını, % 

81.9’u insan sağlığına zararlı olduğunu, % 28.2’i çevre ve doğaya zararlı olduğunu %42.3’ü ilaçlama sonrası tarım 

ilacı kalıntılarının nasıl temizleneceğini bildiği anlaşılmıştır. İşçilerin ¼’ü tarım ilacı kullanırken hiçbir koruyucu 

önlem almadığını belirtmiştir. En sık kullanılan koruyucu önlem maske kullanımıdır. Tarım ilaçları konusunda 

katılımcıların %40.9’u kötü, %18.1’i orta ve %14.1’i iyi bilgi düzeyine sahip olduğu anlaşılmıştır. Tarım ilaçları 

konusunda bilgiyi en fazla televizyondan, daha sonra tanıdıklardan, daha az sıklıkta ise yetkili kişilerden bilgi 
aldıklarını ifade etmişlerdir. Erkeklerin (ki-kare:8.98, p:0.011) ve daha önce kendisi ilaçlama yapanların (ki-
kare:6.49, p:0.03) tarım ilacı konusunda bilgi düzeyleri daha iyidir. Sonuç ve öneriler: Çalışmaya katılan kişilerin 

tarım ilaçlarının çevreye zararı konusunda farkındalıkları çok yetersizken, insan sağlığına zararını daha fazla 

kişinin bildiği anlaşılmıştır. Tarım işçilerinin hem kendilerini korumaları konusunda hem de tarım ilaçları 

hakkında bilgilendirilmeleri gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: TARIM İŞÇİLERİ, TARIM İLAÇLARI, BİLGİ DÜZEYİ 

 
DETERMINATION OF AGRICULTURAL WORKERS 'INFORMATION ABOUT 

AGRICULTURAL DRUGS 
 

Safiye OZVURMAZ1, Aliye MANDIRACIOĞLU1 
 

Introduction and purpose: The rapid increase in the population and nutrient requirements in the world reveals the 
necessity of high productivity in agriculture and thus the use of chemicals. Excessive and unconscious use of 
pesticides is a major threat to the environment and human health. The aim of this study is to determine the 
agricultural workers' knowledge about pesticides in a rural area in Aydın. Materials and methods: This descriptive 

study was conducted in a rural area in Aydın. As one of the most important centers of agricultural production in 

Aydın, more than half of the population is engaged in agriculture. A total of 149 volunteer agricultural workers 
and volunteers living and working in the selected region participated in the study. A questionnaire was filled in by 
interviewing the participants face to face. In the survey; age, gender, education, as well as pesticide experience, 
pesticide and its use. 5 questions on pesticides were scored as dichotomous (know / not know). Maximum 5 points 
are classified as bad / medium / good. SPSS 21.0 program was used to evaluate the research data. The relationship 
between knowledge level and independent variables was evaluated by chi-square analysis. Results: 74.5% of the 
participants were male, mean age was 49.5 ± 14.8 (20-88) and approximately 75% were primary school graduates 
or literate. 70% of the people who participated in the study reported that they were doing spraying. Of the 
agricultural workers, 16.8% were pesticides, 61.7% were intended for use, 81.9% were harmful to human health, 
28.2% were harmful to the environment and nature, and 42.3% knew how to remove pesticide residues It 
understood. ¼ of the workers stated that they did not take any protective measures while using pesticides. The 
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most common preventive measure is the use of a mask. It was understood that 40.9% of the participants had bad, 
18.1% had medium and 14.1% had good knowledge about pesticides. They stated that they received information 
about pesticides mostly from television, later acquaintances, and less frequently from authorized persons. Men 
(chi-square: 8.98, p: 0.011) and those who previously applied spraying (chi-square: 6.49, p: 0.03) had better 
knowledge of pesticides. Conclusions and recommendations: While the awareness of the participants about the 
harmful effects of pesticides on the environment is insufficient, it is understood that more people know the harm 
to human health. It has emerged that agricultural workers need to be informed both about protecting themselves 
and on pesticides. 

KEYWORDS: agricultural workers, pesticides, level of knowledge 
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HEMŞİRELİKTE MESLEKİ RİSK FAKTÖRLERİ 

 
Poster Bildiri 

 
Nihal TAŞKIRAN1, Abdülkadir DENİZ1, 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik 

Fakültesi Hemşirelik Esasları ABD, 

Sağlık sektörü içerisinde büyük bir popülasyonu oluşturan hemşireler, çalışma ortamları ve koşulları nedeni ile 

fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, çevresel, psikososyal alanlarda çok sayıda sağlık ve güvenlik tehlikeleri 
ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu derlemenin amacı, hemşirelerin çalışma ortamlarında maruz kaldıkları mesleki 

risklere dikkati çekmek, alınması gereken tedbirlerin önemine ve çözüm önerilerine ilişkin farkındalık 

oluşturmaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: HEMŞİRELİK, MESLEKİ RİSK, ÇALIŞMA ORTAMI 

 
Occupational Risk Factors in Nursing 

 
Nihal TAŞKIRAN1, Abdülkadir DENİZ1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY FACULTY OF NURSİNG 

Nurses, which have a large population within the health sector, are exposed to numerous health and safety hazards 
in physical, chemical, biological, ergonomic, environmental and psychosocial areas due to their working 
environment and conditions. The aim of this review, to draw attention to the occupational risks that nurses are 
exposed to in the workplace, to raise awareness of the importance of measures and solution proposals. 

KEYWORDS: Nursing, occupational risk, work environment 
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK 

FARKINDALIK DÜZEYLERİ 
 

Poster Bildiri 
 

Tuğçe OKTAV1, Ebru DERECELİ1, Hilal Hatice ÜLKÜ1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Amaç: Bu çalışma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ön lisans öğrencilerinin çevre sorunlarına yönelik 

farkındalık düzeylerini belirlemek üzere yapılmıştır. Yöntem ve Gereçler: Çalışma 226 öğrenci ile yapılmıştır. 

Veriler birey tanıtım bölümü ve Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeği (44 madde) içeren anket formu ile 

toplanmıştır. Çalışmada ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0.644 olarak belirlenmiştir. Veriler, SPSS 20.0 paket 
programı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.11±1.85, %77’si kadın, %67.3’ü birinci 

sınıf öğrencisidir. %25.7’si Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, %24.8’i İlk ve Acil Yardım, %23.9’u ise Diyaliz 

programında öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %63.3’ü çevre konusunda herhangi bir eğitim almamıştır. Çevre 

Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin puan ortalaması 57.82±8.49 olarak bulunmuştur. Sınıf değişkeni ile 

ölçek ve faktörlerin karşılaştırmasında uygulama, sentez ve değerlendirme faktörlerinde anlamlı fark bulunmuştur 

(p<0.05). Uygulama faktöründe ikinci sınıf öğrencilerinin birinci sınıf öğrencilerine göre puan ortalamaları daha 

fazladır. Sentez ve Değerlendirme faktöründe ise birinci sınıf öğrencilerinin ikinci sınıf öğrencilerine göre puan 

ortalaması daha fazladır. Program değişkeni ile bilgi faktörü arasında anlamlı fark bulunmuştur. Diyaliz-Büro 

Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (p=0.019), İlk ve Acil Yardım-Çocuk Gelişimi (p=0.002), İlk ve Acil Yardım- 
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (p=0.000), Tıbbi Laboratuvar Teknikleri-Büro Yönetimi ve Yönetici 

Asistanlığı (p=0.015) programları arasında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Ölçek ile faktörlerin 

karşılaştırılmasında pozitif yönlü orta düzey bir ilişki bulunmuştur. Sonuç: Yapılan çalışmada öğrencilerin Çevre 

Sorunlarına Yönelik Farkındalıkları ortalamanın üstünde bulunmuştur. Öğrencilerin sınıfına ve öğrenim gördüğü 

ön lisans programına göre bu değer değişmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇEVRE, FARKINDALIK, ÖĞRENCİ 

 
AWARENESS LEVELS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FOR ENVIRONMENTAL 

PROBLEMS 
 

Tuğçe OKTAV1, Ebru DERECELİ1, Hilal Hatice ÜLKÜ1 
 

1AYDİN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

Purpose: The purpose of this study was to determine the levels of awareness of Associate Students of Aydın Adnan 

Menderes University to environmental issues. Materials and Methods: The study was conducted with 226 students. 
The data was collected with a questionnaire including an individual introduction and an environmental awareness 
scale (44 items). In the study, the Cronbach alpha value of the scale was determined to be 0.644. The data was 
evaluated with the SPSS 20.0 software package. Results: The mean age of the students was 20.11 ± 1.85, 77% 

were female and 67.3% were first year students. 25.7% study in medical laboratory techniques, 24.8% in first aid 
and emergency, 23.9% in dialysis. 63.3% of students received no environmental education. The mean score on the 
Environmental Awareness Scale was 57.82 ± 8.49. A significant difference was observed between the application, 
synthesis and evaluation factors in the comparison of the class variable with the scale and factors (p <0.05). In 
terms of the application factor, second-year students had higher average scores than first-year students. In the 
Summary and Assessment factor, first-year students had higher average scores than second-year students. A 
significant difference was found between the program variable and the information factor. There was a significant 
difference between management and executive assistant and dialysis (p = 0.019), first aid and emergency and child 
development (0.002), first aid and emergency and management and executive assistant (p = 0.000), medical 
laboratory techniques - management and executive assistant (p = 0.015). In the comparison of scale and factors, a 
moderate positive relationship was found. Conclusion: In this study, students were aware of above-average 
environmental issues. This value varies depending on the class of students and the associated degree program. 

KEYWORDS: Environment, Awareness, Student 
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11 YAŞLI BİR KÖPEKTE MAST HÜCRE TÜMÖRÜ OLGUSU 
 

Poster Bildiri 
 

MEHMET HESAPÇIOĞLU1, AYŞE NUR AKKOÇ1, HAMDİ AVCI1, 
 

1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - VETERİNERLİK FAKÜLTESİ-PATOLOJİ ANABİLİM DALI, 

Bu çalışmada 11 yaşlı erkek bir köpekte deri altı mast hücre tümörü olgusu saptanmıştır. Tümöral kitle popliteal 

bölgede, 4,7x2,7x2 cm boyutlarında boz beyaz renkli ve merkezi sarımtrak renkte ve fibröz kapsülle çevrelenmiş 

idi. Histopatolojik olarak büyük mast hücre kümeleri, küçük infiltrasyon alanları ve atipik mast hücrelerinin 

yanısıra yeryer yangı hücreleri de dikkati çekmekteydi. Bu bulgularla kitle mast hücre tümörü olarak tanımlandı. 

ANAHTAR KELİMELER: MAST HÜCRE TÜMÖRÜ, KÖPEK, HİSTOPATOLOJİ 

 
Mast Cell Tumor in an 11 Years Old Dog 

 
MEHMET HESAPÇIOĞLU1, AYŞE NUR AKKOÇ1, HAMDİ AVCI1 

 
1UNIVERCITY OF ADNAN MENDERES - FACULTY OF VETERINARY MEDICINE-DEPARTMENT OF 

PATHOLOGY 

In this case Mast cell tumor is described in an 11 years old male dog. The tumor was located in the popliteus area, 
in 4,7x2,7x2 cm dimensions and capsulated with a fibrous tissue. The tumor’s cut surface was white-colored and 
the center area was yellowish. Histopathologically the tumor was composed of big clusters of mast cells, small 
infiltration areas of mast cells and atypical mast cells. In addition to this mono and multinuclear cell infiltration 
was observed. According to these findings, the tumor was diagnosed as mast cell tumor. 

KEYWORDS: Mast Cell Tumor, Dog, Histopathology 
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FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJİDE KULLANILAN MOLEKÜLER TANI VE TEŞHİS 

YÖNTEMLERİ 
 

Poster Bildiri 
 

Engin KILIÇ1, Nermin Senanur NALBANT1, 
 

2ERZİNCAN, 

Mikroorganizmalar, yüzyıllardır insanoğluyla etkileşim içinde yaşayan canlılardır. Bu etkileşim boyunca bazı 

türler, insan mikrobiyotası içinde kendilerine yer bulmuş, bazı yararlı ve önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu 

yararlarına karşın mikroorganizmaların hastalık etkeni olanları, yüzyıllardır olduğu gibi içinde yaşadığımız çağda 

da binlerce insanın ölmesine neden olmaktadır. Antibiyotiklerin keşfi ve kullanıma girmesi bu mücadelede 

insanoğlunun başarı oranını artırmıştır. Bunu sağlayabilmek için de patojenin hızlı bir şekilde tanısının 

yapılabilmesi gerekmektedir. Klasik tanı yöntemleri, bakterilerin kültürünün yapılmasına ve özelliklerinin 

belirlenmesine dayanan, zaman alıcı ve yoğun emek gerektiren işlemleri içerir. Bu süreçler ideale yakın olarak 

yürütülse bile, bu sırada geçirilen zaman, tedaviye başlanmasında gecikmeye, morbidite ve mortalitenin artmasına 

ve işgücü kaybına yol açabilmektedir. Günümüzün modern bilim dünyası, çeşitli cihazların ve yaklaşımların 

geliştirilmesi sayesinde, mikroorganizmaların identifikasyonlarının daha hızlı, duyarlı ve özgül bir biçimde 

yapılmasını sağlamıştır. Polimeraz zincir reaksiyonu ve DNA dizi analizi gibi yöntemlerle mikroorganizmalar 

genotipik olarak tanımlanmaya başlamıştır. Bu tekniklerle tür tanımlamaları da daha net hale gelmiştir. Bu sayede 

klinisyenlerin tedaviyi daha kesin bilgilerle planlaması sağlanmıştır. Zamanla rutin klinik mikrobiyoloji 
işlemlerinin bir parçası haline gelen tüm bu gelişmeler sayesinde identifikasyonu çok uzun süren bakteriler bile 

saatler içerisinde tanımlanabilir hale gelmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: FARMASÖTİK MİKROBİYOLOJ, MOLEKÜLER TEKNİKLER, TANI, 

TEŞHİS 

 
MOLECULAR DIAGNOSIS AND IDENTİFİCATİON METHODS USED IN 

PHARMACEUTICAL MICROBIOLOGY 
 

Engin KILIÇ1, Nermin Senanur NALBANT1 
 

Microorganisms are organisms that have interacted with human beings for centuries. In this interaction, some 
species have found their place in human microbiota, and have taken useful and important roles. Despite their 
usefulness, microorganisms that cause disease in humans have been responsible for the loss of thousands of people 
for centuries and even in the age we live. After the discovery of antibiotics and their coming into use, our success 
rate has increased in this struggle. In order to achieve this, rapid identification of the pathogen is required. Classical 
diagnostic methods include time-consuming and laborintensive procedures based on the cultivation and 
characterization of bacteria. Even though these processes are carried out close to the ideal, the time spent, leads to 
a delay in initiating therapy, increased morbidity, mortality and labor loss. Today's modern scientific world has 
enabled faster, more precise and specific identification of organisms through the development of different devices 
and approaches. By means of methods such as polymerase chain reaction and DNA sequence analysis, organisms 
can be identified genotypically. Moreover, with these techniques, species identification has become clearer. In this 
way, clinicians have been able to plan treatment with more accurate data. Thanks to all these developments which 
are gradually becoming a part of routine clinical microbiology procedures, made bacteria identifiable within hours, 
even those which used to take a long time to identify. 

KEYWORDS: PHARMACEUTICAL MICROBIOLOGY, MOLECULAR TECNİC, DIAGNOSIS, 

IDENTİFİCATİON 
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GÜNCEL BİR YAKLAŞIM OLAN TÜM VÜCUT TİTREŞİMİNİN KRONİK 

HASTALIKLARDA İNCELENMESİ 
 

Poster Bildiri 
 

Hilal Şeyma Nur BİNBİR1, Fatma ÜNVER1, 
 

1Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon YO, 

Giriş: Tüm vücut titreşimi egzersizinin (TVTE) vücut üzerinde; kemik mineral yoğunluğunun ve kas gücünün 

korunmasında ve arttırılmasında, denge ve mobilitenin sağlanmasında, düşme ve düşme ile ilişkili yaralanma 

riskinin azaltılmasında, yaş ile ilişkili artiküler kartilaj harabiyetini azaltmada ve doku perfüzyonunu arttırmada 

etkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı; çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan TVTE’nin son yıllarda 

yapılan çalışmalardan yola çıkılarak kronik hastalıklar üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Yöntem: 2003 ve 2018 

yılları arasında yayınlanmış olan, konu dahilinde 68 uluslararası çalışma değerlendirilmiştir. Tüm yayınlar çalışma 

yöntemleri ve bulguları açısından sistematize edilerek incelenmiştir. Bulgular: Diyabetes Mellitus-Tip 2 (T2DM) 
hastalarında TVTE ile 12 saatlik açlık kan şekeri ve HbA1c'sinde iyileşmenin olduğu görülmüştür. T2DM 

hastalarında seans süresinin TVTE çalışmalarında, aerobik veya dirençli eğitim çalışmalarından çok daha düşük 

olduğu görülmüştür. Multiple Skleroz (MS) hastalarında TVTE’nin olumlu ya da olumsuz bir etkisi görülmemiştir. 

Parkinson hastalarında akut TVTE sonucu yürümede ve Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği 

(UPDRS) skorunda iyileşmeler görülmüştür. TVTE temelli çalışmaların çoğu KOAH hastalarında fonksiyonel 

egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi üzerinde, kas kuvveti ve dayanıklılıkta iyileşmeler göstermiştir. TVTE, diz 

osteoartriti olan kişilerde ağrıyı azaltma ve fonksiyonel işlevi geliştirmede etkili bulunmuştur. TVTE’nin meme 

kanseri haricinde diğer kanser türlerinde olumlu etkisinin olduğu araştırma sonucunda görülmüştür. Sonuç: 

Literatürü incelediğimizde kronik hastalıklarda TVTE temelli müdahalelerin sonuçlarında büyük bir heterojenliğin 

olduğu görülmektedir. Kronik hastalıklarda TVTE’nin terapötik kullanımı hala standartlaştırılmamıştır. Bu yüzden 

ileriki dönemlerde daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: TÜM VÜCUT TİTREŞİM, KRONİK HASTALIKLAR 

 
Investigation of whole body vibration with a current approach in chronic diseases 

 
Hilal Şeyma Nur BİNBİR1, Fatma ÜNVER1 

 
1PAMUKKALE UNİVERSİTY SCHOOL OF PHYSİCAL THERAPY AND REHABİLİTATİON 

Background: Whole body vibration exercise (WBVT) on the body; It has been shown to be effective in maintaining 
and increasing bone mineral density and muscle strength, maintaining balance and mobility, reducing the risk of 
falls and falls-related injuries, reducing age-related articular cartilage damage and increasing tissue perfusion. The 
aim of this study is to investigate the effect of WBVT on chronic diseases based on recent studies. Method: 68 
international studies published between 2003 and 2018 were evaluated. All publications were systematized in 
terms of study methods and findings. Findings: In type 2 diabetes mellitus (T2DM) patients, 12-hour fasting blood 
sugar and HbA1c improved with WBVT. The duration of the session in patients with T2D was much lower in 
WBVT studies than in aerobic or resistant training studies. There was no positive or negative effect of WBVT in 
patients with multiple sclerosis (MS). Acute WBVT result in Parkinson's patients; Improvements were seen in the 
United Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) score and in walking. Most WBVT-based studies have shown 
improvements in functional exercise capacity and quality of life, muscle strength, endurance, and mass in COPD 
patients. WBVT has been found to be effective in reducing pain and improving functional function in people with 
knee OA. WBVT has a positive effect on other types of cancer except breast cancer. Result: When we examine 
the literature, it is seen that there is a great heterogeneity in the results of WBVT-based interventions in chronic 
diseases. The therapeutic use of WBVT in chronic diseases is still not standardized. Therefore, further studies are 
needed in the future. 

KEYWORDS: Whole body vibration, chronic diseases 
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TAZE MALATYA SOĞANCI KAYISI ÇEŞİDİNDE TOPLAM FENOLİK MADDE 

MİKTARININ BELİRLENMESİ 
 

Poster Bildiri 
 

Mustafa KAPLAN1, Sevgi ESKİGÜN1, Mehmet ÇALIŞKAN1, Okan LEVENT2, 
 

1Tarım Ve Orman Bakanlığı, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2İnönü Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi,Gıda Mühendisliği Bölümü, 

Soğancı kayısı çeşidinin orijini Malatya’dır. Sofralık ve kurutmalık olarak değerlendirilmektedir. SÇKM’si 23-26 
arasında değişmekte, meyve eti sertliği orta sertliktedir. Malatya kayısılarının fenolik bileşikler bakımından önemli 

bir kaynak olduğu bilinmektedir. Fenolik bileşikler gıda bileşeni olarak, tat-koku oluşumundaki etkileri, renk 

oluşum ve değişim mekanizmasına katılmaları, antioksidan ve antimikrobiyal etkiye sahip olmaları bakımından 

önem taşırlar. Fenolik bileşikler yalnızca gıdaların yapısındaki oksidasyonu önlemekle kalmayıp, insan vücudunda 

da zararlı oksidatif etkilere karşı koruyuculuk da sağlayabilmektedir. TFM miktarı Folin-Ciocalteu yöntemi 

(Thaiponga ve ark. 2006; Re et.al. 1999). modifiye edilerek spektrofotometrik olarak belirlenmiştir. Örneklerin 

TFM miktarı değerleri gallik asit eşdeğeri olarak suda çözünen ve metanolde çözünen madde miktarlarının toplamı 

olarak hesaplanmıştır. Soğancı Malatya taze kayısı örneğinde TFM miktarı 248,14 mg GAE100g KM-1 tespit 
edilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: GALLİK ASİT, SOĞANCI MALATYA KAYISI, TOPLAM FENOLİK MADDE 

 
The Determination of Total Phenolic Contents of Fresh Malatya Soğancı Apricot Variety 

 
Mustafa KAPLAN1, Sevgi ESKİGÜN1, Mehmet ÇALIŞKAN1, Okan LEVENT2 

 
1MİNİSTRY OF AGRİCULTURE AND FORESTRY, DİRECTORATE OF APRİCOT RESEARCH 

INSTİTUTE, 2INONU UNİVERSİTY, FACULTY OF ENGİNEERİNG, FOOD ENGİNEERİNG 

DEPARTMENT 

The origin of Soğancı apricot variety is Malatya. It is evaluated as table and dried. Amount of dry matter soluble 
in water varies between 23-26, the medium hardness of fruit meat hardness. Malatya apricots are known to be an 
important source of phenolic compounds. Phenolic compounds as food component, taste-odor formation effects, 
color formation and change to participate in the mechanism, antioxidant and antimicrobial effect is important in 
terms of having. Phenolic compounds not only prevent the oxidation of foods but also protect the human body 
from harmful oxidative effects. The amount of TPC was determined spectrophotometrically by modifying the 
Folin-Ciocalteu method. The TPC values of the samples were calculated as the sum of the amounts of water-
soluble and methanol-soluble substances as gallic acid equivalents. The amount of TPC in the Fresh Malatya 
Soğancı apricot sample was determined as 248,14 mg GAE 100g DM-1 

KEYWORDS: Gallic acid, Malatya Soğancı apricots, total phenolic content 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 

49 
 

FARKLI DOZLARDA SIVI BİYOGAZ FERMENTASYON ATIKLARININ EKMEKLİK 

BUĞDAY (TRİTİCUM AESTİVUM L.) TANESİNDE ANTİOKSİDAN VE FENOL 

İÇERİĞİNE ETKİSİ 
 

Poster Bildiri 
 

NERMİN YARAŞIR1, OSMAN EREKUL2, 
 

1TARLA BİTKİLERİ , 2TARLA BİTKİLERİ, 

FARKLI DOZLARDA SIVI BİYOGAZ FERMENTASYON ATIKLARININ EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum 

aestivum L.) TANESİNDE ANTİOKSİDAN VE FENOL İÇERİĞİNE ETKİSİ Günümüzde yaşanan iklim 

değişikliği fosil yakıtların yerini yenilenebilir enerji kaynaklarının almasına yöneltmiştir. Yenilenebilir enerji 

kaynaklarından biri olan biyogaz, organik kökenli tüm atıklardan elde edilmekte ve çevre dostu bir enerji kaynağı 

olmakta ve toprağın kimyasal ve biyolojik yapısını iyileştirerek toprağa besin elementi sağlamaktadır ve 

sürdürülebilirliğini korumaktadır. Buğday ve ürünlerinin sadece insanların beslenmesindeki yeri ve önemi değil, 

buğday tanelerinin içerdikleri insan sağlığına katkıda bulunan antioksidan ve fenolik maddeler insan sağlığının 

korunmasında etkin rol oynamaktadır. Buğday tanesinde bulunan bu fenolik bileşikler ve antioksidanlar; 

vücudumuzun dış etmenler tarafından etkilenmesi sonucu reaktif oksijen türleri (ROS= reaktif oksijen türleri) 

ortaya çıkmaktadır. Vücudumuza büyük zararı olan bu oksijen türleri protein, lipid, DNA ve nükleotid enzimler 

gibi biyolojik materyallerde zararlara neden olmaktadır. Bu çalışma da Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde 2016/2017 buğday üretim sezonunda Ceyhan 99 buğday çeşidi 

kullanılarak üç farklı mineral azot gübre dozu (0, 9, 18 kg/da) ve beş farklı sıvı biyogaz atık dozu uygulamalarının 

(0, 1, 2, 3, 4 ton/da) ve bunların kombinasyonlarının buğday tanelerinde antioksidan ve fenol aktivitelerinin 

belirlenmesi ile sıvı biyogaz atıklarının tarımsal üretimde kullanılma potansiyelinin belirlenmesi amacıyla 

kurulmuştur. Çalışmada; sıvı biyogaz atık ile azotlu gübre uygulamalarının antioksidan ve fenol aktivitesi üzerinde 

istatistiksel anlamda önemli farklılıklar meydana getirdiği saptanmıştır. Elde edilen değerler incelendiğinde 

antioksidan aktivite bakımından azot dozu uygulamalarının antioksidan değişimi üzerine daha fazla etkili olduğu 

ve en yüksek değerin 18 kg/da azot dozu ile 3 ton/da sıvı biyogaz atık uygulamasından elde edildiği saptanmıştır. 

Toplam fenol içeriği değerlerine bakıldığında ise en yüksek değerin 9 kg/da azot dozu ile 1 ton/da sıvı biyogaz 
atık uygulamasında saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Buğday, antioksidan, fenol, kalite, biyogaz 

ANAHTAR KELİMELER: BUĞDAY, ANTİOKSİDAN, FENOL, KALİTE, BİYOGAZ 

 
THE EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF LIQUID BIOGAS FERMENTATION WASTES 

ON ANTIOXIDANT AND PHENOL ACTIVITIES IN BREAD WHEAT (Triticum aestivum L.) 
 

NERMİN YARAŞIR1, OSMAN EREKUL2 
 

KEYWORDS: Wheat, antioxidant, phenol, quality, biogas 
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EKMEKLİK BUĞDAY TANESİNDE PROTEİN FRAKSİYONLARI VE KALİTE 

 
Poster Bildiri 

 
Ali YİĞİT1, Osman EREKUL1, 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Ekmeklik buğday tanesinde yer alan protein ve fraksiyonları elde edilen unlu mamullerin kalitesine etki 

etmektedir. Protein fraksiyonlarının türü ve kendi aralarındaki oranı gluten ve hamurun yapısını ve böylece pişirme 

ve elde edilen ürünün kabarma miktarını etkilemektedir. Buğday tanesinde yer alan proteinler suda çözünen 

Albuminler, seyreltik tuz çözeltisinde çözünenler Globulinler, etil alkolde çözünenler Gliadinler ve seyreltik asit 

yada sodyum hidroksit solüsyonlarında çözünen Gluteninler olmak üzere dört farklı gruba ayrılmaktadır. Gliadin 

ve glutenin fraksiyonları teknolojik aktiviteye sahiptir ve hamurun kabarması, esnek yapı alması ve hamura 

süngerimsi yapı kazandırması nedeniyle unlu mamullerin elde edilmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Gluten 

sağlamlığı ile hamur sağlamlığı ve ekmeğin hacmi arasında kuvvetli bir bağ bulunmaktadır. Gluten sağlam 

olduğunda hamurda daha sağlam protein matriksi oluşmakta ve mayalanma ile oluşan gaz kaybı azalarak hamurun 

yumuşaması engellenmektedir. Gluten yapısının sağlamlığını etkileyen faktörlerden biri gluten içindeki gliadin 

miktarıdır. Gliadin miktarının artması, gluten sağlamlığını azaltmakta ve hamur özellikleri, kabarması ve hacmini 

etkilemektedir. Yapılan derlemede; buğday tanesinde protein içeriğini arttırmaya yönelik ıslah çalışmalarının 

yanısıra ‘’protein kalitesini’’ oluşturan öğelerinde mercek altına alınması ve bu özelliklerinde incelenmesi 

gerektiğine dikkat çekilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: EKMEKLİK BUĞDAY, GLUTEN, GLİADİN, PROTEİN, KALİTE 

 
PROTEIN FRACTIONS IN BREAD WHEAT GRAIN AND QUALITY 

 
Ali YİĞİT1, Osman EREKUL1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 
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YÜKSELTİ FARKLILIĞININ KURU İNCİR (FİCUS CARİCA L. VARYETE SARILOP) 

ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİN BAZI MORFOLOJİK PARAMETRELER VE 

BİYOKİMYASAL BİR YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI 
 

Poster Bildiri 
 

ALİ İHSAN KIRTAŞ1, FUNDA KIRAL1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, 

Aydın’ın özel coğrafik konumunun incirin çok ve kaliteli olarak yetişmesinde etkili faktörlerden biri olduğu çeşitli 

çalışmalarda bildirilmektedir. Bu çalışmada incir tarımında yükselti farklılığının kuru incir kalitesi üzerine olası 

etkilerinin gösterilmesi hedeflendi. Gereç olarak Aydın Germencik İlçesine bağlı 2 ayrı dağ Köyü’nden toplam 5 

kg kuru dağ inciri temin edildi. Kuru ova inciri ise Germencik İlçe merkezi ve ova köylerindeki üreticilerden 

toplam 5 kg ova olarak temin edildi. İncir örnekleri, Erbeyli İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 

Laboratuvarı’nda belirlenen morfolojik parametrelerin uygulanmasıyla analizleri yapıldı. Elde edilen bütün 

morfolojik verilerin sayısal değerleri kaydedildi. Student’s t-testi ile gruplar arası istatistiksel anlamda fark olup 
olmadığı belirlendi ve istatistik analizler için SPSS 17.0 paket programı kullanıldı. İnvert şeker tayini doğal olarak 

kurutulmuş bu meyve örneklerinde LANE EYNON METODU İLE ŞEKER ANALİZİ yönteminin 

hesaplamalarıyla verileri kaydedildi. Bazı morfolojik parametrelerin sonuçlarına göre yükselti farklılığının; kuru 

incir ağırlık ve özgül ağırlık üzerine bir etkisi olmadığı fakat grupların kabuk kalınlıkları ve parlaklıkları üzerine 

istatiksel anlamda göze çarpan etkilerinin olduğu sonucuna varıldı. Kabuk kalınlığı ve kabuk parlaklığı kalite 

kriterlerine göre dağ grubu incirlerinin ova grubuna kıyasla daha kaliteli olduğu sonucuna ulaşıldı. Biyokimyasal 

yöntem veri sonucuna göre grupların % invert şeker oranlarında çok önemli bir farklılığın olmadığı sonucuna 
ulaşıldı. Elde edilen bütün sonuçlar kaliteli kuru incir tüketiminde tüketicilerde bir farkındalık oluşturarak bilinçli 

tüketime katkı sağlayacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: FİCUS CARİCA, OVA, DAĞ, İNVERT ŞEKER, MORFOLOJİK 

PARAMETRELER.  

 
RESEARCHING THE POTENTIAL EFFECTS OF ALTITUDE DIFFERENCES ON DRIED 

FIG (FICUS CARICA L. VARIETY OF SARILOP) BY UTILIZING SOME 
MORPHOLOGICAL PARAMETERS AND BIOCHEMICAL METHODS 

 
ALİ İHSAN KIRTAŞ1, FUNDA KIRAL1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF VETERİNARY MEDİCİNE, DEPARTMENT 

OF BİOCHEMİSTRY 

It is reported in various studies that Aydın's special geographical position is one of the influential factors in growing 

figs in abundance and with high quality .This study aims to show the possible effects of altitude differences on 
dried fig quality when cultivating figs. As an material , a total of 5 kg of dried mountain figs were obtained from 
2 different mountain villages of Aydın Germencik District. Meanwhile, the figs which grow in plains were 

obtained in dried form as a total of 5 kg from the producers in Germencik District center and lowland villages. Fig 
samples were analyzed by using morphological parameters determined by Erbeyli Fig Research Station 
Laboratory.Afterwards, numerical values of all the morphological data were saved. With The Student's t-test it 
was determined whether there had been a statistical difference between the groups and SPSS 17.0 package program 
was used for statistical analysis. Naturally dried fruit samples by invert sugar determination were saved with the 
calculations of SUGAR ANALYSIS METHOD and LANE EYNON METHOD. According to the results of some 
morphological parameters; it was concluded that altitude differences had no effects on the dried fig weight and the 
specific weight but it had statistically significant effects on the epicarp thickness and the glossiness of the skin of 
the groups. According to the epicarp thickness and its glossy skin quality criteria, it was concluded that the figs of 
the mountain group were higher quality than the plain’s group. According to the results of biochemical method 

data, there was no significant percentage difference in invert sugar ratio of the groups. All the results obtained will 
contribute to a conscious consumption by creating an awareness among consumers about the quality of dried figs. 
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DNA EKSTRAKSİYONUNDA MANYETİK DEMİR NANOPARTİKÜLLERİNİN 

KULLANIMI 
 

Poster Bildiri 
 

Ömer ERDOĞAN1, Özge ÇEVİK1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, 

DNA ektraksiyonu, moleküler biyoloji alanının en önemli basamağı olma özelliğini sürdürmektedir. Başarılı bir 

DNA ekstraksiyonu klonlama, sekanslama, southern blot ve çeşitli PCR uygulamaları gibi daha ileri analitik 

tekniklerin uygulanması için oldukça önemlidir. Bu moleküler tekniklerin etkililiği DNA kalitesi ve miktarına 

bağımlıdır. Bu yüzden DNA ekstraksiyon metodunun seçimi birçok moleküler genetik analizin başarılı olması için 

anahtar bir role sahiptir. Biyolojik örneklerden DNA’yı izole edebilmek için organik ekstraksiyon, silika temelli 

ayırma, anyon değişim temelli ayırma ve manyetik ayırma gibi çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu çalışmada, 

manyetik demir nanopartikülleri ile DNA izolasyon metodunun diğer metotlardan üstün yanları tartışılacaktır. 

Aynı zamanda manyetik demir nanopartikülleri ile DNA moleküllerinin bağlanma mekanizması hakkında bilgi 

verilecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: DNA EKSTRAKSİYONU, MANYETİK DEMİR, NANOPARTİKÜL 

 
THE USE OF MAGNETIC IRON NANOPARTICLES IN DNA EXTRACTION 

 
Ömer ERDOĞAN1, Özge ÇEVİK1 

 
1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF MEDİCİNE, DEPARTMENT OF BİOCHEMİSTRY 

DNA extraction continues to be the most important step in the field of molecular biology. Successful DNA 
extraction is crucial for the application of further analytical techniques such as cloning, sequencing, southern 
blotting, and various PCR applications. The effectiveness of these molecular techniques depends on the quality 
and quantity of DNA. Therefore, the choice of DNA extraction method plays a key role in the success of many 
molecular genetic analyzes. In order to isolate DNA from biological samples, various methods have been 
developed such as organic extraction, silica based separation, anion exchange based separation and magnetic 
separation. In this study, the advantages of DNA isolation method by magnetic iron nanoparticles compared to 
other methods will be discussed. At the same time, information about the binding mechanism between magnetic 
iron nanoparticles and DNA molecules will also be given. 

KEYWORDS: DNA Extraction, Magnetic İron, Nanoparticles 
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GLUTENSİZ MAKARNA ÜRETİMİNDE BAKLAGİLLERİN KULLANIMI 

 
Poster Bildiri 

 
CEYDA DADALI1, YEŞİM ELMACI1, 

 
1EGE ÜNİVERSİTESİ, 

Çölyak hastalığı, genetik olarak duyarlı bireylerde gluten ve ilgili tahıl proteinlerinin alınması ile tetiklenen immün 

aracılı bir enteropatidir. Çölyak hastalığı, toplam popülasyonun % 1'lik prevalansı ile dünya çapında en yaygın 

gıda kaynaklı hastalıklardan biridir. Çölyak hastalığı olan bireyler için tek etkili tedavi, yaşamları boyunca 

glutensiz bir diyete uymaktır. Glutensiz beslenme, makarna, ekmek ve kurabiye gibi glutensiz ürünler talebinin 

artmasına neden olmaktadır. Makarna, esas olarak gliadinler ve güçlü bir viskoelastik protein ağı oluşturan ve aynı 

zamanda nişastayı hapseden gluteninlerden oluşan gluten proteinleri içermektedir. Baklagiller, yüksek besin 

kalitesi ile glutensiz makarna üretimi için kullanılabilecek glutensiz bileşenlerdir. Baklagiller proteinler, diyet 

lifleri ve dirençli nişasta bakımından zengindir. Baklagille zenginleştirilmemiş makarnanın in-vitro ve in-vivo 
glisemik indeksi baklagil içermeyen benzerlerine kıyasla azaltılabilmiş veya korunabilmiştir. Fasulye, karabuğday, 

sarı bezelye, nohut, mercimek ve mısır gibi bazı baklagiller glutensiz makarna üretiminde kullanılmıştır. Bu 

çalışmanın amacı, baklagillerin glutensiz makarna üretiminde kullanımı hakkında genel bir bakış sağlamaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇÖLYAK HASTALIĞI, GLUTENSİZ, BAKLAGİLLER, MAKARNA 

 
USE OF LEGUMES IN GLUTEN-FREE PASTA PRODUCTION 

 
CEYDA DADALI1, YEŞİM ELMACI1 

 
1EGE UNIVERSITY 

Coeliac disease is an immune‐mediated enteropathy triggered by the ingestion of gluten and related cereal proteins 
in genetically susceptible individuals. The Coeliac disease is one of the most common food induced disorders 
worldwide with a mean prevalence of 1% of the total population. The only effective treatment for individuals 
suffering the Coeliac disease is adherence to a gluten‐free diet throughout their lifetime. Gluten-free diet results in 
an increased demand of gluten‐free products namely pasta, bread and cookies. Pasta contains gluten proteins, 

mainly composed of gliadins and glutenins that coagulate and form a strong viscoelastic protein network, also 
trapping starch material inside. Legumes are gluten-free ingredients that could be used to produce gluten-free pasta 
with high nutritional quality. Legumes are rich in proteins, dietary fibers and resistant starch. The in-vitro and in-
vivo glycemic index could be reduced or maintained at its low value in legume enriched pasta in comparison to 
their no-legume counterparts. Some legumes such as bean, buckwheat, yellow pea, chick pea, lentil and maize 
were used in gluten-free pasta production. The aim of this study is to provide an overview about use of legumes 
in gluten–free pasta production. 

KEYWORDS: Coeliac disease, Gluten-free, Legumes, Pasta 
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DİŞ OTUNUN (AMMİ VİSNAGA L.) SAĞLIĞA FAYDALARI 

 
Poster Bildiri 

 
Hülya VATANSEVER1, Abdullah ÇAĞLAR1, Oktay TOMAR1, Gökhan AKARCA1, 

 
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 

A. visnaga L., tarla ve yol kenarlarında doğal olarak yetişen, tek yıllık, otsu, beyaz çiçekli, tıbbi ve aromatik bir 

Akdeniz bitkisidir A. visnaga L. meyveleri eski tarihlerden beri Doğu ülkelerinde karminatif ve diüretik olarak 

kullanılmaktadır. Bitkinin bileşiminde; khellin, visnagin, khellol dahil %2-4 furanokromonlar (ɣ-pironlar); 
visnadin ve samidin gibi %0,2-0,5 piranokumarinler yer alır. Ayrıca az miktarda furanokumarin ve kaempferol, 

kuersetin, isorhamnetin gibi flavonoidler; %0,02-0,03 uçucu yağ; %12-18 yağ asitleri ve %12-14 protein 
içermektedir. Bitkiden izole edilen maddelerden khellin, visnagin ve visnadinin önemli fizyolojik etkilere sahip 

olduğu farmakolojik çalışmalar sonucunda doğrulanmıştır. Ammi visnaga L. bitkisinin en önemli aktif 

bileşenlerinden biri olan khellin, başka hiçbir bitkide bulunmamaktadır. Khellinin en önemli aktivitesi düz kas 

hücrelerinde gevşeme olayını başlatmasıdır. Özellikle koroner kan damarları üzerindeki genişletici etkisi 

kuvvetlidir. Khellin ve visnagin böbreklerde kalsiyum oksalat taşı oluşumunu ve taşların sebep olduğu böbrek 

hücrelerinde epitel hasarı engellemektedir. Ayrıca khellin, visnagin ve visnadin spazm giderici etkiye sahip 

bileşiklerdendir. A. visnaga bitkisi içerdiği aktif maddeler nedeniyle pek çok ülkenin kodekslerinde yer almakta; 

vitiligo, astım, angina pectoris ve kalp-damar hastalıkları tedavisinde kullanılmaktadır. Diş otunun sağlığa faydalı 

bir bitki olduğu göz önüne alınarak kullanım alanlarının yaygınlaştırılması için daha fazla araştırma yapılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: AMMİ VİSNAGA L., DİŞ OTU, KHELLİN, SAĞLIK 

 
Health Benefits of Toothpick-Plant (Ammi visnaga L.) 

 
Hülya VATANSEVER1, Abdullah ÇAĞLAR1, Oktay TOMAR1, Gökhan AKARCA1 

 
1AFYON KOCATEPE UNİVERSİTY, ENGİNEERİNG FACULTY, DEPARTMENT OF FOOD 

ENGİNEERİNG 

A visnaga L. is a herbaceous, white-flowered, medicinal and aromatic Mediterranean plant that grows naturally in 
fields and roadsides. A visnaga. L. fruits are used as carminative and diuretic in Eastern countries since ancient 
times. In the composition of the plant; 2-4% furanochromones (ɣ-pyrons) including khellin, visnagin, khellol; 0.2-
0.5% pyranocoumarins such as visnadin and samidin. It also contains small amounts of furanocoumarin and 
flavonoids such as kaempferol, quercetin, isorhamnetin, 0.02-0.03% volatile oil, 12-18% fatty acids and 12-14% 
protein. Pharmacological studies have confirmed that khellin, visnagin and visnadin, which are isolated from 
plants, have significant physiological effects. Khellin, one of the most important active components of the Ammi 
visnaga L. plant, is not found in any other plant. The most important activity of khell is the initiation of relaxation 
in smooth muscle cells. In particular, it has a strong expanding effect on coronary blood vessels. Khellin and 
visnagin inhibit the formation of calcium oxalate stones in the kidneys and epithelial damage in the kidney cells 
caused by stones. In addition, khellin, visnagin and visnadine are antispasmodic compounds. A visnaga L. plant is 
included in the codex of many countries due to the active ingredients it contains and is used in the treatment of 
vitiligo, asthma, angina pectoris and cardiovascular diseases. Considering that the toothpick-plant is a health 
beneficial plant, further research should be made in order to spread the usage areas. 

KEYWORDS: Ammi visnaga L., toothpick-plant, khellin, health 
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SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE MEKANİZASYONDAKİ GELİŞMELER 

 
Poster Bildiri 

 
Elif DURAN1, Nurettin TOPUZ2, 

 
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Hayvancılık sektörü, insan beslenmesinde önemli besin maddelerinin üretim kaynağını oluşturmaktadır. 

Hayvansal ürünlere olan talebin karşılanması, hayvancılık işletmeleri için istihdam olanağı ve gelir kaynağı 

sağlamaktadır. Süt sığırcılığı işletmelerinde yüksek verim, üretim ve gelir sağlanması için işletme içi donanımlar 

büyük önem arz etmektedir. Elde edilen verimi arttırmada etkili faktörlerden biri de mekanizasyon kullanımıdır. 

Gelişen teknoloji ile birlikte otomatik sistemler hayvansal üretimi sağlamak amacıyla süt sığırcılığı işletmelerinde 

de kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknolojiler iş gücü tasarrufu, hayvan sağlığı, bireysel hayvan takibi ve hayvan 

kontrolünü gerçekleştirerek pratik ve kolay üretim yapılmasını sağlamaktadır. Bu derlemede, süt sığırcılığı 

sektöründe verimli, karlı bir üretim yapmak amacıyla insan iş gücünü minimuma indiren ve hayvan refahını en üst 

seviyede tutan son yıllarda bilgi teknolojisinin gelişmesiyle süt çiftliklerinde de kullanılmaya başlanılan yeni 

teknolojiler araştırılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: HASSAS HAYVANCILIK, SAĞIM MEKANİZASYONU, SAĞIM 
TEKNOLOJİLERİ 

 
DEVELOPMENTS IN MECHANIZATION IN DAIRY CATTLE BUSINESSES 

 
Elif DURAN1, Nurettin TOPUZ2 

 

Livestock sector, it is the source of production of important nutrients in human nutrition. Meeting the demond for 
animal products, it provides a source of employment for livestock businesses and it provides a source of income. 
High efficiency in dairy cattle enterprises, in-house equipment is very important for manufacturing and revenue 
generation. One of the effective factors increasing the resulting yield is the use of mechanization with the 
developing technology, automatic systems have started to be used in dairy cattle enterprises in order to ensure 
animal production. These technologies provide practical and easy production for labor saving, animal health, 
individual monitoring and animal control. In this review, in order to make efficient, profitable production in dairy 
cattle sector, new technologies that have been started to be used in dairy farms with the development of information 
technology in recent years the minimize human labor force and keep animal welfare at the highest level have been 
investigated. 

KEYWORDS: Precision livestock, Milking mechanization, Milking technologies 
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FERMENTE BESİNLER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

 
Poster Bildiri 

 
Hafize Özge GÖRÜNMEZOĞLU1, Fatma İrem ÇETİNKAYA1, Ezgi BELLİKCİ KOYU1, 1, 

 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 

Fermente besinler, mikroorganizmalar aracılığı ile üretilen, makro ve mikro besin bileşenlerinin enzimatik 

dönüşümlerinden elde edilen ürünler olarak tanımlanmaktadır. Besinlerin korunmasında yüzyıllardır kullanılan 

geleneksel bir yöntem olan fermantasyon işlemi besinin raf ömrünü korumaya, besin değerini artırmaya ve 

organoleptik özelliği geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Süt, sebze, baklagiller, tahıllar, nişastalı kökler ve 

meyvelerin yanı sıra et ve balık da dahil olmak üzere farklı besinlere fermantasyon işlemi uygulanabilmektedir. 

Son dönemde faydalı mikroorganizmalar ile insan organizması arasındaki simbiyotik ilişkinin daha iyi anlaşılması 

ve mikrobiyota konusundaki gelişmeler fermente ürünlerin popülerliğini artırmıştır. Bu doğrultuda fermente 

ürünlerin bileşimleri ve sağlık üzerine olan etkileri de daha yoğun olarak araştırılmaya başlanmıştır. Yapılan 

çalışmalar fermente ürünlerin laktoz intoleransı, tip 2 diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser 

gibi çeşitli kronik hastalıklara karşı koruyucu olabileceğine işaret etmektedir. Bu derlemede fermente besinlerin 
çeşitleri, oluşumu, özellikleri ve insan sağlığı üzerine etkisi incelenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: FERMANTASYON, FERMENTE BESİNLER, SAĞLIK 

 
FERMENTED FOODS AND THEIR EFFECTS ON HEALTH 

 
Hafize Özge GÖRÜNMEZOĞLU1, Fatma İrem ÇETİNKAYA1, Ezgi BELLİKCİ KOYU1, 1 

 
1IZMİR KATİP CELEBİ UNİVERSİTY, FACULTY OF HEALTH SCİENCES, DEPARTMENT OF 

NUTRİTİON AND DİETETİCS 

Fermented foods are defined as products produced by the activity of microorganisms and obtained from enzymatic 
transformations of macro and micro nutrients. Fermentation process, which has been used traditionally for 
centuries in food preservation, helps to preserve the shelf life of food, increase nutritional value and improve 
organoleptic properties. Fermentation can be applied to different foods including milk, vegetables, legumes, 
cereals, starchy roots and fruits as well as meat and fish. In recent years, a better understanding of the symbiotic 
relationship between beneficial microorganisms and the human organism and advances in microbiota have 
increased the popularity of fermented products. In this respect, the composition of fermented food and their effects 
on health have been started to be investigated more intensively. Studies indicate that fermented products can be 
protective against various chronic diseases such as lactose intolerance, type 2 diabetes, hypertension, 
cardiovascular diseases and cancer. In this review, fermented foods’ types, formation, properties and effects on 

human health were investigated. 

KEYWORDS: FERMANTATION, FERMENTED FOODS, HEALTH 
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BUĞDAYDA SARI CÜCELİK VİRÜSÜ (YDVS) OLDUĞU TAHMİN EDİLEN ETMENİN 

YAPRAKBİTLERİ İLE TAŞINMASI 
 

Poster Bildiri 
 

Seda CAN1, Mustafa KAYA1, Sevdiye YORGANCI1, Serap AÇIKGÖZ1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

En çok yetiştiriciliği yapılan buğday da (Triticum aestivum) verim ve kalite kayıplarına neden olan Sarı cücelik 

virüsleri (Yellow dwarf virüs, YDVs) önemli virüs hastalıklarından birisidir. YDVs ile enfekte olan buğdayın genç 

yaprak yüzeyi ve damar aralarında yoğun bir sararma ve yaprak uçlarında kurumalar görülmektedir. Sarı cücelik 

virüs hastalıkları Aphididae familyasına bağlı farklı yaprakbitleri tarafından persistent olarak taşınmaktadır. Bu 

çalışmada sarılık ve cücelik belirtileri gözlenen buğday bitkilerinde Aydın yöresinde yaygın olarak bulunan 

yaprakbitleri (Rhopalosiphum padi ve Sitobion avenae) ile Sarı Cücelik Virüsü etmeninin taşınması amaçlanmıştır. 

Bunun için üç farklı buğday çeşidi; Ceyhan 99, Cumhuriyet, Osmaniyem yetiştirilmiş ve enfekteli buğday 

bitkilerinden toplanan yaprakbitleri ile etmen taşınmıştır. Taşınma sonrası her üç buğday çeşidinde 7,14 ve 21. 

günlerde sarılık, cücelik, yaprak deformasyonu gibi farklı belirtiler gözlenmiştir. Böylece Sarı Cücelik Virüsü 

olduğu tahmin edilen etmenin vektör yaprakbitleri ile taşınabildiği sonucuna varılmıştır. Moleküler tanı yöntemleri 

ile virüs tanısının yapılması ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: BUĞDAY, YELLOW DWARF VİRÜS, TAŞINMA 

 
Transmission by aphids which is estimated to be Yellow dwarf virus in wheat 

 
Seda CAN1, Mustafa KAYA1, Sevdiye YORGANCI1, Serap AÇIKGÖZ1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSTY 

Yellow dwarf virus (YDVs) is one of the most important virus diseases that causes yield and quality losses in 
wheat (Triticum aestivum). Intense yellowing and drying at the ends of the leaves are observed in the young leaf 
surface and between the veins in YDVs infected wheat. Yellow dwarf viruses are transmitted by different aphids 
of the family Aphididae. Yellow dwarf viruses are carried by different aphids of the family Aphididae. In this 
study, it was aimed to carry the aphids (Rhopalosiphum padi and Sitobion avenae) and Yellow dwarf virus which 
are common in Aydın region in wheat plants with jaundice and dwarfism. For this, three different wheat varieties; 
Ceyhan 99, Cumhuriyet, Osmaniyem were grown and aphids were collected from infected wheat plants and virus 
agents were transmitted. Different symptoms such as jaundice, dwarfism, leaf deformation were observed on all 
7,14 and 21 days after the transmission. Thus, it was concluded that the factor predicted to be Yellow dwarf virus 
can be transmitted by vector aphids. Molecular detection methods are being studied for virus detection. 

KEYWORDS: Wheat, Yellow dwarf virüs, Transmission 
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BAĞLANMA VE İYİ OLUŞ 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

Poster Bildiri 
 

Hilal Hatice ÜLKÜ1, Tuğçe OKTAV1, Ebru DERECELİ1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Amaç: Bu araştırma ön lisans öğrencilerinin bağlanma ve iyi oluş düzeylerini belirlemek üzere yapılmıştır. Yöntem 

ve Gereçler: Çalışma 148 öğrenci alınmıştır (Ulaşma oranı %60). Verileri toplamak için kişisel bilgi formu ve 

PERMA ölçeğini içeren anket kullanılmıştır. Veriler, SPSS 20.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: 

Katılımcıların %68.2’si kadın, %28.4’ü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programında okumakta, %68.2’si 

ikinci sınıf öğrencisi ve %68.9’u meslek lisesi mezunudur. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.70±2.20’dir. PERMA 

ölçeği puan ortalaması 7.15±1.57 olarak belirlenmiştir. cinsiyet faktörü ile olumsuz duygular ve yalnızlık alt 

boyutunda istatistiksel olarak anlamlı fark görülmektedir (p<0.05). Erkek öğrenciler kadın öğrencilere göre daha 

fazla olumsuz duygu ve yalnızlık yaşadığını hissetmektedir. Diyaliz (6.61±2.10) programı öğrencileri, Büro 

Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (7.74±2.07) ve Alternatif Enerji Kaynakları (8.13±1.77) öğrencilerine göre 

kendilerini daha az sağlıklı hissetmektedir. Sonuç: Öğrencilerin bağlanma ve iyi oluş düzeyleri ortalamanın 

üstünde bulunmuştur. Kendini yeterli hissetmedikleri ve olumsuz duygular içine girdiklerinde üniversitenin 

koşulları dahilinde destek almaları gerektiği önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ÖĞRENCİ, PSİKOLOJİ, BAĞLANMA, İYİ OLUŞ 

 
DETERMINATION OF THE CONNECTION AND GOOD LEVEL OF VOCATIONAL 

SCHOOL STUDENTS 
 

Hilal Hatice ÜLKÜ1, Tuğçe OKTAV1, Ebru DERECELİ1 
 

1AYDİN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

Purpose: This study was conducted to determine the level of attachment and well-being of students with an 
associate degree. Materials and methods: The study involved 148 students (60%). A questionnaire including a 
personal information form and a PERMA scale was used to collect the data. The data was evaluated with the SPSS 
20.0 software package. Results: 68.2% of the participants were women, 28.4% were studying in the Office 
Management and Executive Assistant program, 68.2% in the second year and 68.9% in vocational education. 
superior. The average age of the students was 20.70 ± 2.20. The average PERMA score was 7.15 ± 1.57. There 

was a statistically significant difference between the gender factor and the sub-scales of negative emotions and 
loneliness (p <0.05). Male students experience more negative emotions and loneliness than female students. 
Dialysis students (6.61 ± 2.10) feel less healthy than students in office management and executive assistant (7.74 

± 2.07) and in alternative energy resources (8.13 ± 1.77). Conclusion: The level of attachment and well-being of 
students was above average. It is recommended that they receive support under the conditions of the university if 
they do not feel sufficient and feel negative feelings. 

KEYWORDS: Student, Psychology, Attachment, Well-being 
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KAS AĞRISI OLAN YETİŞKİN BİREYLERDE AĞRI, KİNEZYOFOBİ VE İYİLEŞME 

İNANCI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
 

Poster Bildiri 
 

Ebru TEKİN1, Fatma ÜNVER2, Nesrin YAĞCI3, Gülşah SÖNMEZ1, 
 

1Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu/ Fizik Tedavi Yüksek Lisans 

Öğrencisi, 2Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu/ Doçent, 3Pamukkale 
Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu/ Profesör, 

Giriş: Kinezyofobi bireyin acı verici bir yaralanma veya ağrı yaşaması sonrası fiziksel hareket korkusunda aşırı 

artış olarak karşımıza çıkmaktadır. Klinik ortamlarda korkunun, rehabilitasyon stratejilerini etkilediği 

bilinmektedir. Yapılan çalışmalar genellikle bel ağrılı hastalarda yapılmış olup vücuttaki kas iskelet ağrısının 

varlığı ve ağrı şiddetinin kinezyofobi ile ilişkisini inceleyen bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle bizim amacımız 

herhangi bir patolojik durum nedeniyle kas iskelet ağrısı olan bireylerde ağrı şiddeti, kinezyofobi ve fizik tedaviye 

olan inançlarının birbirlerine etkisinin incelenmesidir. Yöntem: Bu çalışmaya kas iskelet ağrılarından dolayı fizik 

tedaviye yönlendirilmiş yaş ortalaması 45,79±9,68 yıl olan 64 birey katılmıştır. Katılımcılarımız daha önce cerrahi 

operasyon geçirmemiş ve fizik tedavi görmemiş bireylerdir. Bireylerin ağrısı Genişletilmiş Nordic Kas İskelet 

Sistemi Anketi değerlendirilmiştir. Kinezyofobisi Tampa Kinezyofobi Anketi ile ölçülmüştür. Tedaviye olan inanç 

ise VAS çizelgesi ile skorlanmıştır. Bulgular: Bireylerimizde %73,4 oranla bel ağrısı en yüksek oranda bulunurken 

%56,3 omuz %54,7 boyun %50 diz %42,2 sırt ve %29,7 kalça ağrısı oranı sırayla onu takip etmektedir. Bireylerin 

kinezyofobisi ve tedavi inancı(p=0,001, r=-0,423) arasında negatif korelasyon, kinezyofobi ve ağrılı vücut bölümü 

sayısı( p=0,020, r=0,291) arasında ise pozitif korelasyon görülmüştür. Kinezyofobi ve bel ağrısı şiddetti(p=0,001, 

r=0,511), dirsek ağrı şiddeti(p= 0,015, r=0,301), kalça ağrı şiddeti(p=0,011, 0,316), ayak bileği ağrı 

şiddeti(p=0,040, r=0,257) arasında pozitif korelasyon görülmüştür. Sonuçlar: Bireylerin kinezyofobisi arttıkça 

fizik tedavi ile iyileşeceğine olan inancı azalmıştır. Ağrı hissedilen vücut bölüm sayısı arttıkça kinezyofobi 

artmıştır. Bireylerin bel, kalça, dirsek ve ayak bileği ağrı şiddeti arttıkça kinezyofobisi artmıştır. Bu durum fizik 

tedavi görecek olan bireylerde başarılı sonuçlar elde etmek için kinezyofobinin üzerinde durulmasının önemini 

göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: AĞRI, KİNEZYOFOBİ, TEDAVİ İNANCI 

 
Investigation of the Relationship Between Pain, Kinesiophobia and Improvement Belief in Adult 

Individuals with Muscle Pain 
 

Ebru TEKİN1, Fatma ÜNVER2, Nesrin YAĞCI3, Gülşah SÖNMEZ1 
 

1PAMUKKALE UNİVERSİTY SCHOOL OF PHYSİCAL THERAPY AND REHABİLİTATİON 

İntoduction: Kinesiophobia is an excessive increase in the fear of physical movement after an individual 
experiencing painful injury or pain.Fear in clinical settings is known to affect rehabilitation strategies.Studies have 
generally been performed in patients with low back pain, and no studies have examined the relationship between 
the presence of musculoskeletal pain and the severity of pain in the body and kinesophobia.Therefore, our aim is 
to investigate the effect of pain severity,kinesophobia and beliefs in physical therapy in each patient with 
musculoskeletal pain due to any pathological condition. Method: This study included 64 individuals with a mean 
age of 45.79 ± 9.68 years who were directed to physical therapy for muscle pain.Our participants were individuals 

who had not undergone surgery before and had not received physical therapy.The whole body pain of the 
individual was evaluated with the Nordic Musculoskeletal System Questionnaire. Kinesiophobia was measured by 
Tampa Kinesiophobia Questionnaire.The belief in treatment was scored by VAS(vizüel anolog skala). Result: The 

highest rate of low back pain was found in 73.4% of our subjects, 56.3% shoulder 54.7% neck 50% knee 42.2% 
back and 29.7% hip pain followed respectively.There was a negative correlation between kinesophobia and 
treatment belief(p= 0.001,r= -0.423) and a positive correlation between kinesophobia and the number of painful 
body parts(p = 0.020,r = 0.291).Kinesophobia and low back pain were severe(p= 0.001,r =0.511),elbow pain 
severity(p = 0.015,r = 0.301), hip pain severity(p=0.011, r=0.316),ankle pain severity(p = 0.040,r = 0.257). 
Conclusion: As the individual's kinesophobia increases, his belief that he will recover with physical therapy 
decreases.Kinesioophobia as the individual increases the part of the body that feels pain.Kinesiophobia increased 
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with increasing severity of pain in the waist,hip,elbow and ankle.This shows the importance of focusing on 
kinesophobia in order to achieve successful results in individuals undergoing physical therapy. 

KEYWORDS: Pain, Kinesiophobia, Treatment belief 
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TARIMSAL ATIKLARI KARBON KAYNAĞI OLARAK KULLANABİLEN 

MİKROORGANİZMALARIN BELİRLENMESİ 
 

Poster Bildiri 
 

Suat SEZEN1, Nilgün POYRAZ2, Mehmet Burçin MUTLU1, 
 

1Eskişehir Teknik Üniversitesi, 2Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 

Çalışmada tarım arazisi olarak kullanılan ve hasat sonrası tarımsal atıklar bulunan tarlalardan toprak örneği 

alınarak kültür bağımlı ve moleküler metotlarla tarımsal atıkları karbon kaynağı olarak kullanabilen 

mikroorganizmaların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; Nisan 2019 da alınan toprak örneklerinden seri 

dilüsyon ve yayma plak metodu kullanılarak izolasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. İzolasyon için tek karbon 

kaynağı olarak arpa sapı içeren bazal besiyeri kullanılmıştır. Bu minimal besiyerinde gelişen mikroorganizmaların 

karakterizasyon ve tanımlanması mikroskobik ve moleküler yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Tanımlama için mikroorganizmalara DNA ekstraksiyonu yapılmış, elde edilen saf ve kaliteli DNA’dan 16S rRNA 

genine spesifik PCR kurularak, dizi analizi gerçekleştirilmiştir. Dizi analizi sonuçlarının değerlendirilmesinde 

NCBI veri tabanı kullanılmış ve %98 ve üzeri benzerlik gösteren türler belirlenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde 

Bacillus megaterium, Arthrobacter luteolus, Ornithinibacillus sp., Microbacterium sp., ve Bacillus flexus türlerinin 

arpa sapını karbon kaynağı olarak kullandığı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda tarım atıklarını tek karbon kaynağı 

olarak kullanabilen mikroorganizmaların belirlenmesi, tarımsal atıkların biyoteknolojik proseslerde 
değerlendirilebilmesine olanak sağlayarak hem düşük maliyet ile biyoteknolojik ürün üretim potansiyelinin 

oluşturulmasına hem de tarımsal atıkların ortadan kaldırılmasına alternatif bir yol oluşturarak tarımsal atıklar 

nedeniyle oluşan çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir 

ANAHTAR KELİMELER: TARIMSAL ATIK, ARPA SAPI, 16S RRNA, DİZİ ANALİZİ 

 
DETERMINATION OF MICROORGANISMS THAT CAN USE AGRICULTURAL WASTES 

AS CARBON SOURCES 
 

Suat SEZEN1, Nilgün POYRAZ2, Mehmet Burçin MUTLU1 
 

1ESKİŞEHİR TECHNİCAL UNİVERSİTY, 2KÜTAHYA DUMLUPINAR UNİVERSİTY 

In this study, soil samples were taken from the fields which are used as agricultural land and have post-harvest 
agricultural wastes and it is aimed to determine microorganisms that can use agricultural wastes as carbon sources 
by culture dependent and molecular methods. For this purpose; Isolation of microorganisms was performed by 
using serial dilution and spread plate method with soil samples taken in April 2019. Basal medium containing 
barley stalk was used as the sole carbon source for isolation. Characterization and identification of microorganisms 
grown on this minimal medium were carried out using microscopic and molecular methods. DNA was extracted 
from microorganisms for identification and PCR for the 16S rRNA gene from pure and high quality DNA was 
obtained and sequence analysis was performed. NCBI database was used to evaluate the results of sequence 
analysis and 98% and more similar species were identified. When the results were examined, it was determined 
that Bacillus megaterium, Arthrobacter luteolus, Ornithinibacillus sp., Microbacterium sp., and Bacillus flexus 
species used barley stalk as carbon source. As a result of this study, the identification of microorganisms that can 
use agricultural wastes as a single carbon source, It enables the utilization of agricultural wastes in biotechnological 
processes and aims to prevent environmental pollution caused by agricultural wastes by creating an alternative 
way both to the creation of biotechnological product production potential at low cost and to the elimination of 
agricultural wastes. 

KEYWORDS: Agricultural waste, barley stalk, 16S rRNA, sequence analysis 
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KANOLADA ERKEN FİDE GELİŞİMİ DÖNEMİNDE BAZI YAPRAK ÖZELLİKLERİ 

ÜZERİNE TUZLULUĞUN VE HORMESİSİN ETKİSİ (BRASSİCA NAPUS SSP. OLEİFERA 

L.) 
 

Poster Bildiri 
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Bu araştırma, glifosatın hormetik dozunun tuzluluk stresini azaltma ve bitki büyümesini teşvik etme konusundaki 

etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma 2018-2019 yetiştirme sezonunda Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi deneme tarlasında, tesadüf blokları bölünmüş parseller deneme deseninde 5 tekerrürlü olarak 

yürütülmüştür. Denemede tuzluluk, tuzluluk + hormesis, hormesis ve kontrol uygulaması 6 farklı kanola çeşidinde 

değerlendirilmiştir. Tuzluluk için 8 dS/m normu belirlenmiş ve tuz uygulaması bitkilerin 2 - 4 yapraklı döneminden 

itibaren kademeli olarak yapılmıştır. Glifosatın hormetik dozu 7.2 g a.e. ha-1 normunda, bitkiler rozet 
dönemindeyken (8 - 10 yapraklı dönem) uygulanmıştır. Yaprak kalınlığı (mµ), parankimal kalınlık (mµ), stoma 

sayısı (adet mµ-2) ve stoma alanı (mµ2) yönünden çeşit x uygulama interaksiyonunun önemli olduğu saptanmıştır. 

Sonuç olarak, tuzun gözlemlenen tüm özellikleri olumsuz yönde etkilediği ve bu olumsuzluğu gidermede 
hormesisin rolünün çeşitlere bağlı olarak değiştiği saptanmıştır. Ayrıca hormesisin etkili olabilmesi için bir stres 

koşulunun olması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: KANOLA, HORMESİS, TUZLULUK, GLİFOSAT, YAPRAK VE STOMA 

 
THE EFFECTS OF HORMESIS AND SALINITY ON SOME LEAF CHARACTERSITICS İN 

EARLY SEEDLING STAGE OF CANOLA (Brassica napus ssp. Oleifera L.) 
 

Aydın ÜNAY1, İlkay YAVAŞ2, Volkan Mehmet ÇINAR1 
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MENDERES, AYDIN, 2DEPARTMENT OF PLANT AND ANİMAL PRODUCTİON, KOCARLİ 

VOCATİONAL SCHOOL, UNİVERSİTY OF AYDİN ADNAN MENDERES 

This study was aim to evaluate the effects of hormetic doses of glyphosate in promoting plant growth and reduce 
salinity stress in canola. Experiment was arranged at Split Plots in Randomized Complete Block Design with 5 
replications in University of Aydin Adnan Menderes, Faculty of Agriculture in 2018-2019 growing season for 
canola. Salinity, salinity + hormesis, hormesis and control were used as application at 6 different canola cultivars. 
The doses of salinity and hormetic effect were 8 dS/m and 7.2 g a.e. ha-1, respectively. The salinity was applicated 
at the stages of 2-4 leaves, and the hormetic dose of glyphosate was treat at the stage of rosette (8-10 leaves). The 
interactions between cultivars x applications for leaf thickness (mµ), parenchymal thickness (mµ), stomatal density 

(number mµ-2) and stomatal area (mµ2) were found to be significant. Finally, salinity negatively affected the all 
observed characteristics and the accelerated effects of hormesis on salinity could change depends on cultivars. 
Moreover, it was concluded that any stress condition is required for hormesis. 

KEYWORDS: Canola, Hormesis, Salinity, Glyphosate, Leaf and Stoma 
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DİYET LİFİ VE SAĞLIK 
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1GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ, 

Diyet lifi, ince bağırsakta sindirilemeyen bitkisel karbonhidratlardır. Diyet lifi, sağlıklı beslenmenin önemli bir 

bileşenidir. Diyet lifi, çözünür diyet lifi ( pektin, gum ve musilaj) ve çözünmez diyet lifi (selüloz, hemiselüloz ve 

lignin) olarak ikiye ayrılmaktadır. Çözünür diyet lifleri suyu absorbe ederek karbonhidratların sindirimini ve 

emilimi yavaşlatan jel benzeri yapılar oluştururlar. Bu özellikleri dolayısıyla kan şekerinin düzenlenmesine 

yardımcıdırlar. Kolesterole bağlanarak kan kolesterol seviyesini düşürürler. Çözünmeyen diyet lifleri hacim 

arttırıcı özellikleri dolayısıyla konstipasyonu önlerler. Diyet lifi alımı sindirimi sisteminin sağlıklı kalmasına 

yardımcı olmaktadır. Bu bileşikler kanser (kolon ve meme) ve diyabet gibi bazı hastalıkların oluşum riskini 

azaltabilir. Tahıllar, sebzeler ve meyveler başlıca diyet lifi kaynaklarıdır. Yulaf, arpa, mercimek ve kuru fasulye 
çözünebilir diyet lifi kaynaklarıdır. Buğday kepeği, kepekli tahıllar ve sebzeler ise çözünmeyen diyet lifi 

kaynaklarıdır. Yetişkin bir insanın günlük 30 g diyet lifi alması önerilmektedir. Fakat günlük alım değeri 

çoğunlukla bu değerinin altındadır. Bu nedenle, günlük diyet lifi alımını artırmak için tüketiciler diyet lifinin 

sağlığa faydaları ve diyet lifince zengin besinler hakkında bilgilendirilmelidirler. 

ANAHTAR KELİMELER: DİYET LİFİ, SAĞLIK 

 
DIETARY FIBRE AND HEALTH 

 
HURİ İLYASOĞLU1, TUBA EDA ARPA ZEMZEMOĞLU1 

 

Dietary fibre, the plant-based carbohydrates, are not digested in the small intestine. Dietary fibre is an important 
component of healthy diet. Dietary fibre can be classified into two groups as soluble dietary fibre (pectin, gum, 
and mucilages) and insoluble dietary fibre (cellulose, hemicellulose, and lignin). Soluble fibre absorbs water and 
forms gel-like substances, that slows down the digestion and absorption of carbohydrates. In this way, it helps 
regulate the blood sugar levels. Soluble fibre also binds to cholesterol and decreases the blood cholesterol levels. 
Insoluble fibre has bulking effect, which helps prevent the constipation. The right intake of dietary fibre can help 
keep the digestive system healthy. It may lower the risk of some diseases such as cancer (breast and colon) and 
diabetes as well. Cereals, fruits, and vegetables are the main sources of dietary fibre. Oats, barley, lentils, and dried 
beans are good source of soluble fibre. Wheat bran, whole grains and vegetables provide insoluble fibre. The fibre 
intake of adults should be at least 30 g/day. However, the dietary fibre intake is mostly lower than the 
recommended value. Therefore, consumers should be informed about health benefits of dietary fibre and fibre-rich 
foods to increase the daily intake of dietary fibre. 

KEYWORDS: DIETARY FIBRE, HEALTH 
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DÜVE YETİŞTİRME VE BESLEME STRATEJİLERİ 
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1TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ, 

Hayvancılıkta sürü projeksiyonu çok önemlidir. Düve yetiştiriciliği geleceğe bir yatırım olarak 

değerlendirilmelidir. Özellikle süt sığırı işletmelerinde erkek buzağılar genellikle elden çıkartılırken, dişi buzağılar 

ileride sürü içerisinde yer alacak şekilde yetiştirilmelidir. Sürünün genetik kapasitesini artırmak, düşük verimli 

ineklerin değiştirilmesi, sürüyü büyütmek için düvelerin özenli bir şekilde yetiştirilmesi gerekmektedir. Düvelerin 

gelişme dönemleri izlenerek rasyonları hazırlanmalıdır. İleriki dönem süt verimleri dikkate alınarak kondisyon 

skorları göz önünde bulundurulmalıdır. Düvelerin beslenme ve gelişmeleri yakından takip edilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: DÜVE, BESLENME, HAYVANCILIK, BÜYÜKBAŞ 

 
Strategies of Heifers Growing and Nutrition 

 
Said BİLGİNTURAN1 

 
1MİNİSTRY OF AGRİCULTURE AND FORESTRY ISPARTA PROVİNCE ADMİNİSTRATİON 

Livestock projections are very important in raising livestock. Breeding heifers should be regarded as an investment 
for the future. Especially in milk-based enterprises, while male calf are usually sell out from the enterprises, female 
calf should be raised in the future in the entity. To increase the genetic capacity of the herd, to change the low-
yielding cows, and heifer, should be carefully rise. Heifers, nutrition and development should be closely monitored 

KEYWORDS: Heifer, Feeding, Livestock, Cattle 
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GÜL SARI DAMAR VİRÜS (ROSE YELLOW VEİN VİRUS, RYVV) ETMENİNİN İKİ 

FARKLI GEN BÖLGESİNE GÖRE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU 
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1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 17020-Çanakkale, 

Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde güller doğal olarak yetişmekte veya üretimi yapılmaktadır. Güllerde 

enfeksiyon oluşturan çok sayıda virüs hastalığı vardır ve bunlardan bir tanesi de Gül sarı damar virüsü (Rose 

yellow vein virüs;RYVV)’dür. RYVV Caulimoviridae familyası içinde Rosadnavirus cinsine ait bir virüstür. 

Virüs, 9.314 nükleotitten oluşan ssDNA (+) genomuna sahiptir. Etmen ülkemiz için yeni bir virüs olup 

karakterizasyonu tam olarak yapılmamıştır. Bu amaçla 2018-2019 yıllarında Çanakkale ilinde virüs ve virüs 

benzeri simptom gösteren 71 gül örneği toplanmıştır. Toplanan örnekler PCR ile kılıf protein genine spesifik 

primer çifti (RYVV-F1 5'-CGAGA TTAAC GAAAT GGAC-3'and RYVV R1 5'-CGTAC TCTTT CTTGG CTT-
3') ile testlenmiştir. Testlemeler sonucunda 71 örneğin 19’u enfekteli olarak bulunmuştur. Enfekteli izolatlardan 

biri seçilerek ilgilenilen hareket proteini (movement protein; MP) ve kılıf proteini (coat protein; CP) gen 
bölgelerinin tamamı PCR ile amplifiye edilmiştir. Elde edilen PCR ürünleri kullanılarak seçilen izolata ait 

amplifiye edilmiş olan MP ve CP genlerinin nükleotid dizileri belirlenmiştir. Elde edilen RYVV MP ve CP 

genlerine ait nükleotit dizilimleri kullanılarak, amino asit dizilimleri çıkarılmıştır. Yapılan nükleotid ve amino asit 

temelli çoklu dizi karşılaştırmaları sonucunda Çanakkale RYVV izolatı ile dünya izolatları arasında nükleotid 

düzeyinde %96-98, amino asit düzeyinde %98-99 oranlarında benzerlik olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca filogenetik 

analizler sonucunda Çanakkale RYVV izolatı ile dünya izolatlarının ilişkileri ortaya konmuştur. Bu çalışma ile 

ülkemizde ilk defa RYVV Çanakkale izolatının iki gen bölgesine göre moleküler karakterizasyonu 

gerçekleştirilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇANAKKALE, GÜL, PCR, RYVV 

 
Molecular Characterization of Rose yellow vein virus (RYVV) Based on Two Different Gene 

Region 
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1CANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTY, FACULTY OF AGRİCULTURE, DEPARTMENT OF 

PLANT PROTECTİON, 17020-ÇANAKKALE, TURKEY 

Roses are naturally grown or produced in almost every region of Turkey. There are numerous viruses that infect 
roses, including the Rose yellow vein virus (RYVV). RYVV belongs in the genus Rosadnavirus and the family 
Caulimoviridae. The virus has a ssDNA (+) genome that consists of 9.314 nucleotides. RYVV is a new virus to 
Turkey and it hasn’t yet been characterized. For this reason, 71 roses showing virus and virus-like disease 
symptoms were collected from Çanakkale province in 2018-2019. The collected samples were tested by PCR with 
the coat protein gene-specific primer pair (RYVV-F1 5'-CGAGA TTAAC GAAAT GGAC-3 'and RYVV R1 5'-
CGTAC TCTTT CTTGG CTT-3'). As a result of the tests, 19 out of 71 samples were found to be infected with 
RYVV. One isolate was randomly selected and the gene regions, movement protein (MP), and coat protein (CP) 
were amplified by PCR and the PCR products were sequenced. The amino acid sequences of the RYVV MP and 
CP genes were deduced by nucleotide sequence analysis. As a result of multiple sequence comparisons based on 
two gene regions of the nucleotide and deduced amino acid, the Çanakkale RYVV isolate showed 96-98% 
nucleotide and 98-99% amino acid similarities with known isolates, respectively. Moreover, as a result of 
phylogenetic analysis, relationships between the Çanakkale RYVV isolate and the known isolates were revealed. 

This study was the first to perform molecular characterization of the RYVV Canakkale isolates, based on two gene 
regions, in Turkey. 

KEYWORDS: ÇANAKKALE, ROSE, PCR, RYVV 
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AYDIN İLİ TARIMSAL ÜRÜNLER İHRACAT RAPORU 2013-2017 
 

Poster Bildiri 
 

MUSTAFA SÜRMEN1, NERGİZ YÜKSEL1, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 

Aydın ili, 800700 hektar alanda kuruludur ve yüzölçümünün % 46’sında tarım yapılmaktadır. Türkiye bölge 

yüzölçümüne göre, ekili dikili alanın en fazla olduğu illerden biri olan Aydın, ürün çeşitliliği bakımından tarımsal 

üretimin en önemli merkezlerindendir. Üretim açısından potansiyeli yüksek olan Aydın’ın ihracat ürünleri ve 

miktarları incelendiğinde, dünya çapında büyük bir öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Çalışmanın sonucunda, 

son beş yıl içerisinde ihracatı yapılan tarım ürünlerinin çeşitliliği (% 42,76 incir, % 19,77 zeytin, % 8,69 kuru 
kayısı, % 8,69 biber, % 5,58 çilek, % 3,10 kestane, % 2,75 turşu, % 2,56 kapari) belirlenmiş ve yıllara göre 

farklılıkları incelenmiştir. Son beş yıl içerisindeki dağılıma göre en fazla ihracat yapılan ülkeler; Romanya, 

Almanya, Rusya, Fransa, ABD, İtalya, Bulgaristan, Irak, İspanya Hollanda, İngiltere, Avusturalya, Vietnam ve 

Çin olarak belirlenmiştir. Sektör ve kurumların ihracat raporlarında, ihracat verileri genellikle bölge bazında veya 

ürünlerin gönderildiği gümrüğün bağlı olduğu ile göre yayınlanmakta olup, Aydın ilinde üretilen ve ihracatı 

yapılan tarım ürünlerinin ihracat yüzdelerine ilişkin istatistiki verilere rahatlıkla ulaşılamamaktadır. Bu çalışmada, 

çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen tarım ürünleri üretim ve ihracat verileri karşılaştırılmış ve 

değerlendirilmiştir 

ANAHTAR KELİMELER: AYDIN, TARIMSAL ÜRÜNLER, İHRACAT 

 
EXPORT REPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF AYDIN PROVINCE 2013-2017 

 
MUSTAFA SÜRMEN1, NERGİZ YÜKSEL1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY 

Aydın province is established on an area of 800700 hectares and 46% of its surface area is cultivated. According 
to the area of Turkey, which is one of the provinces where most of the cultivated area planted Aydin, agricultural 
production in terms of product diversity is one of the most important centers. When the export products and 
quantities of Aydın, which has a high production potential, are examined, it is understood that it has a great 

importance worldwide. As a result of the study, 42.76% fig, 19.77% olive, 8.69% dried apricot, 8.69% pepper, 
5.58% strawberry, 3.10% chestnut, 2.75 pickles were determined as 2.56% capers and their differences were 
examined by years. According to the distribution in the last five years; Romania, Germany, Russia, France, USA, 
Italy, Bulgaria, Iraq, Spain, Netherlands, England, Australia, Vietnam and China. In export reports of sectors and 
institutions, export data are generally published on a regional basis or according to the customs of which the 
products are sent, and statistical data regarding the export percentages of agricultural products produced and 
exported in Aydın province cannot be easily reached. In this study, agricultural production and export data obtained 

from various institutions and organizations were compared and evaluated. 

KEYWORDS: Aydın, Agricultural Products, Export 
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HEMŞİRELERDE ANTİNEOPLASTİK AJANLARA MARUZİYET 

 
Poster Bildiri 

 
Sevil OLĞUN1, 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

Kanser tedavisinde antineoplastik ajanların kullanımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de hızla artmaktadır. 

Hastanelerde ve diğer sağlık merkezlerinde antineoplastik ajanların hazırlanması ve uygulanmasında hemşireler 

sorumludur. Yeterli korunma önlemlerinin alınmadığı durumlarda hemşireler bu ajanların hazırlanması, taşınması, 

depolanması, uygulanması ve atıkların yok edilmesi sırasında maruziyet yaşamaktadır. Aynı zamanda bu ajanların 

uygulanmasından sonraki 48 saat, bazılarının ise 3-5 gün boyunca hastaların idrar, feçes, ter gibi vücut atıklarında 

bulunduğu, hemşirelerin de bu süreçte hastaların tedavi ve bakımı sırasında maruziyet yaşadıkları belirtilmektedir. 

Bu nedenle antineoplastik ajanların hazırlanması, uygulanması ve uygulama sonrasında da korunmaya yönelik 

güvenlik önlemleri alınmalıdır. Ancak yapılan çalışmalarda koruyucu önlemlerin bireysel ya da kurumsal 

nedenlerle uygulanmadığı belirtilmektedir. Bununla birlikte hemşirelerin koruyucu önlem almalarını zaman 

eksikliği, hastaların psikolojik olarak olumsuz etkileneceği düşüncesi ve koruyucu önlemlerin etkililiğine 

inanmamaları da etkilemektedir. Hemşirelerin antineoplastik ajanların hazırlanması ve uygulamamasında yaşadığı 

maruziyet solunum, sindirim, cilde temas ve peruktan yaralanmalar yoluyla meydana gelmektedir. Antineoplastik 
ilaçlara maruz kalan hemşirelerde akut olarak; bulantı-kusma, diyare, göz ve boğaz irritasyonu, öksürük, menstruel 

bozukluklar, ciltte allerjik reaksiyonlar, saç dökülmesi, karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, göze temas etmişse 

kornea ülseri gibi akut komplikasyoların yanı sıra, uzun süreli maruziyette akut veya kronik toksisite, mutajenite, 

karsinojenite ve teratojenite geliştiği bildirilmektedir. Akut ve kronik komplikasyonların önlenmesinde biyolojik 

güvenlik kabinlerinin kullanılması, antineoplastik ajanların güvenlik rehberlerine göre hazırlanması ve 

uygulanması, hemşirelere yönelik, antineoplastik ajanlar ve uygulanması konusunda hizmet içi eğitimlerin 

düzenlenmesi önerilmektedir. Kaynaklar 1. Köşgeroğlu N., Dönmez N., Deniz Sayıner, F., Özerdoğan, N. ve 

Serhan, N. (2008). Mesleki maruziyet nedeniyle hemşirelerde sitotoksik ilaçların kısa dönem yan etkilerinin 

görülme sıklığı ve hemoglobin, lökosit düzeylerinin belirlenmesi. C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(3): 2. 

Olgun, N. ve Şimşek H. (2010). Kemoterapi hazırlayan ve uygulayan hemşirelerin güvenlik önlemlerini kullanma 

durumları ve önlem almalarını etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 

Dergisi: 13-23. 3. Önal, A. ve Seren İntepeler, Ş. (2017). Kemoterapi hazırlayan ve uygulayan sağlık çalışanlarının 

korunmaya yönelik güvenlik önlemleri alma durumları. DEUHFED, 10(1): 3-12. 4. Tuna, R. (2014). Onkoloji 
hemşireliğinde antineoplastik ilaçların güvenli kullanımı. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2(1): 105-111. 
5. Türk, M., Çiçeklioğlu, M., Davas, A. ve Saçaklıoğlu, F. (2006). Antineoplastiklerle çalışan hemşirelerde 

maruziyetin değerlendirilmesi. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi: 41-48. 6. Unsar, S., 
Kurt, S., Akgun Kostak, M.,Yaman, R. And Özcan, M. (2016). Determination of Antineoplastic Drug Exposure 
of Nurses at a University Hospital. International Journal of Caring Sciences January – April 2016 9(1): 314-320. 
7. Onkoloji Hemşireleri Derneği (2014). Antineoplastik ilaçların güvenli kullanım standartları rehberi, Onkoloji 

Hemşireleri Derneği Yayını. http://www.onkohem.org.tr/sites/default/files/dosya/rehberler/antineoplastik-
ilaclarin-guvenli-kullanim-rehberi-2009.pdf. Erişim tarihi: 18.09.2019. 

ANAHTAR KELİMELER: HEMŞİRE, ANTİNEOPLASTİK AJAN, MARUZİYET 

 
 

EXPOSURE TO ANTINEOPLASTIC AGENTS IN NURSES 
 

Sevil OLĞUN1 
 

The use of antineoplastic agents in the treatment of cancer is increasing rapidly in Turkey as well as all over the 
world. Nurses are responsible for the preparation and administration of antineoplastic agents in hospitals and other 
health centers. In cases where adequate protection measures are not taken, nurses experience exposure during the 
preparation, transport, storage, application and disposal of these agents. At the same time, it is stated that the 
patients are exposed to body wastes such as urine, faeces, sweat for 48 hours after the administration of some of 
these agents and some 3-5 days, and the nurses are exposed during the treatment and care of the patients. Therefore, 
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safety measures should be taken for the preparation, administration and protection of antineoplastic agents. 
However, it is stated that preventive measures are not applied for individual or institutional reasons. However, the 
lack of time for nurses to take preventive measures, the belief that patients will be negatively affected and not 
believe in the effectiveness of preventive measures also affect. Exposure of nurses to the preparation and non-
administration of antineoplastic agents occurs through respiratory, digestive, skin contact and needlepercutan 
injuries. In nurses exposed to antineoplastic drugs, acute; nausea-vomiting, diarrhea, eye and throat irritation, 
cough, menstrual disorders, skin allergic reactions, hair loss, abdominal pain, headache, dizziness, acute contact 
with the eye, as well as acute complications such as corneal ulcers, acute or chronic toxicity in long-term exposure. 
Mutagenicity, carcinogenicity and teratogenicity have been reported. It is recommended to use biological safety 
cabinets in the prevention of acute and chronic complications, to prepare and apply antineoplastic agents according 
to safety guidelines, and to organize in-service trainings for nurses on antineoplastic agents and their application. 

KEYWORDS: Nurse, antineoplastic agent, exposure 
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FARKLI BOR KONSANTRASYONLARINDAKİ SULAMA SULARININ FASULYE VE 

BÖRÜLCE BİTKİSİNİN GELİŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Poster Bildiri 
 

Saime SEFEROĞLU1, Gözde İLÇİOĞLU1, Fadim DEMİRTAŞ1, Uğur DOĞAN1, Sevda DAĞAL1, 
 

1ADÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ, 

Sulama sularında bulunan bazı besin maddelerinin konsantrasyonu bitkilerin yetiştiriciliği için önemlidir. 

Çalışmanın amacı; bor konsantrasyonları farklı olan sulama suları ile sulanan Fasulye ve Börülce bitkisinin 
gelişme durumlarını saksıda ve kontrollü koşullarda serada belirlemektir. Çalışmada sulama suyunun bor içerikleri 

kontrol 1-2-3-4-5 ppm olarak belirlenmiş ve bu sular kullanılmıştır. Sulama suyunun bor miktarını ayarlamak için 

di sodyumoktaborat (Na2B8O13. 4 H2O) kullanılmıştır. Fasulye ve börülce bitkisinin gelişme durumları 

incelenmiştir. Toprak ve bitki besin maddesi içerikleri analiz edilmiştir. Sonuçta her iki bitki içinde artan bor 

konsantrasyonlarının gelişmeyi olumsuz etkilediği en uygun ya da en yüksek bor konsantrasyonunun 1 ppm olduğu 

2 ppm ve daha sonraki dozlarda toksite belirtileri görülmeye başlanmıştır 

ANAHTAR KELİMELER: ANAHTAR KELİMELER: BOR, SULAMA SUYU, FASULYE, BÖRÜLCE, 

TOKSİTE, GELİŞME 

 
THE EFFECTS OF IRRIGATION WATERS INCLUDE DIFFERENT BORON 

CONCENTRATIONS ON BEAN AND COW PEA PLANT GROWING 
 

Saime SEFEROĞLU1, Gözde İLÇİOĞLU1, Fadim DEMİRTAŞ1, Uğur DOĞAN1, Sevda DAĞAL1 
 

Some nutrition concentrations in irrigation water are important for plant growing. The aim of this research is to 
determine the development status of bean and cow pea plants irrigated by water had different boron concentrations 
in pots and greenhouse controlled conditions. In this research, irrigation water had boron contents of 0-1-2-3-4-5-
ppm were used. Boron contents of irrigation waters were adjusted by di sodyumoktaborat (Na2B8O13. 4 H2O). 
Bean and cowpea plant development situations were examined. Soil and plant nutrition contents were analyzed. 
As a result, for both bean and cowpea plants, increasing boron concentrations resulted in negative effects on plant 
development. It was found that the best or proper boron content of waters were 1 ppm and, that 2ppm and more 
boron contents waters caused the toxic symptoms. 

KEYWORDS: Key Words: Boron, irrigation water, bean, cow pea, toxicity, development 
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ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF FRUIT EXTRACTS FROM PISTACIA TEREBINTHUS 
AGAINST SALMONELLA ENTERITIDIS AND PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

 
Poster Bildiri 

 
Meltem ASAN-OZUSAGLAM1, Songul TACER1, Fatma Hilal DEMİR1, Gulden KOC1, 

 
1Aksaray University, 

Pistacia terebinthus (Menengiç) is a naturally grown plant and its fruits are rich in protein, nutritional fiber, mineral 

and unsaturated fatty acids. It is a wild plant that is commonly found in many Mediterranean countries such as 
Turkey, Tunisia Italy, Greece and Syria. In our country, Menengiç is grown without cultivation in the mountainous 

rural areas of Southeast-Central Anatolia and Mediterranean regions. Its fruits are used to in the treatment of 
sunstroke, abdominal pain, rheumatism, asthma, wound and burn and high cholesterol and also have antimicrobial 
and antioxidant activities. In the current study, hexane and dichloromethane extracts prepared using sonication 
method of Menengiç fruit were investigated for their antimicrobial activities against human pathogens to determine 
their potential use as alternative natural antimicrobial source and food preservative. The antimicrobial activities of 
the extracts were tested by using disc diffusion and microdilution-broth methods against two human food-borne 
(Salmonella enteritidis RSKK 171 and Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853) pathogen microorganisms. The 
results showed that S. enteritidis RSKK 171 exhibited higher sensitivity against the hexane and dichloromethane 
extracts with the inhibition zone diameter 9.70 mm and 11.14 mm than P. aeruginosa ATCC 27853. Also, the 
dichloromethane extracts showed higher inhibition zone diameter than the hexane extracts. MIC values of the 
extracts were varied from 10 µg/µL to 20 µg/µL. The MBC values of the hexane and dichloromethane extracts 

were determined as 20 µg/µL for S. enteritidis RSKK 171 and 40 µg/µL for P. aeruginosa ATCC 27853. The 

results showed that the fruit extracts of P. terebinthus could be used as a potential natural antimicrobial source 
against human bacterial food borne pathogens in the pharmaceutical and food industries. 

ANAHTAR KELİMELER: MENENGİÇ, FOODBORNE PATHOGEN, EXTRACT, HEXANE, 

DICHLOROMETHANE 

 
Pistacia terebinthus Meyve Ekstrelerinin Salmonella enteritidis ve Pseudomonas aeruginosa 

Üzerine Antibakteriyel Aktivitesi 
 

Meltem ASAN-OZUSAGLAM1, Songul TACER1, Fatma Hilal DEMİR1, Gulden KOC1 
 

1AKSARAY UNİVERSİTESİ 
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN TOPLUMSAL DEĞERLENDİRME VE HEMŞİRELİK 

ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI 
 

Poster Bildiri 
 

Tuğba YARDIMCI GÜREL1, Mustafa GÜREL2, 
 

1Sinop Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, 2Sinop Üniversitesi, Boyabat Meslek 

Yüksekokulu, Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı, 

Gelişen ve değişen dünyada sosyal, ekonomik, çevresel ve teknolojik açıdan yaşanan değişimlerle, sağlık önemli 

bir konu olmaya devam etmektedir. Dünyada hasta olma ve ölüm oranlarının dağılımına yönelik epidemiyolojik 

çalışmalar ve sağlık hizmetinin erişilebilirliğinin belirlenmesinde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Kullanılan 

yöntemlerden birisi de Coğrafi Bilgi Sistemleridir (CBS). CBS, gelişen teknolojileri içinde barındıran, sürekli 

olarak yenilenen ve gelişen bir yapıya sahiptir. Bu özellikleri bakımından son yıllarda sağlık alanında kullanımında 

önemli bir artış söz konusudur. Hemşirelik alanında kullanımı ile ilgili araştırma sayıları da giderek artmaktadır. 

Literatürde CBS'nin hem hemşirelik eğitiminde hem de hastalıkların takibi ve yönetimi aşamalarında 

kullanılabileceği belirtilmektedir. Örneğin, okullarda hastane uygulamalarının desteklenmesi, öğrenci eğitim 

girişimlerinin desteklenmesi, uygulanan politikaların değerlendirmesinde hemşirelik işgücünün görselleştirilmesi, 

toplum sağlığı değerlendirmesi, kronik hastalık araştırmaları, halk sağlığı hemşireliği eğitimi ve uygulamasının 

sağlanması, nüfus temelli sağlık müdahalelerinin tasarlanması gibi alanlarda kullanıldığı belirtilmektedir. Birçok 

araştırmacı hemşirelik mesleğinin 21. yüzyılda gelişmeye devam etmesi açısından CBS kullanımının zorunlu 

olduğunu savunmaktadır. Benzer şekilde hem hemşirelik eğitiminin sonuçlarını etkileyen coğrafi faktörleri 

anlamak hem de öğrencilere iyi bir eğitim verebilmek için coğrafyanın hemşirelik eğitimine entegrasyonunun 

gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Ayrıca uzun vadede hastaların öz-yönetim becerilerinin arttırılması, coğrafi 

konumları ve hastalığın türüne/ciddiyetine en uygun şekilde bireyselleştirilmiş öz bakım desteği sağlanması 

mümkündür. Ülkemizde henüz dünyada kullanıldığı kadar yaygın olmasa da bu yöntemle yapılmış araştırmalar 

mevcuttur. Örneğin İstanbul’da yapılan bir çalışmada Miyokard İnfarktüsü (MI) vakalarının konumsal dağılımının 

analizi amacıyla bir veri tabanı oluşturulmuş ve vaka haritaları üretilmiştir. Bir başka araştırmada Konya ilinde 

kalp ve solunum yolu hastalarının yaşadığı bölge, yaş grubu, cinsiyet ve tanısına göre tematik haritalar 

oluşturulmuş ve hava kirliliği haritası ile ilişkilendirerek konumsal değerlendirmeler yapılmıştır. Benzer şekilde 

Trabzon, Konya, Kütahya ve Zonguldak illerinde görülen kanser olguları incelenmiş ve hastalıktan ölüm 

oranlarının dağılımı incelenmiştir. Sonuç olarak, CBS yönteminin hemşirelik eğitiminde kullanılabileceği gibi 

belirli bölgelere özgü hastalıklardan korunma, bireyselleştirilmiş hemşirelik bakım planı yapma ve hastalıkların 

takibinde kullanılabileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ, HEMŞİRELİK, KONUMSAL DAĞILIM, 
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Use of Geographical Information Systems in Community Assessment and Nursing Research 
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GEOGRAPHİCAL INFORMATİON SYSTEMS PROGRAM 

In the developing world, health continues to be an important issue. Various methods are used to determine the 
accessibility of health care services and epidemiological studies in the world. One of the method is Geographic 
Information Systems (GIS). GIS is a new and developing structure that incorporates developing technologies. 
There has been a significant increase in the use of health care systems in recent years. The using of GIS in the field 
of nursing is also increasing. It is stated that GIS can be used both in nursing education, follow-up and management 
of diseases. It can be used in areas such as supporting hospital practices, supporting education initiatives, 
visualizing nursing workforce in evaluating policies, chronic disease research, providing public health nursing 
education and implementation, and designing population-based health interventions. Some researchers argued that 
the use of GIS is mandatory for nursing to evolve in the 21st century. By using GIS it is also possible to increase 
self-management skills of patients in the long term, and to provide individualized self-care support in the most 
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appropriate way to the geographical location and type / severity of the disease. For example, the study conducted 
in Istanbul, a database was created and case maps were produced to analyze the geographic distribution of 
myocardial infarction (MI) cases. In another study, thematic maps were created according to the region, age group, 
gender and diagnosis of cardiac and respiratory illness patients in Konya and positional evaluations were made by 
associating them with the air pollution. Similarly, cancer cases in Trabzon, Konya, Kütahya and Zonguldak 

provinces were examined and the distribution of mortality from the disease was examined. As a result, GIS method 
can be used in nursing education as well as prevention and monitoring of diseases and making individualized 
nursing care. 

KEYWORDS: Geographical Information Systems, Nursing, Geographic Distribution, Epidemiology 
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DİOKSİN RİSKLERİ VE ETKİLERİ 

 
Poster Bildiri 

 
Nalan TURGUT1, 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi, 

Dünyada ve ülkemizde hızlı nüfus artışı, şehirleşme ve endüstri faaliyetleri beraberinde çevre sorunlarını 

getirmekte, insan sağlığı olumsuz etkilenmekte ve önemli toplumsal sorunlardan birisi olan çevre kirliliği meydana 

gelmektedir. Sanayileşme faaliyetleri yaşamımızı kolaylaştırıcı etkiye etkiye sahip olsa da, insan sağlığı ve çevre 

kirliliği konularında ciddi sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Ağır metaller, pestisitler, poliklorlu bifeniller, 

polisiklik aromatik hidrokarbonlar, dioksinler, uçucu organik bileşikler ve kükürt dioksit gibi kalıcı ve toksik 
kimyasallar içeren bu faaliyetler çevre sağlığını tehdit etmekte ve insan sağlığı açısından da ciddi sorunlara neden 

olmaktadır. Bu kirleticilerin en önemlilerinden birisi olan dioksinler özel olarak üretilmeyen, özellikle endüstriyel 

faaliyetler sonucunda klor varlığında organik bileşenlerin yüksek sıcaklıklara maruz kalmasıyla oluşan bileşikler 

olup, Uluslararası Kanser Araştırma Kurumu tarafından birinci sınıf kanserojen olarak tanımlanmıştır. Orman 

yangınları, volkanik patlamalar gibi doğal olaylar sırasında ve tarım ilacı, boya, çelik üretimi, yakma gibi 

faaliyetler sonucunda oluşabilmektedir. En fazla bilinen ve toksik etki gösteren dioksin bileşiği 2,3,7,8-
tetraklorodinezop-dioksin (TCDD)’dir. Dioksin türevlerinin toksisiteleri TCDD’e göre belirlenmekte ve her bir 
bileşiğe bir toksisite denklik faktörü (Toxicity Equivalence Factor, TEF) verilmektedir. En toksik etkisi olan 

TCDD’nin TEF değeri 1’dir. Dioksinlerin organizmalarda kanserojenik, teratojenik, nörolojik ve üreme 

bozuklukları gibi hormonal sistemi etkileyerek bağışıklık sistemine de zarar verdiği bilinmektedir. Dioksin 

bileşikleri bulaşan maddeler grubuna girmekte hava, su ve toprakta bulaşan olarak bulunmaktadır ve bu ortamlar 

aracılığıyla da canlılarda, özellikle hayvansal yağ dokularında birikim yapmakta ve canlı büyüdükçe miktarda artış 

göstermektedir. Gıda maddeleri arasında riskli grup olarak süt ve ürünleri, et ve ürünleri, su ürünleri ayrıca yem 

ve yem katkı maddeleri de sayılabilmektedir. Dioksin kirliliği olan ortamlarda bulunan yemlerde de dioksin 
bulunabilmekte yemden hayvana, hayvandan süte, yumurtaya aktarım olabilmekte böylece besin zinciri yoluyla 

dioksin aktarımı olabilmektedir. Dioksinler parçalanarak yok olmazlar, bu toksik bileşiklerin hava, su ve toprakta 

maksimum bulunabilme miktarları ulusal ve uluslararası çevre ve sağlık örgütleri tarafından belirlenmekte ve 

kontrolü yapılmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: DİOKSİN,SAĞLIK,ÇEVRE 

 
Dioxin Risks and Effects 

 
Nalan TURGUT1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

Rapid population growth in the world and in our country, urbanization and industrial activities bring environmental 
problems which affect human health. Although industrialization activities have an effect on facilitating our lives, 
they may pose serious problems in terms of human health and environmental pollution. These activities release 
persistent and toxic chemicals such as heavy metals, pesticides, polychlorinated biphenyls, polycyclic aromatic 
hydrocarbons, dioxins, volatile organic compounds and sulfur dioxide. Dioxins, one of the most important of these 
pollutants, are compounds that are not produced exclusively and are formed by exposure of organic components 
to high temperatures in the presence of chlorine, especially as a result of industrial activities. They are classified 
as carcinogen by the International Cancer Research Organization. It may occur during natural events such as forest 
fires, volcanic eruptions and as a result of activities such as pesticides, paints, steel production and incineration. 
The most known toxic compound is 2,3,7,8-tetrachlorodinezop-dioxin (TCDD). Toxicity of dioxin derivatives is 
determined according to TCDD and each compound is given a Toxicity Equivalence Factor (TEF). The most toxic 
effect of TCDD is TEF. Dioxins are known to damage the immune system by affecting the hormonal system such 
as carcinogenic, teratogenic, neurological and reproductive disorders in organisms. Dioxin compounds belong to 
the group of contaminants and are present in air, water and soil through these environments accumulate in living 
organisms, especially in animal fat tissues. Foodstuffs include milk and dairy products, meat and dairy products, 
aquaculture and feed and feed additives. Dioxin may also be present in feeds in polluted environments. Dioxins 
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do not disappear by decomposition, the maximum availability of these toxic compounds in air, water and soil is 
determined and controlled by national and international environmental and health organizations. 

KEYWORDS: dioxin, health,environment 
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BAKTERİYOSİNİN JAPON BILDIRCINLARINDA BÜYÜME PERFORMANSI, KESİM VE 

KARKAS KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
 

Poster Bildiri 
 

Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ1, Mürsel ÖZDOĞAN1, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, 

Bu çalışma, bakteriyosin katkı maddesinin Japon bıldırcınlarında büyüme performansı, kesim ve karkas 

özelliklerine etkisini incelemek için yürütülmüştür. Çalışmada 1 günlük yaşta 400 adet Japon bıldırcını (Coturnix 

coturnix japonica) civcivi kontrol, 150 mg/kg bakteriyosin (Bac150), 300 mg/kg bakteriyosin (Bac300) ve 500 
mg/kg bakteriyosin (Bac500) içeren grup olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. Deneme 35 gün sürdürülmüştür. 

Deneme süresince hayvanlara yem ve su ad-libitum olarak verilmiştir. Hayvanların performans verileri haftalık 

tartımlarla belirlenmiştir. Deneme sonunda her tekerrürden 2 dişi ve 2 erkek seçilmiş ve seçilen toplam 80 

hayvanın kesim öncesi canlı ağırlığı, sıcak karkas ağırlığı, karaciğer ağırlığı, kalp ağırlığı, taşlık ağırlığı ve 

proventrikulus ağırlığı belirlenmiştir. Yapılan çalışma sonunda hayvanların performans verileri bakımından 

gruplar arasında fark tespit edilememiştir. Kesim ve karkas parametrelerinde ise en yüksek değerler başta Bac150 

grubu olmak üzere diğer bakteriyosin gruplarında tespit edilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: BAKTERİYOSİN, BILDIRCIN, KARKAS KARAKTERİSTİKLERİ 

 
Effects of Bacteriocin on Growth Performance, Slaughter and Carcass Characteristics in 

Japanese Quails 
 

Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ1, Mürsel ÖZDOĞAN1 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE 

This study was conducted to investigate the effects of bacteriocin additive on growth performance, slaughter and 
carcass characteristics in Japanese quails. 400 one day-old Japanese quail chicks (Coturnix coturnix japonica) were 
allocated to 4 groups including control, 150 mg/kg bakteriocin (Bac150), 300 mg/kg bakteriocin (Bac300) and 500 
mg/kg bakteriocin (Bac500). The trial was lasted in 35 days. During the trial, water and feed were given as ad-
libitum to chicks. The performance parameters data of the animals were determined by weekly weighing. At the 
end of the experiment, 2 female and 2 male quails were selected from each repetition, and the pre-slaughter weight, 
warm carcass weight, liver weight, heart weight, gizzard weight and proventriculus weight of 80 animals were 
determined. At the end of the study, in terms of performance data of animals, no difference was found between the 
groups. The highest values in the cutting and carcass parameters were determined in the Bac150 group especially 
and other bacteriocin groups. 

KEYWORDS: Bacteriocin, quail, carcass characteristics 
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İLERİ EKMEKLİK BUĞDAY MUTANT HATLARININ VERİM VE KALİTE 

ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Alpay BALKAN1, İsmet BAŞER2, Oğuz BİLGİN1, Birol DEVİREN3, 
 

1NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2Namık Kemal Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi, 3NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü , 

The study was carried out in the experimental areas in Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, Namık 

Kemal University. The aim of the study is to determine the change in quality characteristics of some mutant bread 
wheat lines and their use in the wheat breeding programs. Sixty bread wheat mutant lines and 4 check genotypes 
(Bezostoja-1, Atilla-12, Kate A1, IBWSN-4) were used as experiment material. The experiment was conducted 
by augmented experimental design consisting of five blocks of which every block had sixteen genotypes. The 
grain yield, test weight, thousand grain weight, protein content, grain hardness, sedimentation value, wet gluten 
content, alveograph value, gluten / protein rate and sedimentation / protein rate of mutant bread wheat lines and 
standard varieties were examined.. Bi-plot analysis was performed on the data related to the examined traits. As a 
result of bi-plot analysis related traits to each other and prominent genotypes in terms of particular traits visually 
were shown. In the formed bi-plot graph, the most of the lines showed superiority for grain yield, test weight, 
thousand grain weight, protein content, grain hardness, sedimentation value, wet gluten content, alveograph value, 
gluten/protein rate and sedimentation/protein rate. These mutant lines, which are determined to be superior in 
terms of the yield and quality characteristics examined, are not only promosing variety candidates but also show 
suitable genetic resource characteristics within the crossing studies. 

ANAHTAR KELİMELER: AUGMENTED DENEME DESENİ, EKMEKLİK BUĞDAY, MUTANT HAT, 
DANE VERİMİ, Bİ PLOT 

 
EVALUATION OF YIELD AND SOME QUALITY TRAITS OF ADVANCED BREAD 

WHEAT MUTANT LINES 
 

Alpay BALKAN1, İsmet BAŞER2, Oğuz BİLGİN1, Birol DEVİREN3 
 

1NAMIK KEMAL UNİVERSİTY AGRİCULTURAL FACULTY, 2TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL 

UNİVERSİTY AGRİCULTURAL FACULTY, 3TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL UNİVERSİTY, GRADUATE 

SCHOOL OF NATURAL AND APPLİED SCİENCES, 

Çalışma Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Deneme Alanlarında yürütülmüştür. 

Çalışmanın amacı bazı mutant hatların verim ve kalite özelliklerindeki değişimini belirlemek ve onların buğday 

ıslah proğramında kullanımıdır. Altmış mutant hat ve 4 standart çeşit (Bezostoja-1, Atilla-12, Kate A1, IBWSN-
4) çalışmada materyal olarak kullanılmıştır. Deneme augmented deneme desenine göre 6 bloklu ve her blokta 16 

genotip yer almıştır. Çalışmada dane verimi, hektolitre ağırlığı, bin tane ağırlığı, protein oranı, dane sertliği, 

sedimantasyon değeri, yaş gluten oranı, alveograf değeri, gluten/protein oranı, sedimentasyon/protein oranı 

incelenmiştir. Bi plot analiz sonuçlarına göre dane verimi, hektolitre ağırlığı, bin tane ağırlığı, protein oranı, dane 

sertliği, sedimantasyon değeri, yaş gluten oranı, alveograf değeri, gluten/protein oranı, sedimentasyon/protein 

oranı yönünden mutant hatların önemli kısmının üstün özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu karakterler yönünden 

üstün özellik gösteren mutant hatlar yalnızca çeşit ıslahı değil aynı zamanda melezleme çalışmaları içinde uygun 

genetik özellikleri taşımaktadırlar. 

KEYWORDS: Augmented experimental design, bread wheat, mutant line, grain yield, bi-plot. 
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TARIMSAL ÜRETİMDE NANO GÜBRE KULLANIMI 

 
Poster Bildiri 

 
Mehmet ZAYİM1, Yakup Onur KOCA2, 

 
1Aydın/Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Aydin, 

Türkiye, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Aydin, Türkiye, 

Tarım topraklarının sürdürülebilirliği, erozyon, çevre kirliliği, bilinçsiz sulama ve gübreleme de yapılan yanlış 

uygulamalarla her geçen gün azalmaktadır. Bunun yanı sıra hızla artan nüfusun besin ihtiyaçlarının beraberinde 

gelişen gıda sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak için tarımsal üretimin arttırılması gerekmektedir. Son zamanlarda, 

birim alandan en yüksek miktarda ve kalitede ürün elde etmek için nano gübreler üretilmeye başlanmıştır. 

Gerçekleşen araştırmalar, nano gübrelerin, bitki besin elementlerinin kullanımı tarımsal verimlilikte bir artışa 

neden olduğu, toprak toksisitesini azalttığını, aşırı gübre kullanımının olumsuz etkilerini en aza indirgediğini ve 

gübre uygulama sıklığını azalttığını göstermektedir. Nano gübreler tarımda, ürün verimini yükseltmek ve bitki 

besin maddesi kullanım etkinliğini artırmak, aşırı dozda kullanılan kimyasal gübrelerin kullanımını azaltmak için 

önemlidir. Nanoteknolojik gübrelerin en önemli özellikleri makro ve mikro besin elementlerinden bir ya da 

birkaçını içermeleri, az miktarda ve sıkça uygulanabilmeleri ve çevre dostu olmalarıdır. Ancak, fazla miktarda da 

uygulandıklarında tıpkı kimyasal gübreler gibi bitki gelişimini ve ürün verimini azaltıcı etki gösterirler. 

ANAHTAR KELİMELER: NANO GÜBRELER, TOPRAK, VERİM, GÜBRELEME 

 
NANO FERTILIZER USE IN AGRICULTURAL PRODUCTION 

 
Mehmet ZAYİM1, Yakup Onur KOCA2 

 
1DİRECTORATE OF AGRİCULTURAL PRODUCTİON AND TRAİNİNG CENTER, DEPARTMENT OF 
PLANT PRODUTİON, SOKE, AYDİN, TURKEY, 2ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF 

AGRİCULTURE, DEPARTMENT OF FİELD CROPS, AYDİN, TURKEY 

Sustainability of agricultural lands is decreasing day by day due to erosion, environmental pollution, unconscious 
irrigation and fertilization. Besides, it is necessary to increase agricultural production in order to meet the needs of 
the developing industry as well as the nutritional needs of the growing population. In recent years, nano fertilizers 
have started to be produced in order to obtain the highest quantity and quality product from the unit area. Recent 
searches show that the use of nano fertilizers cause an increase in the use efficiency of plant nutrients, reduce soil 
toxicity, minimize the adverse effects of excessive chemical fertilizer use, and reduce fertilizer application 
frequency. Nano fertilizers are important in agriculture to increase crop yield and plant nutrient use efficiency, and 
to reduce excessive use of chemical fertilizers. The most important characteristics of nanotechnological fertilizers 
are that they contain one or more of the macro and micro nutrients, they can be applied a little and often and also, 
they are eco-friendly. However, when they are applied in large quantities, they have the effect of reducing plant 
growth and product yield just like chemical fertilizers. 

KEYWORDS: Nano fertilizer, soil, efficiency, fertilization 
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GELENEKSEL UZUN RAF ÖMÜRLÜ YOĞURTLAR - GENEL BAKIŞ 
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1EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 

Sütteki besin öğelerini korumanın bir yolu olan yoğurt, fermente bir süt ürünüdür. Yoğurt, Balkanlar ve Orta 

Doğu'da geleneksel bir yiyecek olmasına rağmen popülerliği, Avrupa'ya ve dünyanın diğer bölgelerine yayılmıştır. 

Tüketimi son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Bu nedenle daha uzun raf ömürlü yoğurt çeşitleri geliştirilmektedir. 

Konsantre yoğurtlar, Arap ülkelerinde “Labne”, İran'da “Tuluk yoğurdu” ve Türkiye'de “Torba yoğurdu” gibi 

farklı isimlerle geleneksel olarak üretilmektedir. Bunlar, yoğurdun suyunun bir kısmının uzaklaştırılmasıyla elde 

edilir. Yoğurt, bir bez torbada (Labne ve Torba yoğurdu) veya koyun ve keçi derisi torbalarında (Tuluk yoğurdu) 

istenen toplam katı seviyesine ulaşıncaya kadar süzülür. Asitliği artar ve su aktivitesi 0.7'ye düşürülür. Böylece raf 

ömrü uzatılır. Kış yoğurdu, Türkiye'de Hatay, Van ve Sivas bölgelerinde üretilen geleneksel süt ürünlerinden 

biridir. Yüksek katı içeriği nedeniyle uzun raf ömrüne sahiptir. Kışlık yoğurt üretiminde aşağıdaki işlemlerden biri 

tercih edilebilir. İlk prosedür, yoğurdun kaynatıldığı (pişirildiği) ve ardından tuzun ilave edildiği yöntemdir. İkinci 

prosedürde, yoğurt suyu, bez torba kullanılarak uzaklaştırılır, kaynatılır ve ardından tuz ilave edilir. Kurut (yoğurt 

kurusu) yoğun kıvamlı süt ürünlerinden biridir ve Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaz aylarında 

üretilmekte ve kış aylarında tüketilmektedir. Kurut üretiminde yoğurt suyu, keten kumaştan yapılmış bez torbalara 
konulan yoğurttan bir gün boyunca uzaklaştırılır. Süzülen yoğurt büyük kaplarda yoğrulur. İsteğe bağlı olarak % 

1-3 tuz ve % 5-10 süt kreması eklenebilir. 40-60 gr.’lık parçalara bölünür ve elle şekillendirilir. Daha sonra 

tamamen kuruyana kadar düz bir yüzeyde kurutulur. Kurutun raf ömrü, serin bir yerde muhafaza edilmesi 

koşuluyla neredeyse bir yıldır. Her ne kadar uzun raf ömürlü yoğurtların üretiminde endüstriyel yöntemler 

kullanılabilse de, genellikle geleneksel yöntemlerin tercih edilmesi dikkat çekicidir. 

ANAHTAR KELİMELER: KONSANTRE YOĞURTLAR, KURUT, KIŞ YOĞURDU.  

 
Traditional long shelf-life yoghurts - an overview 

 
Emine NAKİLCİOĞLU TAŞ1 

 
1EGE UNİVERSİTY, FACULTY OF ENGINEERING, FOOD ENGINEERING DEPARTMENT 

Yoghurt is a fermented milk product, which is a means of preserving the nutrients in milk. Although yoghurt is a 
traditional food in the Balkans and the Middle East, the popularity of yoghurt has spread to Europe and other parts 
of the world. Its consumption has increased significantly in recent years. For this reason, longer shelf-life yoghurt 
varieties have been developed. Concentrated yoghurts are produced traditionally by different names such as 
“Labneh” in Arabian countries, “Tuluq yoghurt” in Iran, and “Torba yoghurt” in Turkey. They are obtained from 
yoghurt after removal of part of its whey. The yoghurt is strained in a cloth bag (Labneh and Torba yoghurt) or 
sheepskin and goatskin bags (Tuluq yoghurt) to the desired total solid level. Yoghurt acidity increase and its water 
activity is lowered to 0.7. So, shelf-life is extended. Winter yoghurt is one of the traditional dairy products produced 
in Hatay, Van and Sivas regions in Turkey. It has long shelf life due to its high solid content. One of the below 
procedures can be preferred in the production of winter yoghurt. The first procedure is method which the set-type 
yoghurt is boiled (cooked) and then salt is added. In the second procedure, yoghurt whey is removed by using cloth 
bag, boiled, and then salt is added. Kurut (dried yoghurt) is one of the dense consistencies of dairy products and 
made in summer seasons and consumed in winter in the eastern and southeastern region of Turkey. In kurut 
production, yoghurt whey is removed from the yoghurt by cloth bags made of linen for a day. The filtered yogurt 
is kneaded in large containers. Optionally, 1-3% salt and 5-10% milk cream can be added. It is divided into pieces 
of 40-60 grams and shaped by hand. Then, they are dried on a flat surface until completely dry. Shelf life of Kurut 
is almost one year provided that it is stored in a cool place. Although industrial methods can be used in the 
production of long shelf-life yoghurts, it is noteworthy that traditional methods are generally preferred. 

KEYWORDS: concentrated yoghurts, kurut, winter yoghurt. 
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KOMET TESTİ KULLANILARAK İNDAZİFLAMIN HEP G2 HÜCRELERİNDEKİ DNA 

HASARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
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1MERSİN UNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ, 

İndaziflam; selüloz biyosentez inhibitörü olarak kullanılan, alkilazin kimyasal sınıfına ait herbisittir. Düşük 

uygulama oranında geniş spektrumda aktiviteye sahiptir. İndaziflam, ürünlerde (narenciye, üzüm, çekirdekli 

meyve ve zeytinsi meyve) ve ticari alanlarda (çimenlikler, peyzaj, süsbitkileri ve noel ağaçları) yaygın olarak 

kullanılır. Bu yüzden, bu çalışmada, İndaziflamın neden olabileceği DNA hasarı ekogenotoksisite 

değerlendirmelerinde güvenli bir araç olan komet testi kullanılarak Hep G2 hücrelerinde değerlendirilmiştir. Hep 

G2 hücreleri indaziflamın 10, 40 ve 100 μg/ml’lik dozuna 4 ve 24 saat boyunca maruz bırakılmıştır. Etanol, 

indaziflamın çözücüsü olarak kullanılmıştır. Hidrojen peroksit (40 μM) pozitif kontrol olarak kullanılmıştır. 

Kontrol grubu ve çözücü grubun aksine, indaziflamın tüm konsantrasyonları, 4 ve 24 saatlik maruziyetleri Hep G2 

hücrelerinde farklı seviyelerde DNA hasarına neden olmuştur. Bu çalışma, Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Proje Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje no: 2018-2-AP3-2969). 

ANAHTAR KELİMELER: HERBİSİT, İNDAZİFLAM, KOMET TESTİ, DNA HASARI, HEP G2 HÜCRESİ 

 
Evaluation of DNA Damage on Hep G2 Cells of Indaziflam Using the Comet Assay 

 
Serpil KÖNEN ADIGÜZEL1 

 
1DEPARTMENT OF BİOLOGY, FACULTY OF ARTS AND SCİENCE, MERSİN UNİVERSİTY, MERSİN, 

33110, TURKEY. 

Indaziflam is a herbicide that belongs to the chemical class of alkylazines and is currently used as a cellulose 
biosynthesis inhibiting. It has brood spectrum activity at low application rates. Indaziflam are commonly used in 
crops (e.g., citrus, grapes, pome and stone fruit) and commercial areas (e.g., turfgrass, landscape ornamentals, 
Christmas trees). Therefore, in this study, DNA damage of indaziflam was evaluated on Hep G2 cells using the 
comet assay, as a reliable tool for the assesment of ecogenotoxicity. Hep G2 cells were treated for 4 and 24 h with 
10, 40 and 100 μg/ml of indaziflam. Ethanol was used as solvent for indaziflam. Hydrogen peroxide (40 μM) was 

used as positive control. Unlike control group and solvent group, all the concentrations of indaziflam induced 
DNA damage at different levels for 4 and 24 h. This study was supported by Mersin University BAP Project with 
ID number of 2018-2-AP3-2969. 
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ÇEVRE KONUSUNDA TOPLUMUN FARKINDALIĞI 
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1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 2EGE ÜNİVERSİTESİ TIP 

FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI A.D, 

Amaç: Çevre sorunlarının yaşamı tehdit eder boyuta ulaştığı günümüzde, çevre farkındalığı çok daha büyük önem 

kazanmıştır. Çevresel farkındalık ve çevreye yönelik tutumlar, kültür, eğitim, sosyal ilişkiler, medya gibi pek çok 

faktörün etkisi ile kendini göstermektedir. Bu tanımlayıcı çalışmanın amacı, Dünya Değerler Araştırmaları 2001, 

2007 ve 2012 Türkiye verilerine dayanarak toplumun çevreye yönelik görüşlerini belirlemektir. Gereç ve yöntem: 

Dünya Değerler Araştırması, 1981 yılında başlamış, her beş yılda bir tekrarlanmakta, toplumların inanç, değer, 

tutumlarını araştırmayı amaçlamaktadır. Tüm veriler haneler ziyaret edilerek yüz yüze görüşme ile toplanmaktadır. 

Tüm ülkeyi temsil edecek şekilde tabakalı örneklem ile seçilen 18 yaş üstü kişiler katılmaktadır (World Values 

Study Group). Bu çalışmada, Dünya Değerler Araştırmaları’nın 3., 4. ve 5. dalgaları olan 2001, 2007 ve 2012 veri 

tabanları kullanılmıştır. Veri tabanlarında 18 yaş ve üzeri 2001’de 3401, 2007’de 1346 ve 2012’de 1605 kişi yer 

almaktadır. Bu çalışmada, Dünya Değerler Araştırmasının tüm araştırmacılara açık olan veri tabanında yer alan, 

çevreye yönelik görüşlerin yer aldığı sorular değerlendirilmiştir. Ayrıca veri tabanında bulunan sosyo-demografik 
verilerden, yaş, cinsiyet, eğitim değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın verileri, SPSS 18.0 programı ile analiz 
edilmiştir. Bulgular: 2001 yılı veri tabanındaki kişilerin %50,6’ı erkek, %58,9’u ilkokul ve daha düşük eğitimli, 

yaş ortalaması 36,90±13,45 (18-91) olarak belirlenmiştir. 2007 çalışmasında katılımcıların %50,2’i erkek, %49’u 

ilkokul ve daha düşük eğitimli, yaş ortalaması 36,48±13,86 (18-82) olarak belirlenmiştir. 2012 çalışmasında yer 

alanların %48,6’ı erkek, % 40.2’i ilkokul ve daha düşük eğitimli, yaş ortalaması 38,45±14,53 (18-86) olarak 
saptanmıştır. 2001 yılında, katılımcıların %64,3’ü, çevrenin korunmasına, ekonomik gelişmeyi yavaşlatma 

pahasına da olsa öncelik tanınmalıdır görüşündedir. 2007 çalışmasında, ekonomik gelişime rağmen çevrenin 

korunması gerektiğini katılımcıların % 52.7’i savunmaktadır. Katılımcıların %78.2’i, çevrenin korunması için ek 

vergi ödemeye razı olacağını bildirmiştir. Kişilerin %85,9’u kötü su kalitesi, %81,2’i kötü hava kalitesi %97,1’i 

küresel ısınma ve %96,4’i bitki ve hayvan türlerinin tehlikeye girmesinin önemli çevre sorunları olduğunu 

bildirmiştir. Katılımcıların çok büyük kısmı, dünyanın en önemli probleminin fakirlik, eğitimsizlikten sonra 3. 

sırada çevre kirliliği olduğunu belirtmiştir. 2012 çalışmasında katılımcıların %52,0 i, “ekonomik gelişmeyi 

yavaşlatsa bile, çevrenin korunmasına öncelik verilmelidir” diye düşünmektedir. Son 2 yılda çevre örgütlerine 

bağış yapanların %7,8, çevre için gösterilere katılanların %4.0 ve çevre derneklerine üyeliği bulunanların %1.1 

olduğu saptanmıştır. Sonuç: Son üç Dünya Değerler Araştırmaları’nın veri tabanında farklı çevre soruları yer almış 

olsa da çevreye ilişkin toplumun endişesinin devam ettiği anlaşılmaktadır. Tüm veri tabanlarında ortak olan 

“çevrenin korunmasına, ekonomik gelişmeyi yavaşlatma pahasına da olsa öncelik tanınmalıdır” görüşünde 

katılımcıların yarıdan fazlası hemfikir olduğu belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇEVRE, TOPLUM FARKINDALIĞI, ÇEVRE SORUNLARI 

 
COMMUNITY AWARENESS OF THE ENVIRONMENT 

 
Safiye OZVURMAZ1, Aliye MANDIRACIOĞLU2 

 

Objective: Environmental awareness has become even more important in today's world where environmental 
problems have reached a life-threatening dimension. Environmental awareness and attitudes towards the 
environment are manifested by the influence of many factors such as culture, education, social relations and media. 
The purpose of this descriptive study, the World Values Survey 2001, to determine the views of the community-
oriented environment based on 2007 and 2012 data for Turkey. Materials and methods: The World Values Survey, 
which started in 1981, is repeated every five years and aims to investigate the beliefs, values and attitudes of 
societies. All data are collected by visiting households and face to face interviews. Participants over the age of 18 
are selected by stratified sampling to represent the whole country (World Values Study Group). In this study, the 
3rd, 4th and 5th waves of 2001, 2007 and 2012 databases of World Values Research were used. Databases 18 
years and older There are 3401 people in 2001, 1346 people in 2007 and 1605 people in 2012. In this study, the 
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questions of the World Values Survey, which are open to all researchers, including environmental opinions were 
evaluated. In addition, age, gender and education were evaluated from socio-demographic data in the database. 
The data of the study were analyzed with SPSS 18.0 program. Results: In the 2001 database, 50.6% of the subjects 
were male, 58.9% were primary and lower educated, and the average age was 36,90 ± 13,45 (18-91). In the 2007 
study, 50.2% of the participants were male, 49% were primary and lower educated, and the average age was 36.48 
± 13.86 (18-82). In the 2012 study, 48.6% were male, 40.2% were primary and lower educated, and the average 
age was 38.45 ± 14.53 (18-86). In 2001, 64.3% of respondents said that environmental protection should be given 
priority, albeit at the expense of slowing down economic development. In 2007, 52.7% of the respondents argued 
that despite the economic development, the environment should be protected. 78.2% of the participants stated that 
they would be willing to pay additional tax for the protection of the environment. 85.9% of the people reported 
bad water quality, 81.2% bad air quality 97.1% global warming and 96.4% reported that the danger of plant and 
animal species are important environmental problems. Most of the participants stated that the most important 
problem in the world is poverty and environmental pollution in the third place after lack of education. In the 2012 
study, 52.0% of respondents think that bile even if it slows down economic development, environmental protection 
should be given priority ”. In the last two years, 7.8% of donors to environmental organizations, 4.0% of 

participants in demonstrations for the environment and 1.1% of those who are members of environmental 
associations were found to be. Conclusion: Although different environmental questions have been included in the 
database of the last three World Values Research, it is understood that the society's concern about the environment 
continues. More than half of the participants agreed that korun environmental protection should be given priority, 
albeit at the expense of slowing down economic development ortak, which is common to all databases. 

KEYWORDS: environment, public awareness, environmental problems 
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ALLIUM TÜRLERİ VE SAĞLIK 

 
Poster Bildiri 

 
Meryem Melisa KÖLE1, Elif YILDIRIM2, Gökçe GÜNSEL YILDIRIM3, Ezgi BELLİKCİ KOYU1, 

 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 2İzmir Katip Çelebi 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü,, 3İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, 

Liliaceae familyasından olan Allium cinsi sebzeler hem aromalarıyla hem de lezzetleri ile mutfağımızın 

vazgeçilmez bir parçasını oluşturur. Doğada yaklaşık yetmiş türü bulunan Allium cinsi bitkilerin yaygın olarak 

tüketilen türleri; soğan (Allium cepa), sarımsak (Allium sativum), pırasa (Allim porrum), frenk soğanı (Allium 
schoenoprasum) ve arpacık soğan (Allium ascalonicum)’dır. Besin olarak kullanımlarının yanı sıra bu gruptaki 

sebzeler antik çağdan beri hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Sarımsak ve soğanın tıbbi amaçlı 

kullanımı Ebers papirüslerine kadar uzanmaktadır. Heredot Mısır’ı gezerken Keops Piramidi yapımında çalışan 

işçilere salgın hastalıklardan korunmaları için sarımsak dağıtıldığından bahsetmiştir. Günümüzde de yapılan 

çalışmalar, Allium cinsi sebzelerin içerdikleri yüksek flavonol ve organosülfür bileşikleri ile kanser, koroner kalp 

hastalığı, obezite, hiperkolesterolemi, tip-2 diyabet, hipertansiyon ve gastrointestinal sistem rahatsızlıkları gibi 

çeşitli hastalıklar üzerine olumlu etkiler gösterdiğine işaret etmektedir. Sağlık üzerine olan yararlı etkileri özellikle 

soğan ve sarımsağa atfedilmiştir. Araştırmalar; sarımsağın antioksidan, antitrombotik, antibakteriyel, antifungal 

ve antimikrobiyal aktivitesi; soğanın ise antikanserojen, antitrombotik ve antioksidan aktivitesi üzerine 

yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada Allium cinsi sebzelerin biyoaktivite çalışmaları ve sağlık üzerine etkisi derlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: SOĞAN, SARIMSAK, SAĞLIK 

 
ALLIUM SPECIES AND HEALTH 

 
Meryem Melisa KÖLE1, Elif YILDIRIM2, Gökçe GÜNSEL YILDIRIM2, Ezgi BELLİKCİ KOYU1 

 
1IZMİR KATİP CELEBİ UNİVERSİTY, FACULTY OF HEALTH SCİENCES, DEPARTMENT OF 

NUTRİTİON AND DİETETİCS, 2IZMİR HEALTH SCİENCE UNİVERSİTY DR. SUAT SEREN CHEST 

DİSEASE AND CHEST SURGERY TRAİNİNG AND RESEARCH HOSPİTAL 

Allium vegetables in Liliaceae family are indispensable part of our cuisine with their flavor and taste. Among 
seventy wild species, commonly consumed Allium taxa are onion (Allium cepa), garlic (Allium sativum), leek 
(Allium porrum), chives (Allium schoenoprasum) and shallot (Allium ascalonicum). Apart from their use as food, 
this group of vegetables has been used in the treatment of diseases since ancient times. The use of garlic and onion 
for medical purposes extends to the Ebers papyrus. While Heredot visited Egypt, he had mentioned that garlic was 
given to workers who were building the Pyramid of Cheops to protect them from epidemics. Today, studies 
indicate that Allium vegetables have positive effects on various diseases such as cancer, coronary heart disease, 
obesity, hypercholesterolemia, type-2 diabetes, hypertension and gastrointestinal system disorders due to their high 
flavonol and organosulfide compounds. These effects on health were mainly attributed to onion and garlic. 
Researches focused on antioxidant, antithrombotic, antibacterial, antifungal and antimicrobial activity of garlic 
and, anticancer, antithrombotic and antioxidant activity of the onion. In this study, bioactivity studies and their 
effects on health was reviewed. 

KEYWORDS: ONION, GARLIC, HEALTH 
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PESTİSİTLERİN SU CANLILARI ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİLERİ 

 
Poster Bildiri 

 
Semra KÜÇÜK1, 

 
1ADÜ Zİraat Fakültesi, 

Günümüzde tarım ürünlerinde verim ve kaliteyi arttırmak için modern teknikler kullanılmaktadır. Bu tekniklerden 

biride pestisit kullanımı ile tarım ürünlerini hastalık, zararlı ve yabancı otlardan korunmaktır. Pestisit kullanımı 

1940’lardan beri kullanılmaktadır. Etkili ve kullanımı kolay olduğundan çok tercih edilen bir yöntemdir. Pestisit 

kullanılmadığı durumlarda verim ve kalite % 60 oranında düşmektedir. Bu nedenle dünya da ve Türkiye de çok 

kullanılmaktadır. Ancak pestisit kullanımı insan sağlığını ve çevreyi olumsuz etkilemektedir. Yoğun ve bilinçsiz 

pestisit kullanımı sonucunda gıdalarda, toprakta, suda ve atmosferde pestisit veya dönüşüm ürünleri 

kalabilmektedir. Çevre dostu pestisitlerin bilinçli bir şekilde kullanılması önerilmektedir. Bu çalışmada, 

pestisitlerin sınıflandırılması, pestisitlerin dünyada ve Türkiye’de kullanımı, pestisit kullanımının avantaj ve 

dezavantajlarına ve pestisitlerin su canlıları üzerine toksik etkileri hakkında günümüzde yapılmış çalışmalardan 

bazılarına yer verilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: PESTİSİT, SU CANLILARI, TOKSİSİTE, HİSTOLOJİ 

 
Negative Effects of Pestisids to Aquatic Organisms 

 
Semra KÜÇÜK1 

 
1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY AGRİCULTURAL FACULTY 

Nowadays, modern techniques are used to increase the yield and quality of agriculture products. One of thsese 
techniques is to protect agriculture products from disease, insects and weeds with pesticid usage. This has been 
used since 1940s. Because of efficient and easy to use, it is a much prefered method. Yield and quality decrease 
60% without pesticid usage. Because of this reason, it is used much in the Wolrd and Turkey. However, pesticid 
usage affects negatively human health and environment. As a result of intensive and unconscious usage of pesticid, 
residue of pesticids or side effects can be leaved on foods, earth,water and atmosphere. Because of that, it is 
recommended to consciously use the environment- friendly pesticids. In this study, pesticid classification, pesticid 
usage in the World and Turkey, advantages and disadvantages of it and some studies about pesticid toxicity on 
aquatic organisms were discussed. 

KEYWORDS: Pestisid, Aquatic organisms, Toxicity, Histology 
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DETERMİNATİON OF DİFFERENT SİLİCON FERTİLİZER DOSES ON YİELD, QUALİTY 

AND NUTRİTİONAL STATUS OF SOİL AND LEAF ANALYSİS VALUES OF SULTANİ 

ÇEKİRDEKSİZ (VİTİS VİNİFERA L.) VARİETY 
 

Poster Bildiri 
 

Özen MERKEN1, Oğuzhan SOLTEKİN1, Dr. Selçuk KARABAT1, Akay ÜNAL1, 
 

ANAHTAR KELİMELER:  

 
DETERMİNATİON OF DİFFERENT SİLİCON FERTİLİZER DOSES ON YİELD, QUALİTY 

AND NUTRİTİONAL STATUS OF SOİL AND LEAF ANALYSİS VALUES OF SULTANİ 

ÇEKİRDEKSİZ (VİTİS VİNİFERA L.) VARİETY 
 

Özen MERKEN1, Oğuzhan SOLTEKİN1, Dr. Selçuk KARABAT1, Akay ÜNAL1 
 

1VİTİCULTURAL RESEARCH INSTİTUTE, MANİSA, TURKEY 

The aim of this study is determine the effects of different silicon fertilizer doses on yield, quality and nutritional 
status of soil and leaf analysis values of Sultani Cekirdeksiz (Vitis Vinifera L.) grape cultivar. Experiment was 
carried out in the vineyards of Manisa Viticultural Research Institute and silicon fertilizer of a private company 
was used in the research during two years 2015-2016. There were six different treatments in both 2015 and 2016 
seasons according to the results of the soil analysis. In the 2015: Full dose fertilizer; 80% dose fertilizer; Full dose 
fertilizer and 30 kg/da silicon content fertilizer; Full dose fertilizer and 60 kg/da silicon content fertilizer; 80% 
dose fertilizer and 30 kg/da silicon content fertilizer; 80% dosed fertilizer and 60 kg/da silicon content fertilizer. 
In 2016: Full dose fertilizer; 80% dose fertilizer; Full dose fertilizer and 15 kg/da silicon content fertilizer; Full 
dose fertilizer and 30 kg/da silicon content fertilizer; 80% dose fertilizer and 30 kg/da silicon content fertilizer; 
80% dosed fertilizer and 60 kg/da silicon content fertilizer. Also the experimental design was randomized plots 
with three replications and there were 4 vines in each replication. In the harvesting period, yield (kg / vine), number 
of cluster, cluster weight(g), berry weight (g), total soluble solids (%), titratable acidity (g / L), pH, efficiency of 
grape drying (%) values are examined. All these treatments were applied almost one month before the bud break 
of the vines according to the analysis of soil samples (from the depths of 0-30 and 30-60 cm) which were taken 
after leaf fall and pruning period. Soil samples (from the depths of 0-30 and 30-60 cm) and full leaf samples were 
taken during flowering and veraison periods. Soil structure, total lime (CaCO3) (%), Total Soluble Salt (%), 
Organic Substance, pH, acceptable Phosphorus, Exchangeable Potassium, Calcium and Magnesium mg kg-1 
(ppm), Available Iron, Zinc, Manganese, Copper mg kg-1 (ppm) analyzes were carried out in soil samples while 
nitrogen, Phosphorus, Potassium, Calcium, Magnesium, Iron, Zinc, Manganese and Copper analyzes were 
performed in leaves. Also macro nutrients and micro nutrients were measured in terms of % and in mgkg-1(ppm), 
respectively. As a result, according to the yield and quality values, 80% SFP + 60 kg/da silicon content fertilizer, 
100% SFP + 15 kg/da silicon content fertilizer and 80% SFP + 30 kg/da silicon content fertilizer applications had 
higher values than the other treatments. For the suggestions of fertilizer doses, it would be more appropriate to 
carry out a economic analyzes in which product and fertilizer prices are taken into account, and then to recommend 
the suitable dosage which contains the most cost effective for the producers. 

KEYWORDS: Sultani Çekirdeksiz grape, silicon content fertilizer, yield, quality, soil analysis, leaf analysis, 

macro and micro elements 
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İLK DEFA BABA OLACAK ERKEKLERİN DESTEK VE BİLGİ KAYNAKLARI ÜZERİNE 

GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA 
 

Poster Bildiri 
 

FUNDA ÇİTİL CANBAY1, SİBEL ŞEKER1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, 

Amaç: Araştırma, ilk defa baba olacak erkeklerin destek ve bilgi kaynakları üzerine görüşlerinin belirlenmesi 

amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırmanın evrenini Aydın’da 21 Nisan 2018- 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında bir 

kadın, doğum ve çocuk hastalıkları hastanesine izlem için başvuran üçüncü trimesterdeki 170 gebe oluşturdu. 

Örneklemini ise, amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen ilk defa baba olacak erkekler (12 kişi) oluşturdu. Baba 

adaylarına araştırmacılar tarafından derinlemesine görüşme teknikleri uygulandı. Her bir görüşme yaklaşık 25-30 
dakika arasında sürdü. Verilerin analizinde içerik analizi kullanıldı. Bulgular: Ebe ve hemşirelerin görüşlerine 

ilişkin bulgular üç tema altında toplandı. Bu temalar şu şekildedir: (I.) Baba adaylarının bilgi gereksinimleri, (II.) 

Baba adaylarının bilgi kaynakları ve (III.) Baba adaylarının destek sistemleri. Her bir temanın kendine ait alt 

temaları bulunmaktadır. Araştırma bulguları bu alt temalar kapsamında değerlendirildi. Katılımcıların görüşlerine 

göre baba adayları bilgiye ve sağlık profesyonellerine ulaşmakta zorlandıklarını ve bilgiye ulaşmaya ilişkin etkin 

çalışmalara gereksinim duydukları tespit edildi. Araştırmaya katılan baba adaylarının geneli doğum, doğum 

korkusu, doğum sonrası uyum, eşe destek olmak ve bebek bakımına katılmaya ilişkin bilgilere gereksinim 

duymaktadırlar. Baba adayları bilgi ve destek kaynağı olarak daha çok güvendikleri kişilere (sağlık 

profesyonelleri, aile büyükleri, arkadaş vb.) danıştıkları görüldü. Babalar bilgi bulmakta zorlandıklarını ve özel 

sorularının cevabını internet ve sosyal medya kullanarak aradıklarını bildirdiler. Sonuç ve Öneriler: Baba adayları 

sağlık profesyonelleri ve kurumlarından özellikle sağlıklı bilgi almak konusunda beklenti içerisindedirler. Bu 

bağlamda baba olacak bireylerin annelerle eşit düzeyde iyilik hallerinin artırılmasında kurumlara, ebe ve 

hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: BABA ADAYLARI, BİLGİ KAYNAĞI, EBELİK, HEMŞİRELİK, SOSYAL 

DESTEK.  

 
Determining the Opinions of First-Time Men on Support and Information Resources: A Qualitative Study 
 

FUNDA ÇİTİL CANBAY1, SİBEL ŞEKER1 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH DEPARTMENT 

Objective: The aim of this study was to determine the opinions of the men who will be father for the first time on 
the sources of support and information. Methods: The population of the study consisted of 170 pregnant women 
in the third trimester who was admitted to a gynecology and child diseases hospital between 21 April 2018 and 21 
August 2019 in Aydın. The sample consisted of 12 first-time men who were identified by purposeful sampling. 
In-depth interview techniques were applied to the prospective fathers by the researchers. Each interview lasted 
about 25-30 minutes. Content analysis was used for data analysis. Results: Findings about the views of midwives 
and nurses were collected under three themes. These themes are as follows: (I.) Information needs of prospective 
fathers, (II.) Information sources of fathers and (III.) Support systems of fathers. Each theme has its own sub-
themes. The research findings were evaluated within the scope of these sub-themes. According to the opinions of 
the participants, it was found that father candidates had difficulty in accessing information and health professionals 
and they needed effective studies to reach information. Generally, the father candidates who participated in the 
research need information about birth, fear of birth, postpartum adaptation, support to the spouse and participation 
in baby care. As a source of information and support, father candidates were more likely to consult with people 
they trust (health professionals, family elders, friends, etc.). Fathers reported having difficulty finding information 
and seeking answers to their specific questions using the Internet and social media. Conclusion and Suggestions: 
Father candidates are expecting to receive healthy information especially from health professionals and 
institutions. In this context, institutions, midwives and nurses have important responsibilities in increasing the 
well-being of individuals to be fathers on an equal basis with mothers. 

KEYWORDS: Father candidates, source of information, midwifery, nursing, social support. 
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JUGLANS REGİA L. YAPRAK VE YEŞİL KABUK EKSTRAKTLARININ ESCHERİCHİA 

COLİ VE BACİLLUS CEREUS ÜZERİNDEKİ ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ 
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1Gıda Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Efeler, Aydın, 09010, 

Türkiye, 2Moleküler Biyoteknoloji Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Efeler, Aydın, 09010, Türkiye, 3Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi, Efeler, Aydın, 09010, Türkiye, 

Ceviz (Juglans regia L.) sağlık ve beslenme açısından değerli bir bitkidir. Genel olarak, ceviz tüketilirken veya 

toplanırken, dıştaki yeşil kabuk atılmaktadır. Fakat birçok tüketici tarafından ceviz yeşil kabuklarının ve 

yapraklarının antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu bilinmemektedir. Bu yan ürünler tarafından sağlanan 

antimikrobiyal özelliklerin, fenolik bileşiklerden biri olan juglonun (5-hidroksi-1,4-naftokinon) varlığından 

kaynaklandığı bilinmektedir. Bu çalışmadaki amacımız yeşil ceviz kabuk ve yaprak ekstraktlarının Gram negatif 
(Escherichia coli ATCC 35218) ve Gram pozitif (Bacillus cereus ATCC 11778) bakterileri üzerindeki 

antimikrobiyal etkisini incelemektir. J. regia L.’nin yaprak ve kabukları gölgede, oda sıcaklığında kurutulup 

ufalandı. Yarı otomatik soxhlet metoduyla kurutulmuş yaprak ve kabukların etanol, metanol ve su ile ekstraktları 

hazırlandı. Bunlara ek olarak ceviz yaprağı ve yeşil kabuğu metanol içinde hazırlanıp 41 gün boyunca oda 

sıcaklığında karanlıkta bekletildi. Elde edilen bu ekstraktlar steril kağıt diskler üzerinde disk difüzyon yöntemi ile 

test bakterilerinde incelendi. Oda sıcaklığında karanlıkta bekletilen metanol ekstraktı B. cereus üzerinde 

antimikrobiyal etki gösterdi. Kabuktan elde edilen metanol ekstresindeki aktif antimikrobiyal maddenin ısıya 

duyarlı olduğu ve bu nedenle yarı otomatik soxhlet metodunda hazırlanan ekstraktlarda etkisiz hale gelmiş 

olabileceği sonucuna varıldı. 

ANAHTAR KELİMELER: JUGLANS REGİA L., CEVİZ YAPRAĞI, CEVİZ KABUĞU, 

ANTİMİKROBİYAL ETKİ, METANOL ÖZÜTÜ 
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AYDİN, 09010, TURKEY, 3DEPARTMENT OF MEDİCAL GENETİCS, FACULTY OF MEDİCİNE, AYDİN 

ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, EFELER, AYDİN, 09010, TURKEY 

Walnut (Juglans regia L.) is a valuable plant for health and nutrition. Generally, when the walnut is harvested, the 
outer green husks are discarded. However, many consumers are not aware that these walnut green husks and leaves 
have antimicrobial properties. The antimicrobial properties provided by these by-products are known to be due to 
the presence of juglone (5-hydroxy-1,4-naphthoquinone), which is one of the phenolic compounds. Our aim in this 
study was to examine the antimicrobial effect of green walnut husk and leaf extracts on a Gram negative 
(Escherichia coli ATCC 35218) and Gram positive (Bacillus cereus ATCC 11778) bacteria. J. regia L. leaves and 
husks were dried at room temperature and crumbled. Ethanol, methanol, and water extracts were obtained from 
the dried husks and leaves by semi-automated soxhlet method. In addition to these, walnut husks and leaves were 
soaked in methanol at room temperature for 41 days. Extracts obtained from these methods were examined by disc 
diffusion method on sterile paper discs. Methanol extract, which was kept in the dark at room temperature showed 
antimicrobial effect on B. cereus. It was concluded that the active antimicrobial substance in methanol extract 
obtained from the green husk was heat sensitive and possibly inactivated in the extracts prepared by the semi-
automatic soxhlet method. 
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THE EFFECT OF A FERTİLİZER APPLİCATİON WİTH NİTROGEN, PHOSPHORUS AND 

POTASSİUM CONTENT ON CONVENTİONAL PRODUCED SULTANİ SEEDLESS GRAPE 

VARİETİES İN YİELD, QUALİTY AND NUTRİENT CONTENT 
 

Poster Bildiri 
 

Özen MERKEN1, Akay ÜNAL1, 
 

ANAHTAR KELİMELER:  

 
The Effect of a Fertilizer Application with Nitrogen, Phosphorus and Potassium Content on 

Conventional Produced Sultani Seedless Grape Varieties in Yield, Quality and Nutrient Content 
 

Özen MERKEN1, Akay ÜNAL1 
 

1VİTİCULTURAL RESEARCH INSTİTUTE, MANİSA, TURKEY 

This study was conducted to determine the effect of fertilizer with nitrogen, phosphorus, and potassium content 
on yield, quality, and nutrient content of soil and foliage in conventionally produced Sultani seedless grape 
varieties. The research was carried out in Alaşehir Facility of Manisa Viticulture Research Institute on the area of 

conventionally cultivated Sultani seedless grape variety in yield age with an NPK fertilizer which contains organic 
carbon (8%), total nitrogen (1.5% N), total phosphorus (1% P2O5) and water-soluble potassium (2% K2O) for 
two years between 2017 and 2018. Organic liquid NPK fertilizer was applied in conventionally cultivated Sultani 
seedless grape variety from the leaves and as drip irrigation. On June 20, 2017, and June 20, 2018, the application 
of foliar NPK fertilizer was applied as 0,5 lt in 100 lt water. On 6 July 2017 and 27 June 2018, the organic liquid 
NPK fertilizer is applied as drip irrigation in 1lt/da. The harvest had been done on 15 August 2017 and 08 August 
2018. During the harvest period, the yield (kg/vine), number of clusters (pieces/vine), cluster weight (g), berry 
weight (g), soluble solid substance (%), titratable Acidity (g/L) and pH values were investigated. Soil and leaf 
samples were taken before and after the application. In the soil samples structure, percentage of total lime (CaCO3), 
percentage of total soluble salt, percentage of organic substances, pH, available phosphorus, changeable potassium, 
calcium and magnesium mg kg-1 (ppm), available iron, zinc, manganese, copper mg kg- 1(ppm) analyses were 
done. Nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, iron, zinc, manganese, copper analyses were done 
in the leaf samples. Macronutrients were evaluated as % mg kg-1 and micronutrients as mg kg-1 (ppm). While the 
yield without liquid fertilizer was 16.65 kg in 2017, the yield increased to 22.91 kg after liquid NPK fertilizer 
application in conventional agriculture. The number of clusters increased from 28.22 pieces to 34.74 pieces; cluster 
weight increased from 594.33 g to 670.60 g, and berry weight increased from 1.71 g to 1.88 g. Also, the yield 
without liquid fertilizer was 19.87 kg in 2018, but it increased to 21.57 kg after liquid NPK fertilizer application 
in conventional agriculture. The weight of the cluster increased from 571.88 g to 641.90 g. As a result, when the 
yield and quality values were taken into consideration, increases compared to the control (cultivation without liquid 
fertilizer) were determined. 
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TRAIL’İN REKOMBİNANT PROTEİN ELDESİ VE PC3 PROSTAT KANSER 

HÜCRELERİNDE TRAIL’İN ETKİNLİĞİ 
 

Poster Bildiri 
 

Özge ÇEVİK1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, 

TNF ile ilişkili apoptoz indükleyici ligand (TRAIL veya Apo2L), tümör nekroz faktörü (TNF) süper ailesinin bir 

üyesidir. TRAIL, insanda 28 kDa'lık bir moleküler kütleye sahip olan, 281 ve 289 amino asit zincirini içeren bir 
tip II transmembran proteinidir. TRAIL, özellikle kanser hücresi reseptörlerine bağlanabilir ve apoptozu 

indükleyebilir. Bu nedenle, çeşitli araştırma laboratuarları ve ilaç firmaları tarafından TRAIL ilgi görmekte ve 

terapötik amaçlar için rekombinant TRAIL (rTRAIL) veya TRAIL reseptörü agonistleri geliştirilmektedir. Bu 

çalışma rekombinant TRAIL protein vektörünü geliştirmeyi ve prostat kanseri terapötik etkilerini iyileştirmeyi 

amaçlamıştır. TRAIL geni, insan genomundan PCR mix ile çoğaltılmıştır. Rekombinant plazmit XhoI ve Notl 
restriksiyon enzimleri ile kesilmiş ve hedef fragmentler seçilmiştir. Seçilen fragmentler pET28a bakteri 

ekspresyon plazmidine eklenmiştir. TRAIL ekspresyon plazmidi E. coli BL21 (DE3) 'e transforme edildi ve 1 mM 

IPTG ile indüklendi. Rekombinant TRAIL proteini (rTRAIL) Ni-NTA afinite boncukları ile saflaştırıldı. 

Saflaştırılan protein, % 15 SDS-PAGE jelleri ile ayrılarak ve commasie brilliant blue ile boyama yapıldı. PC3, 

insan prostat kanseri hücreleri 24 saat boyunca farklı konsantrasyonlarda rTRAIL'e (0.1-500 ng / mL) inkübe 

edildi. MTT testi yapılarak rTRAIL’in sitotoksisitesi belirlendi. Sonuç olarak, E. coli'de yüksek verimli ve protein 

ekspresyonu yapan bir insan rTRAIL yapısı geliştirdik. Protein tamamen işlevsel ve prostat kanseri hücrelerine 

bağlanarak ve hücre çoğalmasını inhibe eder. Bu çalışma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri tarafından desteklenmiştir (TPF-18012). 
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PRODUCTION OF TRAIL RECOMBINANT PROTEIN AND EFFICIENCY OF TRAIL ON 

PC3 PROSTATE CANCER CELLS 
 

Özge ÇEVİK1 
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BİOCHEMİSTRY 

TNF-related-apoptosis-inducing ligand (TRAIL or Apo2L) is a member of the tumor necrosis factor (TNF) 
superfamily. TRAIL is a type II transmembrane protein, contains 281 and 289 amino acid residues, having a 
molecular mass of 28 kDa in the human. TRAIL can favorably bound specifically to cancer cell receptors and 
induce apoptosis. Therefore, it has attracted by a number of research laboratories and pharmaceutical companies, 
and they have desired to develop recombinant forms of TRAIL (rTRAIL) or TRAIL receptor agonists for 
therapeutic purposes. This study aimed to develop a recombinant TRAIL protein vector and improve prostate 
cancer therapeutic effects. TRAIL gene amplified from the human genome with PCR master mix. The recombinant 
plasmid was digested with restriction enzymes of XhoI and Notl, and selected target fragments. Selected fragments 
were ligated to pET28a bacterial expression plasmid. TRAIL expression plasmid was also transformed into E. coli 
BL21(DE3) and induced with 1 mM IPTG. Recombinant TRAIL protein (rTRAIL ) protein which was purified 

on Ni-NTA affinity beads. Protein was controlled with %15 SDS-PAGE gels and staining commasie brilliant blue. 
PC3, human prostate cancer cells were exposed to rTRAIL at different concentrations (0.1-500 ng/mL) for 24 
hours, and cytotoxicity was determined using MTT assay. In summary, we have obtained a human rTRAIL 
construct that gives high protein expression and yield in E. coli. The protein is fully functional and binding to 
prostate cancer cells and inhibited cell proliferation. This work was supported by Adnan Menderes University 
Research Grant TPF-18012. 
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ASİSTAN HEKİMLERİN AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİ VE 

TUTUMLARI: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE 

UYGULAMA HASTANESİ ÖRNEĞİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Didem YILMAZ AKÇAY1, Selcen ÖNCÜ1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi, 

Bu çalışma, akılcı antibiyotik kullanımı konusunda asistan hekimlerin bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Çalışma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dâhili ve 

Cerrahi Bölümlerde görevli olan asistan hekimlerin akılcı antibiyotik kullanımı konusunda bilgi ve tutumlarını 

belirlemek için anket uygulanmıştır. Çalışmada 134 erkek, 124 kadın toplamda 258 asistan hekim gönüllü olarak 

yer almıştır. Tüm katılımcılar isim belirtilmeden hazırlanmış anket sorularını cevaplamışlardır. Anket sonuçları 

SPSS 20 programı kullanılarak analiz edilmiş ve çalışmanın sonucunda asistan hekimlerin akılcı antibiyotik 

kullanımı konusunda bilgi ve tutumları ile ilgili değerlere ulaşılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI, ENFEKSİYON, HASTANE 

ENFEKSİYON KONTROLÜ, MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM 

 
INFORMATION AND ATTITUDES OF PHYSICIAN ASSISTANTS ABOUT RATIONAL 
ANTIBIOTIC USE: CASE OF AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY, RESEARCH 

AND APPLICATION HOSPITAL 
 

Didem YILMAZ AKÇAY1, Selcen ÖNCÜ1 
 

1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

This study was conducted to determine the knowledge and attitudes of resident physicians about rational antibiotic 
use. The study was conducted in Aydın Adnan Menderes University Application and Research Hospital. In this 

study, a questionnaire was applied to determine the knowledge and attitudes of resident physicians working in 
Internal and Surgical Departments of Aydın Adnan Menderes University Application and Research Hospital on 

rational antibiotic use. A total of 258 assistant physicians (134 male, 124 female) participated in the study 
voluntarily. All participants answered the questionnaires prepared without anonymity. The results of the 
questionnaire were analyzed by using SPSS 20 program and the results of the study were reached to the knowledge 
and attitudes of resident physicians about rational antibiotic use. 

KEYWORDS: Rational Antibiotic Use, Hospital Infection Control, Infection, Post Graduate Education. 
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KANATLILARDA GENEL ANESTEZİ 

 
Sözel Bildiri 

 
RAHİME YAYGINGÜL1, 

 
1Adnan Menderes Üniversite Veteriner Fakültesi , 

ÖZET Kanatlılarda diagnostik ya da tedavi amaçlı sık sık anestezi gereklidir. Kanatlarda anestezi enjektabl 

anestezikler ya da inhalasyon anestezikleriyle sağlanmaktadır. İnhalasyon anestezikleri güvenli oluşu ve 

anesteziden çıkışın kısa sürede olması avantajlarıdır. Bununla birlikte gelişmiş cihazlara gereksinim olması ve ek 

maliyet getirmesi ise dezavantajları olarak sayılabilir. Bu derlemede kanatlılarda genel anestezi amacı ile yaygın 

olarak kullanılan ilaçlar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: KANATLI, GENEL ANESTEZİ, ENJEKTABL, İNHALASYON 

 
GENERAL ANESTHESİA AVİAN 

 
RAHİME YAYGINGÜL1 

 
11ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, VETERİNARY FACULTY 

ABSTRACT Avian often require anesthesia for diagnostic or therapeutic purposes. Avian anesthesia is made by 
enjektabl and inhalational anesthetics in avian. Inhalation anesthetics are favorable for being safe and for their 
short duration of anesthetic recovery. Besides, the drawbacks may include the need for advanced devices and the 
additional costs that may arise. In this review, the objective is to provide information about drugs commonly used 
for general anesthesia in avian. 

KEYWORDS: Avian, general anesthesia, enjektabl, inhalation 
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ÇÖREKOTU (NİGELLA SATİVA L.) BİTKİSİNDE EMBRİYO KÜLTÜRÜ TEKNİĞİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Hüseyin UYSAL1, Şeyma ORHAN1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Bu araştırma Çörekotu bitkisinde zigotik tohum taslaklarının kültürü ile embriyo kültürü tekniğinin geliştirilmesi 

hedeflenmiştir. Araştırmada bitki materyali olarak ülkemizin tek tescilli çeşidi olan Çameli çeşidi ile Isparta, 

Mersin, Ankara ve Samsun’dan temin edilen yerel çörekotu popülasyonları kullanılmıştır. Melezleme sonrası 

zigotik embriyoları içeren tohum taslakları farklı konsantrasyonlarda indol-3-asetik asit (IAA) (0, 0.1, 0.5 1.0 mg/l) 
ve 6-benzylaminopurine (BAP) (0, 0.1, 0.5 1.0 mg/l) hormonlarını ve bu iki hormonun karışımını (IAA + BAP; 

0.5+0.5, 0.1+0.5, 0.5+0.1 mg/l) içeren MS besi ortamında kültüre alınmıştır. Araştırma sonucu melezlemedeki 

genel başarı oranı %37.47 olarak tespit edilmiştir. Araştırma süresince toplam 4876 adet tohum taslağı kültüre 

alınmış ve bu tohum taslaklarından 214 adet kallus elde edilmiş ve 112 adet embriyoda ise direk çimlenme 

gözlenmiştir. Araştırmada kullanılan besi ortamlarına göre en yüksek kallus oluşum oranı %10.02 ile 0.5 mg/l 

BAP ve 0.5 mg/l IAA içeren besi ortamından elde edilirken en düşük kallus oluşum oranı ise %0.84 ile yalın 

ortamdan elde edilmiştir. Araştırmaya konu besi ortamlarında direk çimlenme oranı en yüksek %6.24 ile 1 mg/l 

BAP içeren ortamdan elde edilirken 1.0 mg/l IAA, 0.5 + 0.5 mg/l IAA+BAP, 0.5 + 0.1 mg/l IAA+BAP içeren besi 

ortamlarında ise direk çimlenme gözlenmemiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇÖREKOTU, NİGELLA SATİVA, EMBRİYO KÜLTÜRÜ, TOHUM TASLAĞI 
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Development of Embryo Culture Technique in Black Cumin (Nigella sativa L.) Plant 

 
Hüseyin UYSAL1, Şeyma ORHAN1 

 
1AYDİN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

The aim of this research was to develop embryo culture technique by culture of zygotic ovules in black cumin 
plants. Local populations which of supplied from Isparta, Mersin, Ankara, Samsun and Çameli variety which is 

the only registered variety of Turkey, were used as plant material in the research. After hybridization the ovules 
containing zygotic embryos were cultured in MS medium containing different concentrations of indole-3-acetic 
acid (IAA) (0, 0.1, 0.5 1.0 mg/l), 6-benzylaminopurine (BAP) (0, 0.1, 0.5 1.0 mg/l) and the mixture of these two 
hormones (IAA + BAP; 0.5 + 0.5, 0.1 + 0.5, 0.5 + 0.1 mg/l). As a result of the research, the overall success rate in 
hybridization was determined as 37.47%. A total of 4876 ovules were cultured and 214 callus were obtained from 
these ovules and 112 embryos germinated directly. The highest callus formation rate was obtained from the 
medium containing 0.5 mg/l BAP and 0.5 mg/l IAA, while the lowest callus formation rate was obtained from the 
medium without hormones with 0.84%. The highest germination rate was 6.24% obtained from the medium 
containing 1 mg/l and direct germination was not observed in the mediums containing 1.0 mg/l IAA, 0.5 + 0.5 
mg/l IAA + BAP, 0.5 + 0.1 mg/l IAA + BAP. 
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KAFKASLARIN SAĞLIK İKSİRİ: KIMIZ 

 
Sözel Bildiri 

 
Seval Sevgi KIRDAR1, Ruslan Adil Akai TEGIN2, 

 
1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Gıda Tarım Ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme 

Bölümü, 22Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Bişkek, Kırgızistan, 

Orta Asya Türkleri tarafından, binlerce yıldan beri hem dinçlik ve neşe verici, hem de çeşitli hastalıkları iyileştirici 

bir ilaç ve içecek olarak kabul edilmiş olan Kımız, kısrak sütünden yapılan fermente bir süt ürünüdür. Kımız, 

kısrak sütünden elde edilen, ince granüle ve homojen yapıda, asidik, alkollü ve köpüren bir fermente süt ürünüdür. 

Kokusu, yayık altına ya da ekşi peynir suyuna benzemektedir. Bileşiminde % 0.7 - 1.8 laktik asit bulunan kımızın 

alkol miktarı % 0.6 - 2.5, CO2 miktarı ise %0.5 - 0.88 arasında değişmektedir. Bu derlemede Kımızın bileşimi, 

besin değeri ve hastalıkları tedavi edici özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. 
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HEALTH POTION OF CAUCASUS: KOUMISS 
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VOCATİONAL HİGHER EDUCATİON SCHOOL FOOD DEPARTMENT, 2KYRGYZSTAN-TURKEY 
MANAS UNİVERSİTY, DEPARTMENT OF FOOD ENGİNEERİNG, BİSHKEK, KYRGYZSTAN 

Koumiss is a fermented milk product made from mare's milk, which has been accepted by the Central Asian Turks 
for thousands of years as a vigorous and cheerful drug and beverage that cures various diseases. It is an acidic, 
alcoholic, and foaming fermented milk product obtained from mare's milk, which is fine granulated and 
homogeneous. The smell is similar to buttermilk or sour whey. The composition of Koumiss contains 0.7 - 1.8% 
lactic acid, 0.5 - 0.88% CO2, 0.6 - 2.5% alcohol. In this review, it is given information about the composition, 
nutritional value, and therapeutic properties of Koumiss. 

KEYWORDS: Fermented milk, mare milk, koumiss, therapetic effect 
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Efeler, Aydın, 09010, Türkiye, 3Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi, Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi, Efeler, Aydın, 09010, Türkiye, 

Prostat kanseri yılda 1,1 milyon erkek bireyde teşhis ile dünyada en yaygın ikinci kanser türüdür. Türkiye’de 

prostat kanserine bağlı ölüm oranı ABD’deki oranın 2 katıdır. Ülkemizdeki bu yüksek oran erken teşhis ve buna 

bağlı erken tedavinin yetersizliğine bağlıdır. Prostat kanser hücreleri apikal plazma zarında yüksek seviyede 

prostat-spesifik membran antijeni (PSMA) eksprese ederler ve PSMA kanser tedavisi için kullanılan terapötiklerin 

hedeflenmesinde ilgi çekici bir antijendir. PSMA’ya yüksek seçicilikte bağlanan ilk DNA aptameri üyesi 

olduğumuz bir grup tarafından geliştirilmiştir. Malign prostat dokusu ve normal prostat dokusu karşılaştırılarak 

yapılmış olan çalışmalarda malign prostat dokusunda Zn2+ konsantrasyonunun %60-70 daha az olduğu 

görülmüştür. Düşük Zn2+ seviyesi prostat kanseri için karakteristik bir durum olmasına rağmen bu düşük Zn2+ 

seviyesinin korunması hücrelerin hayatiyetlerini sürdürebilmeleri için azami derecede önemlidir. Çinkoyu 

şelatlayan kimyasallar prostat kanser hücrelerine karşı sitotoksik etkiye sahiptirler. Son araştırmalar Zn2+ 

şelasyonunun prostat kanser hücrelerinde oksidatif strese ve hücre ölümlerine neden olduğunu göstermiştir. 

Güncel bir çalışmada, bir çinko şelatörü olan N,N,N′,N′-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine (TPEN) 
yüklenmiş lipozomlar, PSMA’ya seçici olarak bağlanan bizim grubumuzun geliştirdiği aptamer aracılığı ile prostat 

kanser hücrelerine hedefli olarak verilerek tümör hücreleri hedefli bir şekilde öldürülebilmiştir. Daha umut verici 

Zn2+ şelasyon molekülleri mevcuttur ve TPEN tarafından elde edilen etkinliği artırabilir. Bu diğer Zn2+ şelasyon 

ajanlarının kullanılacağı çalışmaların özellikle hastalığın tedavisi ile ilgili önemli ilerlemelere yol açabileceği ve 

bundan sonraki yapılacak çalışmalara yön verebileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: PROSTAT KANSERİ, ÇİNKO, APTAMER, LİPOZOM, ŞELASYON 

 
Aptamer-mediated targeted delivery of a zinc chelator to prostate cancer cells 

 
Olcay BOYACIOĞLU1, Betül KARA2, Seda ÖRENAY BOYACIOĞLU3 

 
1DEPARTMENT OF FOOD ENGİNEERİNG, FACULTY OF ENGİNEERİNG, AYDİN ADNAN 

MENDERES UNİVERSİTY, EFELER, AYDİN, 09010, TURKEY, 2MOLECULAR BİOTECHNOLOGY 

PROGRAM, INSTİTUTE OF HEALTH SCİENCES, AYDİN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, EFELER, 

AYDİN, 09010, TURKEY, 3DEPARTMENT OF MEDİCAL GENETİCS, FACULTY OF MEDİCİNE, AYDİN 

ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, EFELER, AYDİN, 09010, TURKEY 

Prostate cancer is the second most common cancer type diagnosed in 1.1 million male individuals worldwide per 
year. Prostate cancer death rate in Turkey is 2 times more than that in the USA. This high rate in our country results 
from the inadequacy of both early diagnosis and early treatment. Prostate cancer cells express the prostate-specific 
membrane antigen (PSMA) in the apical plasma membrane at an elevated level and PSMA is an attractive antigen 
in targeting the therapeutics used for cancer therapy. The first DNA aptamer highly selective to PSMA was 
developed by a group that we are a member of. Studies comparing malignant prostate tissue and normal prostate 
tissue have shown that the concentration of Zn2+ in malignant prostate tissue is 60-70% lower. Although a low 
level of Zn2+ is characteristic for prostate cancer, the protection of this low Zn2+ level is of utmost importance 
for the survival of the cells. Chemicals that chelate Zn2+ have a cytotoxic effect on prostate cancer cells. Recent 
studies have shown that Zn2+ chelation causes oxidative stress and cell death in prostate cancer cells. In a recent 
study, tumor cells could be selectively killed by targeting liposomes loaded with a zinc chelator, N,N,N',N'-
Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine (TPEN), through the PSMA aptamer our group had developed. More 
promising Zn2+ chelation molecules are available and may improve the efficacy achieved by TPEN. It is believed 
that studies using these other Zn2+ chelating agents may lead to significant progress, especially in the treatment 
of the disease, and can guide future studies. 

KEYWORDS: prostat cancer, zinc, aptamer, liposome, chelation 
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FİSETİN VE KANSER 
 

Sözel Bildiri 
 

Ezgi Nur SARI1, Nazlı ŞİRİN1, Yasemin SOYSAL1, 
 

1Dokuz Eylül Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Kanser, dünya çapında büyük bir halk sağlığı sorunudur ve önemli bir ölüm nedenidir. GLOBOCAN 2018 kanser 

verisi 185 ülkeden 18,1 milyon yeni kanser vakası ve 9,6 milyon kansere bağlı ölüm olduğunu bildirmiştir. 

Kanserde uygulanan tıbbi tedaviler kanser hücrelerini yok ederken sağlıklı hücrelere de zarar veren ciddi yan 

etkilere sahiptir. Tedaviye bağlı oluşabilecek bu yan etkileri minimum düzeye indirmek için besinsel destekler ön 
plana çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya nüfusunun yaklaşık %60'ı ve gelişmekte olan ülke 

nüfusunun yaklaşık %80'i bitkisel ilaçlara yönelmiş durumdadır. Bu bağlamda nutrasötikler güvenli, ekonomik, 

kolay ulaşılabilir ve düşük toksisitede olmaları nedeniyle dikkat çekmekte ve kullanımı giderek artmaktadır. Son 

zamanlarda besinsel destekler arasında yeni bir flavonoid olan fisetin oldukça dikkat çekmektedir. Meyve ve 

sebzelerde bolca bulunan biyoaktif bir flavonol olan fisetin kemopreventif, antimetastatik, nöroprotektif, 

antioksidan, antienflamatuar etkilere sahiptir. En yüksek miktarda fisetin konsantrasyonu çilek (160 μg/g), 

ardından elma (26.9 μg /g) ve hurmada (10.5 μg/g) bulunmaktadır. Fisetin antikanser aktivitesini; AMP (5′-
Adenosin monofosfatla aktive olan protein) kinaz, ERK (hücre dışı sinyalle düzenlenmiş protein kinaz) 1 ve 2, 

p53 ve nükleer faktör kappa B (NFκB) gibi önemli sinyal yolaklarının düzenlenmesiyle gerçekleştirmektedir. 

Fisetin, akciğer, prostat, kolorektal kanser ve lösemide PI3K/Akt/mTOR sinyal yolunun ekspresyonunu ve 
aktivasyonunu inhibe etmekte, Wnt sinyal yolağını bloklayarak hücre siklusunun durmasına neden olmaktadır. In 

vivo ve in vitro çalışmalarla artan kanıtlara göre; biyoaktif bir besin bileşeni olan fisetin, adjuvan etkisi ve 
kemoterapötik potansiyeli ile kanser tedavisi için umut vericidir. Bu veriler daha fazla araştırma ve klinik 

uygulamalar için temel oluşturmaktadır. Bu derlemenin amacı, yeni bir flavonoid olan fisetinin kanser üzerindeki 

moleküler etkilerine genel bir çerçeve çizmek ve Türkçe literatüre bu alanda katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda 

PubMed veritabanı esas alınarak literatür taranmış, tarama sonuçlarına göre güncel yayınlar ve tekrar edilebilirliği 

olan veriler derlemeye dahil edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Fisetin, Flavonol, Kanser, Nutrasötikler 

ANAHTAR KELİMELER: FİSETİN, FLAVONOLLER, KANSER, NUTRASÖTİKLER 

Fisetin and Cancer 
 

Ezgi Nur SARI1, Nazlı ŞİRİN1, Yasemin SOYSAL1 
 

1DOKUZ EYLUL UNİVERSİTY 

Cancer is a major public health problem and important cause of death worldwide. New GLOBOCAN 2018 cancer 
data has reported 18,1 million new cancer cases and 9,6 million cancer related deaths from 185 countries. Medical 
practices used in cancer treatment have destroyed cancer cells but also showed side effects that harm healthy cells 
too. At present, nutritional supplements have been popular in cancer treatment in order to minimize these 
treatment-related side effects. The World Health Organization have reported that about 60% of the world 
population tended to using herbal drugs. In this regard, nutraceutical use is increasing due to their safety, economic, 
easily accessible and have low toxicity. Recently, fisetin as a new flavonoid is very popular among the nutritional 
supplements. Fisetin, which is a bioactive flavonol abundant in fruits and vegetables, has chemopreventive, 
antimetastatic, neuroprotective, antioxidant and anti-inflammatory effects. Anticancer activity of fisetin has 
showed by regulating of important signal pathways like AMP (5′-Adenosine monophosphate activated protein) 
kinase, ERK (extracellular signal regulated protein kinase) 1 and 2, p53 and nuclear factor kappa B (NFκB). Fisetin 

inhibits the expression and activation of the PI3K /Akt / mTOR signaling pathway in lung, prostate, colorectal 
cancer and leukemia, causing cell cycle arrest via blocking the Wnt signaling pathway. Once consider in vivo and 
in vitro researches showed its adjuvant effect and chemotherapeutic potantial, fisetin is a promising agent for 
cancer treatment. These datas have indicated that need for further research and clinical experiments. The aim of 
this review is mention about the molecular effects of fisetin on cancer and contribute to the Turkish literature at 
this point. The literature was searched on the basis of PubMed database, current publications and repeatable data 
were included in this review. Keywords: Fisetin, Flavonol, Cancer, Nutraceuticals 

KEYWORDS: Fisetin, Flavonols, Cancer, Nutraceuticals 
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GEBELİKTE AİLE İÇİ ŞİDDETE MARUZ KALMANIN POSTPARTUM DEPRESYON VE 
MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ 

 
AYTEN TAŞPINAR1, SEHER SARIKAYA KARABUDAK2, AYDEN ÇOBAN1, FİLİZ ADANA2, 

 
1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 2ADNAN MENDERES 

ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 

Araştırma, gebelikte aile içi şiddete maruz kalmanın postpartum depresyon ve maternal bağlanmaya etkisini 

incelemek amacıyla, analitik-kesitsel olarak planlanmış ve Aydın Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı Efeler 

İlçesi’nde bulunan Aile Sağlığı Merkezleri’nde, Eylül 2016-Haziran 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini Efeler ilçesinde bulunan 27 Aile Sağlığı Merkezlerine kayıtlı 1-4 aylık bebeği olan anneler 

(N=3822), örneklem ise 223 anne oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, veri toplama formu, Kadına Yönelik Şiddet 

Tarama Formu, Maternal Bağlanma Ölçeği ve Edinburg Postpartum Depresyon Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin 

analizinde istatistik paket programı Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 25,0 kullanılarak tanımlayıcı 

istatistikler, Ki-kare, Student t testi ve Mann Whitney U testi yapılmıştır. Araştırmanın etik kurul onayı ve kurum 

izni alınmıştır. Kadınların %14,8’inin gebeliklerinde şiddet türlerinden en az birine eşi veya aile üyeleri tarafından 

maruz kaldıkları, şiddet görenlerin %13,9’unun sözlü, %4’ünün fiziksel, %7,6’sının ekonomik ve %6,4’ünün 

cinsel şiddet gördükleri saptanmıştır. Gebeliğinde sözlü, ekonomik ve cinsel şiddet gören kadınların şiddet 

görmeyen kadınlara göre Maternal Bağlanma Ölçeği puan ortalamalarının istatistiksel düzeyde düşük olduğu 

saptanmıştır (p<0,05). Gebeliğinde sözlü, fiziksel, ekonomik ve cinsel şiddet gören kadınların şiddet görmeyen 

kadınlara göre Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeği puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır 

(p<0,05). Sonuç olarak; Gebeliğinde şiddet gören kadınların maternal bağlanmalarının düşük ve depresyon 

risklerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Anne ve çocuk sağlığının korunması ve yükseltilmesi için gebelerde risk 

faktörü olarak şiddetin rutin taramasının yapılması, şiddet görenlere gerekli müdahalelerin ve yönlendirmelerin 

yapılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, ŞİDDET, MATERNAL BAĞLANMA, POSTPARTUM 

DEPRESYON 

 
The Effect of Exposure to Domestic Violence in Pregnancy on Postpartum Depression and 

Maternal Attachment 
 

AYTEN TAŞPINAR1, SEHER SARIKAYA KARABUDAK2, AYDEN ÇOBAN1, FİLİZ ADANA2 
 

1ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH SCIENCE, 2ADNAN MENDERES 
UNIVERSITY FACULTY OF NURSING 

The research was conducted analytical-cross-sectionally in order to investigate the effect of exposure to domestic 
violence on postpartum depression and maternal attachment during pregnancy. Research data was collected 
between September 2016 and June 2017 in Family Health Centers located in Efeler District of Aydın Governorship 

Public Health Directorate. The population of the research consisted of mothers(N=3822) with babies of 1-4 months 
registered in 27 Health Centers located in Efeler district and research sample composed of 223 mothers. The data 
were collected by using the data collection form, the Violence Against Women Screening Form, the Maternal 
Attachment Scale and the Edinburgh Postpartum Depression Scale. Descriptive statistics, chi-square, Student t test 
and Mann Whitney U test were performed by using SPSS 25,0. Ethics committee permission and institution 
permission were obtained. It was found that 14.8% of women were exposed to at least one type of violence by 
their spouse or family members during their pregnancy. It was found that 13.9% of the women exposed to violence 
experienced verbal, 4% physical, 7.6% economic and 6.4% sexual violence. The mean score of Maternal 
Attachment Scale scores of women who were exposed to oral, economic and sexual violence during pregnancy 
were found to be statistically low compared to women who were not exposed to violence (p<0.05). The mean score 
of the Edinburgh Postpartum Depression Scale score was found to be higher in women who experienced verbal, 
physical, economic and sexual violence during pregnancy than women who were not exposed to violence (p<0.05). 
As a result; Maternal attachment was found to be low and risk of depression was high in women who experienced 
violence during pregnancy. 

KEYWORDS: Pregnancy, violence, maternal attachment, postpartum depression 
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KAZALAR VE KAZALARDAN KORUNMA 
 

Sözel Bildiri 
 

MELEK YASEMİN SEVİMOĞLU1, DUYGU YEŞİLFİDAN1, FİLİZ ADANA1, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 

Sağlıklı toplumların oluşması ve devamı için bireylerin sağlıklı bir çevrede yaşamaları, sağlığı tehdit eden her türlü 

unsurdan korunmaları büyük önem taşımaktadır. İnsanların bulunduğu her yerde sağlığı riske atabilecek değişik 

şekillerde kazalar oluşabilmekte, bireyin sağlık bütünlüğünü bozabilmekte ve bu toplum sağlığı sorunu haline 

gelmektedir. Kazlar/yaralanmalar bireyin hayatını bedensel, ruhsal ve sosyal yönden etkileyerek hastalık, sakatlık 

hatta can kaybı ile sonuçlanan durumlar oluşturabilir. Kazaların en önemli özelliği önlenebilir olmasıdır. Bu 

noktada kazalar tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: KAZALAR, YARALANMA, KORUNMA 

 
 

ACCIDENTS AND ACCIDENT PROTECTION 
 

MELEK YASEMİN SEVİMOĞLU1, DUYGU YEŞİLFİDAN1, FİLİZ ADANA1 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY 

For the formation and continuation of healthy societies, it is of great importance that individuals live in a healthy 
environment and that they are protected from all kinds of health threatening elements. Wherever people are present, 
accidents can occur in various ways that may put health at risk, disrupt the health integrity of the individual and 
become a public health problem. Accidents / injuries may affect the individual's life physically, psychologically 
and socially, resulting in illness, disability or even loss of life. The most important feature of accidents is 
preventable. At this point, accidents are an important public health problem all over the world. 

KEYWORDS: Accidents, Injury, Protection 
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EBE VE HEMŞİRELERİN ENGELLİ KADINLARDA SAĞLIK BAKIMI DENEYİMLERİ ÜZERİNE 

NİTEL BİR ÇALIŞMA 
 

Sözel Bildiri 
 

SİBEL ŞEKER1, FUNDA ÇİTİL CANBAY1, NESLİHAN ÇEBİTÜRK BAYRAK2, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, 2Pasinler Devlet Hastanesi, 

Amaç: Araştırma, ebe ve hemşirelerin engelli kadınlarda sağlık bakımı deneyimlerine yönelik deneyimlerinin 

belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırmanın evrenini Erzurum 31 Aralık 2018- 31 Ocak 2019 tarihleri 
arasında bir kadın, doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde görev yapan 156 ebe ve hemşire oluşturdu. 

Örneklemini ise, amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen 25 ebe ve hemşire oluşturdu. Ebe ve hemşirelere 

araştırmacılar tarafından derinlemesine görüşme teknikleri uygulandı. Araştırmanın verilerinin toplanmasında 

“Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanıldı. Her bir görüşme yaklaşık 30-35 dakika arasında sürdü. Verilerin 

analizinde içerik analizi kullanıldı. Bulgular: Ebe ve hemşirelerin görüşlerine ilişkin bulgular beş tema altında 

toplandı. Bu temalar şu şekildedir: (I.) Ebe ve hemşirelerin bakım deneyimleri, (II.) Pozitif ayrımcılık, (III.) Ebe 

ve hemşirelerin beklentileri, (VI.) Engelli bireylerin sağlık bakımı ve (V.) İncinmeye açık bireyler. Her bir temanın 

kendine ait alt temaları bulunmaktadır. Araştırma bulguları bu alt temalar kapsamında değerlendirildi. 

Katılımcıların görüşlerine göre engelli kadınlara bakım deneyimlerinde daha yapıcı tutum içerisinde oldukları, 

özellikle iletişim kurmakta zorluk yaşadıkları ve bakım vermeye yönelik kolaylaştırıcı materyallere ihtiyaç 

duydukları tespit edildi. Sonuç ve Öneriler: Araştırmaya katılan ebe ve hemşirelerin çoğunluğu engelli kadınlara 

bakım vermede iletişimi kolaylaştırıcı eğitimlere ve engelli kadınlara bakım verebilmek için özel materyallere 

gereksinim duymaktadırlar. Bu bağlamda engelli kadınların iyilik hallerinin artırılmasında kurumlara ve sağlık 

profesyonellerine önemli sorumluluklar düşmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK, ENGELLİLİK, KADIN, SAĞLIK, HEMŞİRELİK.  

 
A Qualitative Study on Health Care Experiences of Midwives and Nurses for Disabled Women 

 
SİBEL ŞEKER1, FUNDA ÇİTİL CANBAY1, NESLİHAN ÇEBİTÜRK BAYRAK2 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH DEPARTMENT , 2PASİNLER 

STATE HOSPİTAL 

Purpose: The research was done to identify health care experiences of midwives and nurses for disabled women. 
Methodology: 156 midwives and nurses who were working at a maternity and children hospital between December 
31, 2018 - January 31, 2019 constituted the population of the research. The sample of the research was formed by 
25 midwives and nurses who were determined through purposive sampling. In-depth interview was applied to the 
participants by the researchers. Structured interview form was used in data collection. Each interview took almost 
30-35 minutes. Content analysis was employed in data analysis. Findings: The findings about opinions of midwives 
and nurses came under five themes. The themes are (I.) Care experiences of midwives and nurses, (II.) Positive 
discrimination, (III.) Expectations of midwives and nurses, (IV.) Health care of disabled individuals and (V.) 
Vulnerable individuals. Each theme has sub-themes. Research findings were evaluated within the scope of these 
sub-themes. According to the opinions of the participants, it was identified that they had a more constructive 
attitude in their care experiences for disabled women, had difficulties especially in communication and needed 
facilitative materials for providing care. Conclusion and Suggestions: Majority of the participant midwives and 
nurses need special materials, which facilitate communication, to provide disabled women with care. In this regard, 
institutions and health professionals have significant responsibilities in increasing well-being of disabled women. 

KEYWORDS: Midwifery, disability, woman, health, nursery. 
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TARIMDA BİTKİ GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDEN RİZOBAKTERİLERİN (PLANT GROWTH 

PROMOTING RHIZOBACTERIA; PGPR) KULLANILMASI VE ÇEVRE ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Nazmiye ÇİYİM BALKİ1, Selçuk GÖÇMEZ2, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ 

BESLEME BÖLÜMÜ , 2AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK 
BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ, 

Özet Son yıllarda, yüksek verim için gübre, pestisit ve hormonlar gibi fazla girdi kullanan tarım sistemleri çevresel 

problemlere ve doğal kaynakların tükenmesine yol açmaktadır. Gübre uygulamasını minimum, bitki gelişme ve 

beslenmesini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla bitkilerin kök bölgelerinden seçilmiş farklı 

mikroorganizmalar kullanılmaktadır. Bitkilerin kök bölgeleri yoğun mikrobiyal etkinliğin olduğu bir bölgedir ve 

bu bölgedeki bazı bakteriler kök bakterileri olarak adlandırılır. Bitki gelişimi üzerinde yararlı etki gösteren kök 

bakterileri ise bitki gelişimini teşvik eden kök bakterileri olarak adlandırılır (PGPR). Bu bakteriler, bitki gelişimini 

ya patojen organizmaların zararlı etkilerini önleyerek dolaylı olarak, ya da bakteri tarafından üretilen veya 

çevreden besinlerin alımını kolaylaştıran bileşikleri bitkiye sağlayarak direkt olarak etkileyebilirler. Bitki 

gelişiminin uyarılmasının direkt etki mekanizması atmosfer azotunun tespitini, siderofor üretimini, auxin, 
sitokinin, giberellin gibi bitki hormonlarının üretimini, fosfor gibi minerallerin çözünürlüğünü ve enzimlerin 

sentezini içerir. Bu derlemenin amacı, Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakterilerin (PGPR) tarımda 

kullanılmasının çevrenin korunması yönünden önemini vurgulamaktır. Anahtar Kelimeler: PGPR, Biyolojik Azot 

Tespiti, Siderefor, Auxin, Sitokinin, Giberellin, Fosfor Çözücü Bakteriler 

ANAHTAR KELİMELER: PGPR, BİYOLOJİK AZOT TESPİTİ, SİDEREFOR,AUXİN, SİTOKİNİN, 

GİBERELLİN, FOSFOR ÇÖZÜCÜ BAKTERİLER 

 
USE OF PLANT GROWTH PROMOTING RHİZOBACTERIA ( PGPR ) IN AGRICULTURE 

USE AND EFFECT ON THE ENVIİRONMENT 
 

Nazmiye ÇİYİM BALKİ1, Selçuk GÖÇMEZ2 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF AGRİCULTURE, DEPARTMENT OF SOİL 

SCİENCE AND PLANT NUTRİTİON 

Abstract In recent years, agricultural system that uses high input like fertilizers, pesticides and hormones for the 
purpose of high yields causes environmental problems and depletion of natural resources. Different 
microorganisms selected from the root regions of plants are used for the purpose of minimizing fertilizer 
application and increasing plant growth and nutrients. The root region of the plant possess intense microbial 
activity, and the bacteria in this regions are called root bacteria. Root bacteria that have beneficial effects on plant 
growth are called root bacteria that promote plant growth (PGPR). These bacteria may affect plant growth either 
by preventing the harmful effects of pathogenic organisms indirectly, or directly supplying compounds produced 
by the bacteria and easy uptake of nutrients from the environment. The direct influence mechanism of plant growth 
stimulation involves the determination of atmospheric nitrogen, production of siderophore, production of plant 
hormones such as auxin, cytokinin, giberellin and the solubility of minerals such as phosphorus and the synthesis 
of enzymes. The aim of this review is to emphasize the importance of the use of rhizobacteria (PGPR) that promote 
plant growth in agriculture in terms of environmental protection. Key words: PGPR, Biological Nitrogen 
Detection, Siderefor, Auxin, Cytokinin, Giberellin, Phosphorus Solvent Bacteria 

KEYWORDS: : PGPR, Biological Nitrogen Detection, Siderefor, Auxin, Cytokinin, Giberellin, Phosphorus 
Solvent Bacteria 
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SOĞAN BAKTERİYEL ÇÜRÜKLÜK ETMENİ ENTEROBACTER SPP.’NİN FENOTİPİK 

KARAKTERİZASYONU VE ITS-PCR İLE TANISI 
 

Sözel Bildiri 
 

Emine ŞENAY1, Zahide ÖZDEMİR1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi, 

Bu çalışmada, soğan bakteriyel çürüklük hastalıkları etmenlerinden biri olan Enterobacter spp.’nin fenotipik 

karakterizasyonu ve ITS-PCR ile tanılanması amaçlanmıştır. Eskişehir ilinden toplanan hastalıklı soğanlardan 

izolasyon yapılmıştır. İzolasyon sonucu soğan yumru ve boğaz kısmından elde edilen dört izolatın biyokimyasal 

testlerle fenotipik karakterizasyonu yapılmıştır. Testlerde Enterobacter cloacae ATCC 13047 referans streyni 

kullanılmıştır. Tüm izolatlar Enterobacter spp.’nin fenotipik karakteristiklerini gösteren çubuk şekilli, gram 

negatif, OF pozitif, indol negatif, hareketli, sitrat pozitif, nitratı nitrite indirgeyen, metil red negatif, Voges 

Proskauer pozitif, glukozdan gaz üretimi yapabilen beyaz parlak renkli koloni özelliklerine sahip bulunmuştur. 

İzolatların patojenite testleri soğan yumru kesitlerinde yapılmıştır. İzolatlar yumru kesitlerinde orta ve zayıf 

derecede patojenik özellik göstermiştir. İzolatların PCR ile tanısı tDNA-ITS bölgesini çoğaltan Enterobacter 

spp.’ye özgü T5A/T3B primerleri ile yapılmıştır. PCR testleri sonucu 3 izolat E. cloacae ATCC 13047 referans 
streyni ile aynı profili göstermiştir. Bilgimize göre Türkiye’de soğanda bakteriyel çürüklük etmeni Enterobacter 

spp.’nin tanısı ilk kez bu çalışma ile belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: SOĞAN ÇÜRÜKLÜK, ENTEROBACTER SPP., ITS PCR, FENOTİPİK 

KARAKTERİZASYON, BİTKİ BAKTERİ HASTALIKLARI 

 
PHENOTYPIC CHARACTERIZATION AND ITS-PCR DETECTION OF ONION 

BACTERIAL ROT AGENT ENTEROBACTER SPP. 
 

Emine ŞENAY1, Zahide ÖZDEMİR2 
 

1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, 2ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTY 

In this study, phenotypic characterization and ITS-PCR detection of Enterobacter spp., one of the bacterial rot 
disease agents of onion were aimed. Isolations were made from diseased onions collected from Eskişehir. 

Phenotypic characterization by biochemical tests was made for four isolates obtained from bulb and neck of onions. 
Reference strain of Enterobacter cloacae ATCC 13047 was used in the assays. All the isolates were found to have 
rod shaped, gram negative, OF positive, indole negative, motile, citrate positive, reducing nitrate to nitrite, methyl 
red negative, Voges Proskauer positive, producing gas from glucose, white and bright colonies which show 
phenotypic characteristics of Enterobacter spp. The isolates showed intermediate to weak pathogenicity on the 
onion bulb scales. PCR detection of the isolates was done by amplification of the tDNA-ITS region with 
Enterobacter spp. specific T5A/T3B primers. As a result of the PCR tests, three isolates showed the same profile 
with reference strain E. cloacae ATCC 13047. To our knowledge, in Turkey, detection of the onion bacterial 
disease agent Enterobacter spp. was determined for the first time in this study. 

KEYWORDS: Enterobacter spp., ITS PCR, onion rot, plant bacterial diseases, phenotypic characterization, 
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HEMODİYALİZ HASTALARINDA ARTERİOVENÖZ FİSTÜLA İLİŞKİN 

KOMPLİKASYONLAR VE BAKIM İLKELERİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Hosseın ASGARPOUR1, 
 

1ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, 

Hemodiyaliz sürecinde hızlı bir ekstrakorporal kan akımı sağlamak için yeterli büyüklükte damarlara ulaşmak 

gerekmektedir. Damar erişimi için primer arteriovenöz fistüller, sentetik arteriovenöz greftler ve çift lümenli kalıcı 

hemodiyaliz kataterleri olmak üzere üç tip vasküler girişimi kullanılmaktadır. Primer AV fistüller ilk tercih 

edilmesi gereken vasküler yaklaşımlardır. Tipik olarak vena cephalica ve arteria radialis’in end-to-side şekilde 

birleştirilmesiyle oluşturulur. AV fistül halen en sık ve ilk olarak tercih edilen yöntemdir. AV fistülleri kol ve elde 

fonksiyonel kısıtlama olmadan hastanın günlük aktivitesine devam etmesi yönünden büyük kolaylık sağlar. 

Bununla birlikte, kronik süreç içerisinde tromboz, lokal enfeksiyon ve venöz anevrizma gibi komplikasyonlar AV 

fistül işlevinin yetersizliğine neden olmaktadır. Bir AV fistülün yeterliliği, uzun süre hemodiyalize imkân verecek 

şekilde açık olması, komplikasyonların azlığı ve kolay uygulanabilirliği ile doğru orantılıdır. Hemodiyaliz 

hastalarında AV fistüllerin korunması ve bakımı önemlidir. Bu bakım hasta ve hemşire tarafından birlikte 

yürütülmesi gereken bir süreçtir. Hastaların bu konudaki bilgi ve davranışlarının incelenmesi varsa yanlış ya da 

eksikliklerin giderilmesi bakım kalitesinin artması açısından oldukça önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: HEMODİYALİZ, ARTERİOVENÖZ FİSTÜL, BAKIM 

 
Arteriovenous Fistula Complications and Care Principles in Hemodialysis Patients 

 
Hosseın ASGARPOUR1 

 
1ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY 

To provide a rapid extracorporeal blood flow in hemodialysis process, it is necessary to reach vessels of sufficient 
size. Three types of vascular access are used for vascular access: primary arteriovenous fistulas, synthetic 
arteriovenous grafts and double-lumen permanent hemodialysis catheters. Primary AV fistulas are the first 
vascular approaches that to be preferred. It is typically formed by combining the vena cephalica and arterial radialis 
in an end-to-side fashion. AV fistula is still the most common and first choice method. AV fistulas provide great 
convenience for the patient to maintain daily activity without any functional restriction on the arm and hand. 
However, complications such as thrombosis, local infection and venous aneurysm during the chronic process lead 
to insufficiency of AV fistula function. The adequacy of an AV fistula is directly proportional to its openness to 
allow long-term hemodialysis, the low number of complications and its easy applicability. The protection and care 
of AV fistulas is important in hemodialysis patients. This is a process that needs to be carried out together by the 
patient and the nurse. Investigation of the knowledge and behavior of the patients on this subject, if any, is 
important in terms of improving the quality of care. 

KEYWORDS: Hemodialysis, Arteriovenous Fistula,Care 
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BAZI PAMUK ÇEŞİT ADAYLARININ VERTİCİLLİUM SOLGUNLUK HASTALIĞI 

ETMENİ (VERTİCİLLİUM DAHLİAE KLEB.)’NE KARŞI REAKSİYONLARININ 

BELİRLENMESİ (PROJE NO: TAGEM-BS-14/04-02/02-04) 
 

Sözel Bildiri 
 

Sergül ÇOPUL1, 
 

1PAMUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ , 

Bu çalışmada, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü’nde ıslah edilerek geliştirilen verimli, erkenci ve bazı lif kalite 

özellikleri iyi yeni çeşit adaylarının pamuk solgunluk hastalığı etmenine karşı duyarlılıklarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü deneme alanlarında 2014-2015 yılları arasında yürütülen bu 

çalışmada, 9 çeşit ve çeşit adayı materyal olarak kullanılmıştır. Hastalık sayımlarında 0-4 skalası kullanılmış, 

ayrıca bitkilerin iletim demetlerine bakılarak hasta-sağlam şeklinde değerlendirme yapılarak hastalık oranları 

belirlenmiştir. Çalışmada incelenen özelliklerin tümü yönünden çeşit adaylarının önemli farklılıklar gösterdikleri 

belirlenmiştir. Yaprakta hastalık şiddeti, gövde kesitinde hastalık şiddeti, gövde kesiti hastalık bulunma oranı, 

kütlü pamuk verimi, çırçır randımanı, lif inceliği, lif uzunluğu ve lif kopma dayanıklılığı yönünden çeşit 

farklılığının önemli olduğu saptanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: PAMUK, SOLGUNLUK, VERTİCİLLİUM DAHLİAE KLEB., 

DAYANIKLILIK 

 
Determination of Reaction of Some Cotton Varieties Against Cotton Wilt Disease Caused by 

Verticillium dahliae Kleb. 
 

Sergül ÇOPUL1 
 

1COTTON RESEARCH INSTITUTE 

The aim of this study is to determine resistance of some cotton breeding lines developed as prominent properties 
seed cotton yield, early maturity and high fiber quality and to Verticillium wilt. This study was conducted during 
2014-2015 in Nazilli Cotton Research Institute. Six breeding lines, one sensitive variety, one tolerant variety and 
one control cultuvars were tested. 0-4 scale was used for observations of diseases, besides discoloration of the 
interior of the stems and plants were marked as healty or diseased. The results indicated that differences among 
breeding lines were found significant for all of the investigated characteristics. Varieties differences were 
significant for disease intensity on leavesand stem, disease incidence on stem, seed cotton yield, ginning out-turn, 
fiber fineness, fiber length and fiber strength. 

KEYWORDS: Cotton, wilt, Verticillium dahliae Kleb., resistance 
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TARIMDA ZEYTİN KARASU KEKİ KULLANIMININ TOPRAKLARIN BAZI 

MİKROBİYAL POPULASYONU ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

SELÇUK GÖÇMEZ1, ÖZLEM KARAKAŞ ÜSTÜNDAĞ1, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 

Ülkemizde yoğun şekilde üretimi yapılan zeytinyağının, üretim aşamalarında ortaya çıkan zeytin karasuyunun 

akarsulara deşarj edilmesi büyük çevre kirliliği problemlerine neden olmaktadır. Zeytin karasuyu kekinin toprak 

verimliliği üzerinde etkileri vejetasyon denemeleri ile yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Fakat bu tür atıkların 

topraklardaki mineralizasyonu ile mikrobiyal aktivitede yapacağı etkiler fazla araştırılmayan konulardır. Bu 

makalede tarımda zeytin karasuyu kekinin kullanılması neticesinde toprakların yararlı mikrobiyal popülasyonu 

üzerine etkileri bir inkübasyon denemesi ile ortaya koyulmuştur. Laboratuvar şartlarında yürütülen bu inkübasyon 

çalışmasında, 3 kg’lık alüviyal toprak örneklerine 15-30-45-60 ton ha-1 zeytin karasu keki uygulanmıştır. Saksılar 

tarla kapasitesinin %55-60’ı olacak şekilde nemlendirilerek ve 27oC’de 90 gün boyunca inkübasyona bırakılmıştır. 

İnkübasyonun 20, 40, 60 ve 90. günlerinde alınan toprak örneklerinde genel bakteri, fungus ve Azotobakter 

sayılarındaki değişimler belirlenmiştir. Yürütülen çalışma neticesinde, zeytin karasuyu kekinin artan dozlarına 

paralel olarak özellikle fungus ve azotobakter sayısında da artış meydana geldiği belirlenmiştir. Bu artışın sırasıyla 

fungus sayısında kontrole göre % 9.45, % 29.96, % 30.93 ve % 49.63, Azotobakter sayısını kontrole göre 1.5 ton 

ha-1 uygulamasında % -10,66 oranında azaltırken, diğer dozlarda % 35.04, % 43.19 ve % 58,27 oranında artırdığı 

belirlenmiştir. Genel bakteri sayısını ise kontrole göre 30 ve 45 ton ha-1 uygulamalarında azalırken (% -5.39 ve % 
-8.98), 60 ton ha-1 zeytin karasuyu keki uygulamasında araştırma topraklarında Genel Bakteri sayısında %48.16 

oranında artış meydana geldiği belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: ZEYTİN KARASUYU KEKİ, GENEL BAKTERİ, AZOTOBAKTER, FUNGUS 

 
THE EFFECT OF OLIVE MILL WASTEWATER CAKE USE ON SOME SOIL MICROBIAL 

POPULATION IN AGRICULTURE 
 

SELÇUK GÖÇMEZ1, ÖZLEM KARAKAŞ ÜSTÜNDAĞ1 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY 

Discharge of olive mill wastewater produced in the production stages of olive oil, which is produced intensively 
in our country, into rivers causes great environmental pollution problems. The effects of olive mill cake on soil 
fertility are investigated intensively with vegetation experiments. However, the effects of such wastes on the 
mineralization and microbial activity of the soils are not studied much. In this article, the effects of soils on the 
beneficial microbial population of the olive mill wastewater cake in agriculture have been demonstrated by an 
incubation experiment. In the incubation study carried out under laboratory conditions, 15-30-45-60 tons ha-1 
olive mill wastewater cake was applied to 3 kg alluvial soil samples. The pots were humidified to 55-60% of the 
field capacity and leaved to incubate at 27oC for 90 days. Changes in general bacterial, fungus and Azotobacter 
counts were determined in soil samples taken on days 20, 40, 60 and 90 of incubation. As a result of the study, it 
was determined that the increasing doses of olive wastewater cake increased the number of fungi and Azotobacter. 
This increase in the number of fungi, respectively, 9.45%, 29.96%, 30.93% and 49.63%, compared to the control. 
It was also determined that the number of Azotobacter decreased by -10.66% in 1.5 tons ha-1 application compared 
to control, but increased by 35.04%, 43.19% and 58.27% in other doses. General bacteria count decreased in 30 
and 45 tons ha-1 applications compared to control. (-5.39% and -8.98%). It was determined that there was an 
increase of 48.16% in the number of general bacteria in 60 tons ha-1 olive mill wastewater cake application in the 
research soils. 

KEYWORDS: olive mill wastewater cake, general bacteria, Azotobacter, fungi 
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PROSTAT KANSERİ HÜCRELERİNDE IRF5 TRANSKRİPSİYON FAKTÖRÜ VE SOX2 

KÖK HÜCRE FAKTÖRÜNÜN PROTEİN-PROTEİN ETKİLEŞİMİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Merve AKARÇAY1, Özge ÇEVİK1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, 

İnterferon Düzenleyici Faktör (IRF) ailesi interferonların bağışıklık sisteminin düzenlenmesini sağlayan 

transkripsiyon faktörleridir. İnterferon Düzenleyici Faktör 5 (IRF5) bu ailenin bir üyesi olup çeşitli hastalıklarda 

bulunan görevleri ile ilgili çalışmalar son yıllarda artmaktadır. SOX2, embriyonik kök hücre faktörü olarak 

bilinmektedir. Bu kök hücre faktörü hücrelerin farklılaşmasının yanında kanserin oluşum ve gelişiminde oldukça 

önemlidir. Bu çalışmada bir transkripsiyon faktörü olan IRF5 ve bir kök hücre faktörü olan SOX2’nin prostat 

kanserindeki rolleri ve protein-protein ilişkisi araştırılmıştır. PC3 insan prostat kanseri hücre kültürü yapılarak, 

pIRF5 ve pSOX2 plazmidleri kullanılarak IRF5 ve SOX2 proteinleri overekspresyon deneyleri yapılmıştır. 

Overekspresyon yapılan örneklerde immunopresipitasyon (IP) yapılarak proteinler western blot ile 

değerlendirilmiştir. Prostat kanser hücrelerinde IRF5 ve SOX2 proteinlerinin birbirleri ile ilişkisi IP deneylerinde 

protein bantları ile gösterilmiştir. Sonuç olarak, IRF5 ve SOX2 proteinleri birbirleri ile etkileşimde bulunan iki 

transkripsiyon faktörü olup prostat kanser tedavisi için yeni sinyal yolaklarının ve çeşitli ilaç moleküllerinin 

gelişiminde önemli katkılar sağlayabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: IRF5, SOX2, KÖK HÜCRE FAKTÖRLERİ, PROSTAT KANSERİ, KANSER 

İMMÜNOLOJİSİ,  

 
PROTEIN-PROTEIN INTERACTION OF IRF5 TRANSCRIPTION FACTOR AND SOX2 

STEM CELL FACTOR IN PROSTATE CANCER CELLS 
 

Merve AKARÇAY1, Özge ÇEVİK1 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, SCHOOL OF MEDİCİNE, DEPARTMENT OF 

BİOCHEMİSTRY 

The Interferon Regulatory Factor (IRF) family is the transcription factors that regulate the immune system of 
interferons. Interferon Regulatory Factor 5 (IRF5) is a member of this family. SOX2 is known as embryonic stem 
cell factor. This stem cell factor is important in the formation and development of cancer as well as the 
differentiation of cells. In this study, the role of a transcription factor, IRF5 and a stem cell factor, SOX2 in prostate 
cancer and protein-protein relationship were investigated. PC3 human prostate cancer cell culture was performed 
and IRF5 and SOX2 proteins overexpression experiments were performed using pIRF5 and pSOX2 plasmids. 
Immunoprecipitation (IP) was performed in the samples with overexpression and the proteins were evaluated by 
western blot. The relationship between IRF5 and SOX2 proteins in prostate cancer cells is shown by protein bands 
in IP assays. As a result, the IRF5 and SOX2 proteins are two transcription factors that interact with each other 
and may contribute significantly to the development of novel signaling pathways and various drug molecules for 
prostate cancer treatment. 

KEYWORDS: IRF5, SOX2, Stem cell factors, Prostate cancer, Cancer immunology, 

 
 
 
 
 
 
 
 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 

107 
 

JELATİN HİDROLİZAT FİLMLERİN MEKANİK VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNDE 

GLİSEROL KONSANTRASYONUNUN ROLÜ 
 

Sözel Bildiri 
 

ŞÜKRÜ ÖMÜR1, BUĞRA OCAK2, 
 

1Aydin Adnan Menderes Universitesi, 2Ege Üniversitesi, 

Bu çalışmada, farklı oranlarda (% 10,% 20 ve % 30 a/h) gliserol ile birleştirilen biyo-bozunur jelatin hidrolizat 
filmleri döküm tekniği kullanılarak geliştirilmiştir. Farklı gliserol konsantrasyonları ile plastikleştirilmiş jelatin 

hidrolizat filmlerinin mekanik ve fiziksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla, elde edilen filmlerin 

kalınlık, kopma mukavemeti, kopma anında uzama (%) ve elastikiyet modülü değerleri karakterize edilmiştir. Elde 

edilen bulgular neticesinde, jelatin hidrolizat filmlerindeki artan gliserol konsantrasyonları ile elde edilen filmlerin 

kalınlık ve kopma anında uzama (%) değerlerinde artış (p > 0.05) gözlemlenirken, kopma mukavemeti ve 

elastikiyet modülü değerlerinde azalma (p> 0.05) tespit edilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: JELATİN, KOPMA MUKAVEMETİ, UZAMA, ELASTİKİYET, KALINLIK 

 
Role of Glycerol Concentration on the Mechanical and Physical Properties of Gelatin 

Hydrolysate Films 
 

ŞÜKRÜ ÖMÜR1, BUĞRA OCAK2 
 

1AYDİN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, 2EGE UNİVERSİTY 

In this work, a biodegradable gelatin hydrolysate film incorporated with glycerol at various concentrations (10%, 
20% and 30% w/v) was developed using casting technique. To have an insight into the mechanical and physical 
properties of gelatin hydrolysate films plasticized with different concentrations of glycerol, thickness, tensile 
strength, elongation at break (%) and elasticity modulus were characterized. Based on the findings, it was 
concluded that, with increasing concentrations of glycerol in gelatin hydrolysate films exhibited higher thickness 
and elongation at break (%) values (p > 0.05) while it decreased the tensile strength and elasticity modulus values 
(p > 0.05). 

KEYWORDS: GELATIN, TENSILE STRENGTH, ELONGATION, ELASTICITY, THICKNESS 
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FARKLI TEF [ERAGROSTİS TEF (ZUCC.) TROTTER] GENOTİPLERİ ARASINDAKİ 

GENETİK İLİŞKİ VE PLOİDY SEVİYESİNİN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE 

BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Çağlar KAYA1, Uğur SARI1, İskender TİRYAKİ1, 
 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Son zamanlarda tüm dünyada dengeli beslenmenin alternatif bitkilerinden biri olarak gösterilen tef [Eragrostis tef 

(Zucc.) Trotter] birçok biyotik ve abiyotik stres koşulları altında yetişebilen önemli bir buğdaygil bitkisidir. Bu 

çalışma Amerika Birleşik Devletleri Gen Bankası’ndan temin edilen 25 tef genotipi arasındaki genetik ilişkinin 10 

adet SSR DNA markörü ve genotiplere ait çekirdek DNA içeriklerinin flow sitometri yöntemiyle tespit edilmesi 

amacıyla yürütülmüştür. Tohumlar fide aşamasına kadar kontrollü iklim odasında büyütülmüş ve genç dokulara 

ait genomik DNA’lar CTAB DNA ekstraksiyon yöntemi ile elde edilmiştir. Ekstraktlara ait DNA’ların 

konsantrasyon farklılıkları agaroz jelde belirlenmiş ve konsantrasyonlar eşitlenerek PCR analizinde kullanılmıştır. 

PCR koşulları her bir markör için optimize edilerek asıl PCR analizlerinde kullanılmıştır. PCR ürünleri %2.5’lik 

agaroz jel elektroforezinde 100 volt sabit akım altında moleküler büyüklüklerine göre ayrıştırılmıştır. Etidyum 

bromür ile boyanan agaroz jeldeki DNA bantları UV transilluminatör yardımıyla görselleştirilmiştir. Genotiplere 

ait çekirdek DNA’lar üç tekerrürlü olarak flow sitometri cihazında belirlenmiştir. Çalışma sonuçları, introdüksiyon 

materyali olarak temin edilen tef genotipleri arasında incelenen lokuslar bakımından DNA seviyesinde 
farklılıkların var olduğunu ve çalışmada kullanılan tef bitkisine özgü SSR markörlerinin bu farklılıkların tespitinde 

ve genotipler arasındaki genetik ilişkinin ortaya konulmasında başarılı bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. 

SAS paket programı kullanılarak yapılan varyans analiz sonuçları genotipler arasında çekirdek DNA miktarları ve 

ploidy seviyeleri bakımından önemli bir farklılığın olmadığını göstermiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: TEF, DNA, SSR, PLOİDY, FLOW SİTOMETRİ.  

 
DETERMINATIONS of GENETIC RELATIONSHIP and PLOIDY LEVELS of TEF 

[Eragrostis tef (Zucc.) Trotter] GENOTYPES USING MOLECULAR METHODS. 
 

Çağlar KAYA1, Uğur SARI1, İskender TİRYAKİ1 
 

1CANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTY 

Tef [Eragrostis tef (Zucc.) Trotter], which has recently been introduced as one of alternative plants for balanced 
nutrition all around the world, is an important cereal crop grown under various biotic and abiotic stress conditions. 
The aim of this study was to determine genetic relationship and DNA content level of 25 tef genotypes obtained 
from the United States Gene Bank by using 10 SSR DNA markers and flow cytometer analysis. Seeds were grown 
until seedling stage in a controlled growth conditions and genomic DNAs of young tissues were obtained by using 
CTAB DNA extraction method. The DNA concentration differences were determined on agarose gel and were 
used in PCR analysis after the concentrations were equalized. PCR condition of each marker was optimized and 
was used in PCR analysis. PCR products were separated in 2.5% agarose gel electrophoresis based on the 
molecular sizes at 100 volt constant current. DNA bands in agarose gels stained with ethidium bromide were 
visualized under UV transilluminator. The nuclear DNA contents of the genotypes were determined in three 
biological replicates by using flow cytometry. The results revealed differences among the introduced tef genotypes 
at DNA level of the loci used and tef related SSR markers can successfully be used to detect differences and to 
reveal the genetic relationship among the genotypes. The results of variance analysis using SAS program showed 
no significant difference at DNA content and ploidy level of the genotypes. 

KEYWORDS: Tef, DNA, SSR, Ploidy, Flow cytometry. 
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KAHVE MAKINESININ KAHVE ISITICI BÖLÜMÜNDE SICAK BEKLETILEN FILTRE 

KAHVENIN UÇUCU BILEŞEN PROFILININ KARAKTERIZASYONU 
 

Sözel Bildiri 
 

CEYDA DADALI1, YEŞİM ELMACI1, 
 

1EGE ÜNİVERSİTESİ, 

Bu çalışmanın amacı demlenmiş, filtre kahve makinesinin kahve ısıtıcı bölümünde sıcak olarak tutulan kahvenin 
60 dakika boyunca uçucu bileşen profilinin karakterize edilmesidir. Demlenmiş filtre kahvenin uçucu 

bileşenlerinin ekstraksiyonu ve konsantrayonu DVB/CAR/PDMS fiberi kullanılarak katı faz mikro ekstraksiyon 

ile gerçekleştirilmiştir. Taze demlenmiş filtre kahvenin uçucu bileşen sayısı 23 (10 furan, 3 pirazin, 2 pirol, 2 

piridin, 2 aldehit, 2 keton ve 2 fenol) olup, 60 dakika sonra uçucu bileşen sayısının 13’e (5 furan, 2 pirazin, 2 pirol, 

1 piridin, 1 aldehit ve 2 fenol) düştüğü saptanmıştır. Taze demlenmiş filtre kahve ile 15 dakika bekletilmiş 

kahvenin aynı uçucu bileşen profiline sahip olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki taze demlenmiş filtre 

kahve ile benzer uçucu bileşen profiline sahip kahve tüketebilmek için ısıtıcı bölümünde sıcak olarak tutulan 

kahvenin 15 dakika içinde tüketilmesi gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: FİLTRE KAHVE, KAHVE ISITICI, UÇUCU BİLEŞEN 

 
CHARACTERIZATION OF VOLATILE PROFILE CHANGES OF FILTERED COFFEE 

KEPT HOT IN COFFEE KETTLE SECTION OF COFFEE MACHINE 
 

CEYDA DADALI1, YEŞİM ELMACI1 
 

1EGE UNIVERSITY 

The objective of this study was to characterize the volatile profiles of filtered coffee brews kept hot in coffee kettle 
section of filtered coffee machine during 60 minutes. Extraction and concentration of volatiles of filtered coffee 
brews were performed by solid phase micro extraction using DVB/CAR/PDMS fiber. The number of volatile 
compounds of freshly brewed filtered coffee was determined as 23 (10 furans, 3 pyrazines, 2 pyrroles, 2 pyridines, 
2 aldehydes, 2 ketones, and 2 phenols), after 60 minutes the number of volatile compounds decreased to 13 (5 
furans, 2 pyrazines, 2 pyrroles, 1 pyridine, 1 aldehyde and 2 phenols). Freshly brewed filtered coffee and filtered 
coffee hold for 15 minutes had the same volatile compound profile. Results indicate that coffee kept hot in coffee 
kettle section should be consumed within 15 minutes in order to consume filter coffee with similar volatile 
compound profile of freshly prepared filter coffee. 

KEYWORDS: coffee kettle; filtered coffee; volatile compound 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 

110 
 

 
ÇİFTLİK HAYVANLARINDA PPARA VE PPARG ADAY GENLERİ 

 
Sözel Bildiri 

 
Yakut GEVREKÇİ1, E. Dilşat YEĞENOĞLU2, Çiğdem TAKMA1, Funda ERDOĞAN ATAÇ1, 

 
1Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir MYO, 

Günümüzde moleküler biyoloji alanında elde edilen gelişmeler çiftlik hayvanlarının seleksiyonu amacıyla yapılan 

çalışmalara hız kazandırmıştır. Öte yandan, moleküler biyoloji yöntemleri ile ilgili özellikleri kodlayan kromozom 
üzerinde bulunduğu bölgelere ise kantitatif özellik lokusları (QTL) adı verilmektedir. Kantitatif özellikler 

hayvanlarda genellikle verim ile ilişkili özellikler olduklarından bu lokuslar arasındaki ilişkiler araştırılabilmekte 

ve lokuslarla ile ilgili genetik varyasyon tespit edilebilmektedir. Özellikle ekonomik öneme sahip özellikler 

üzerinde etkili olan ve kaliteyle ilişkili olan böyle aday genlerin saptanması damızlık seçiminde isabet derecesini 

artırabilmekte ve söz konusu genlerin bir ıslah kriteri olarak kullanılabilme şansını ortaya çıkarmaktadır. Aday 

genlerden elde edilen bilgi, seleksiyon çalışmalarının başarısını arttırabileceği gibi üzerinde durulan özellik için 

yapılan ıslah çalışmalarında zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlayabilecektir. Bu çalışmada çiftlik 

hayvanlarında biyoinformatik çalışmalarda yararlanılan PPARA ve PPARG aday genlerinin tanıtımı yapılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: ADAY GENLER, PPARA, PPARG, HAYVAN ISLAHI, BİYOİNFORMATİK 

 
PPARA and PPARG Candidate Genes in Livestock 

 
Yakut GEVREKÇİ1, E. Dilşat YEĞENOĞLU2, Çiğdem TAKMA1, Funda ERDOĞAN ATAÇ1 

 
1EGE UNİVERSİTY AGRİCULTURE FACULTY DEPT. OF ANİMAL SCİENCE, 2MANİSA CELAL 

BAYAR UNİVERSİTY ALASEHİR VOCATİONAL SCHOOL 

Today, advances in molecular biology have accelerated the studies on livestock breeding. On the other hand, the 
regions on the chromosome that encode the traits related to molecular biology methods are called quantitative trait 
loci (QTL). Since quantitative traits are generally related to yield, the relationships between these loci can be 
investigated and genetic variation related to loci can be determined. Detection of such candidate genes, which are 
particularly effective on traits of economic importance and which are related to quality, can increase the accuracy 
of breeding and selection and reveal the chances that these genes can be used as a breeding criterion. The 
information obtained from the candidate genes may increase the success of selection studies and may save time 
and cost in breeding studies for the feature under consideration. In this study, PPARA and PPARG candidate genes 
used in bioinformatics studies in livestock were introduced. 

KEYWORDS: Candidate genes, PPARA, PPARG, animal breeding, bioinformatics 
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HEMODİYALİZ HASTALARINDA UYKU BOZUKLUKLARI 

 
Sözel Bildiri 

 
Tuğba YARDIMCI GÜREL1, 

 
1Sinop Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, 

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) vücudun sıvı-elektrolit ve metabolik dengesinin sürdürülmesi için gerekli böbrek 

işlevlerinin ilerleyici ve geri dönüşümsüz biçimde bozulması olarak tanımlanmaktadır. Uyku bozuklukları 

hemodiyaliz (HD) hastalarında sık karşılaşılan bir problemdir. Uyku bozukluğu ile ilişkili faktörler tam olarak 

anlaşılamamakla birlikte hastalarda uykuyu başlatma veya sürdürmede zorluk olarak tanımlanan uykusuzluk 

(insomnia), huzursuz bacak sendromu (HBS), periyodik ekstremite hareketi, gün içinde uyuklama ve uyku apnesi 

gibi sorunlarla sık karşılaşıldığı ve bu durumların uyku bozukluğu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Hastaların 

yaşadıkları bu sorunların, öz-bakım gücünde azalma, günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesi üzerinde olumsuz 

etkilerinin olmasının yanı sıra anksiyete, depresyon gibi psikiyatrik sorunlara da sebep olduğu bildirilmektedir. 

Ayrıca gece ve gündüz yaşanılan uyku anormalliklerinin yaşam memnuniyeti, duygu durumu ve çalışma 

performansını da olumsuz etkilediği bilinmektedir. Özellikle hemodiyaliz ünitelerinde çalışan hemşireler, 

hastaların mevcut uyku problemlerinin tanımlanmasında, uyku kalitesini olumsuz etkileyen faktörlerin 

saptanmasında, uyku sorunlarının çözümünde önemli role sahiptir. Bu nedenle hemşirelerin KBY hastalarının 

uyku problemlerini azaltmaya yönelik uyku öyküsünün alınması, fiziksel değerlendirmenin yapılması, uyku 

kalitesini olumsuz etkileyen etmenlerin azaltılmasına yönelik girişimlerde bulunma, gündüz aktivitelerini 

planlama, uyumaya yardımcı olma, stresin azaltılması ve rahatlamanın sağlanması gibi girişimlerin 

planlanmasında etkin rol almaları gerekmektedir. Ayrıca öncelikle hemodiyaliz hastalarının yaşadıkları uyku 

problemlerinin hastaların yaşamlarında nasıl değişikliklere neden olduğunun bilinmesi önemlidir. Uykusuzluk 

yaşayan ve hipersomnisi olan hastaların yarıya yakınının psikiyatrik bir hastalığı olduğu ve uykusuzluk yaşayan 

hastaların majör depresyon geliştirme riskinin uykusuzluk yaşamayan hastalardan daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Literatürde hastaların uyku sorunlarının giderilmesine yönelik intradiyalitik aerobik eğitim, yoga 

temelli egzersiz programı, müzik, aromaterapi, akupresür, uyku hijyeni eğitimi gibi girişimler yapılmış ve yapılan 

bu girişimlerin hastaların uyku kalitelerini olumlu yönde etkilediği belirtilmiştir. Görüldüğü üzere uyku 

bozuklukları hemodiyaliz hastalarının yaşamlarını her yönüyle etkileyen bir sorundur. Özellikle hemşirelerin 

hastalardaki uyku sorunlarının saptanmasında önemi büyüktür. Bu nedenle uyku ile ilgili problemlerin çözümünde 

uygun tanılama yöntemlerinin kullanılması, hastaya özgü hemşirelik girişimlerinin planlanması önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: HEMODİYALİZ, UYKU BOZUKLUKLARI, KRONİK BÖBREK 

YETMEZLİĞİ, HEMŞİRELİK 

 
SLEEP DISORDERS IN HEMODIALYSIS PATIENTS 

 
Tuğba YARDIMCI GÜREL1 

 
1SİNOP UNİVERSİTY, SCHOOL OF HELATH, NURSİNG DEPARTMENT 

Chronic renal failure is defined as the progressive and irreversible deterioration of renal functions necessary to 
maintain the body's fluid-electrolyte and metabolic balance. Sleep disorders are a common problem in 
hemodialysis patients. Although the factors associated with sleep disorders are not fully understood, patients are 
often confronted with problems such as insomnia, restless leg syndrome periodic limb movement, daytime 
sleepiness and sleep apnea, defined as difficulty in initiating or maintaining sleep. These problems have negative 
effects on self-care, daily living activities and quality of life as well as psychiatric problems such as anxiety and 
depression. In addition, it is known that night and day sleep abnormalities negatively affect life satisfaction, mood 
and working performance. Especially nurses have an important role in defining the existing sleep problems of the 
patients, determining the factors that negatively affect the sleep quality and solving these problems. Thus, nurses 
should take an active role in the planning of interventions such as taking patients sleep history, conducting physical 
evaluations, attempting to reduce the factors that negatively affect sleep quality, planning daytime activities, 
helping to sleep, reducing stress and providing relaxation. It is important to know how sleep problems experienced 
by hemodialysis patients cause changes in patients' lifes. Nearly half of the patients with insomnia have a 
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psychiatric disorder and the risk of developing major depression is higher. In the literature, interventions such as 
intradialytic aerobic training, yoga-based exercise program, music, aromatherapy, acupressure, and sleep hygiene 
training have been performed to eliminate the sleep problems and these interventions have been reported to have 
a positive effect on the sleep quality of the patients. As a result, sleep disorders affect all aspects of the hemodialysis 
patients lifes. For this reason, it is important to use appropriate diagnostic methods and to plan patient-specific 
nursing interventions in solving sleep problems. 

KEYWORDS: Hemodialysis, Sleep Disorders, Chronic Renal Failure, Nursing 
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TÜRKİYE’ DE NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN BAKIM VERİCİLERİNİN 

BAKIM VERME YÜKÜ: 2010-2019 
 

Sözel Bildiri 
 

Zeynep TÜRKAL GÜN1, Filiz ADANA1, Duygu YEŞİLFİDAN1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı , 

Bu çalışma kapsamında Türkiye’de 2010- 2019 tarihleri arasında nörolojik hastalığı bulunan bireylerin bakım 

vericilerinin bakım yükünü değerlendirmek adına Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği kullanılan çalışma sonuçları 

belirlenmiş, elde edilen verilerle hem bu konuda daha farklı araştırma konularını saptama hem de önceki 

çalışmalardan yararlanmaya olanak sağlamak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, YÖK Tez Merkezi tarama sayfası, 

ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, online ve basılı süreli yayınlar, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Yayın Dizini, Halk 

Sağlığı Dizini gibi mevcut dizinler, Yaşam Bilimleri Veri Tabanı, Türk Tıp Veri Tabanı taranmış, ülkemizde 

yapılmış olan çalışmalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Online tarama için “ Alzheimer, İnme, Parkinson, Epilepsi, 

Bakım yükü, Yaşlı, Nörolojik” şeklinde anahtar kelimeler kullanılmıştır. Araştırma neticesinde ulaşılmış olan 

çalışmaların kaynakçalarında yer alan diğer çalışmalara da ulaşılmaya çalışılmış, derleme için uygun olan toplam 

13 makale incelenmiş ve tartışılmıştır. Ulaşılabilen araştırma sonuçları incelendiğinde bakım verme yükünün yaş, 

cinsiyet, eğitim durumu, medeni hal, hastaya yakınlık durumu, bakım alan hastanın hastalık türü ve hastalığın 

süresi, bakım alan hastanın yaşı, bakım vericinin sağlık durumu gibi etmenlere göre farklılık gösterdiği 

görülmüştür. Bu sonuçlardan yola çıkarak bakım verme yükü üzerinde, sosyodemografik özelliklerin ve hastalık 

sürecinin etkili olduğu belirlenmiştir. Bakım vericilere ilgili konularda eğitim verilmesi ve konuya dair 

çalışmaların arttırılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: PARKİNSON, EPİLEPSİ, BAKIM YÜKÜ, YAŞLI, NÖROLOJİK 

 
THE BURDEN OF GIVING CARE TO CARE DONORS OF INDIVIDUALS WITH 

NEUROLOGICAL DISEASE IN TURKEY: 2010-2019 
 

Zeynep TÜRKAL GÜN1, Filiz ADANA1, Duygu YEŞİLFİDAN1 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY DEPARTMENT OF PUBLİC HEALTH 

Within the scope of this study, between 2010-2019 in Turkey, the results of the study which used Zarit Maintenance 
Payload Scale to evaluate the care burden of care donors of individials with neurological disease were determined, 
with the data obtained it is aimed to identify different research topics on this subject as well as to make use of 
previous studies. In line with this, The Higher Education Thesis Center scan page, ULAKBIM, Turkey Citation 
Index, online and printed periodicals, Turkey Public Health Journal Editorial Index, Public Health Index, Social 
Sciences and Humanities Database, Life Sciences Database, the Turkish Medical Database are scanned and the 
studies that have been done in our country have been tried to be reached. Keywords used to perform scanning in 
the online media are “Alzheimer, Stroke, Parkinson, Epilepsy, Careload, Elderly, Neurologic”. Other studies in 

the bibliography of the studies reached as a result of the research were also attempted to be reached, a total of 13 
articles suitable fort he compilation were examined and discussed. When the available research results were 
examined, it was observed that the burden of care delivery differed according to factors such as age, sex, 
educational status, marital status, closenness to the patient, type of illness and duration of disease of the patient 
receiving care, age of the patient receiving care, health status of the caregiver. Based on these results, it was 
determined that sociodemographic characteristics and disease process had an effect on the burden of care delivery. 
It is recommended that caregivers be trained on related issues and that studies on the subject be increased. 

KEYWORDS: Parkinson, Epilepsy, Careload, Elderly, Neurologic 
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POTASYUM SİYANÜR TOKSİSİTESİNİN DENİZEL MİKROALG (DUNALİELLA 

VİRİDİS) KULLANILARAK BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Serkan TEZ1, Rahime ORAL1, Fatma KOÇBAŞ2, Edis KORU1, 
 

1Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 2Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Siyanür, karbon ve üç bağlı azot içeren toksik bir bileşiktir. Toksik özelliği yüzyıllar öncesinden itibaren bilinen 

siyanür, Antik Roma ve Mısır’dan bu yana silah olarak kullanılmıştır. Sitokrom oksidaza kolaylıkla ve sıkıca 

bağlanan siyanür, aerobik canlı formları için son derece toksik özelliktedir. Elektron taşımada rol alan terminal 

solunum enzimi olan sitokrom oksizdazı inhibe eden ve hücre içi ATP sentezini durma noktasına getiren siyanür, 

merkezi sinir sistemi ve solunum üzerinde olumsuz etkilere neden olarak, yaşamsal fonksiyonları bloke eden bir 

bileşiktir. Elektroliz kaplama, metal işleme, maden ekstraksiyonu, sentetik kauçuk, plastik, boya ve pestisitlerde 
sıklıkla kullanılan siyanür tuzlarından biri de potasyum siyanürdür. Renksiz ve kristalize formda olan bu bileşik, 

suda yüksek çözünürlüğe sahiptir. Bu çalışmada, tüm diğer kirleticiler gibi yeryüzü üzerindeki yolculuğu sucul 
ekosistemlerde son bulan potasyum siyanür ekotoksikolojik yönden incelemeye alınmış, test organizması olarak 

denizel bir mikroalg türü olan Dunaliella viridis kullanılmıştır. 72 saat süreyle 10(-7) – 5×10(-4) M aralığında 

artan konsantrasyonlarda potasyum siyanüre maruz bırakılan deneme gruplarının büyüme oranları, kontrol 

gruplarıyla karşılaştırılmış ve yapılan fitotoksisite çalışması sonucunda potasyum siyanürün büyüme üzerindeki 

inhibisyonu gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda IC50 değeri 2,34×10(-5) M olarak bulunmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: POTASYUM SİYANÜR, FİTOTOKSİSİTE, EKOTOKSİKOLOJİ 

 
Determination of Potassium Cyanide Toxicity by Using Marine Algae (Dunaliella viridis) 

 
Serkan TEZ1, Rahime ORAL1, Fatma KOÇBAŞ2, Edis KORU1 

 
1EGE UNİVERSİTY, FACULTY OF FİSHERİES, 2MANİSA CELAL BAYAR UNİVERSİTY, FACULTY OF 

SCİENCE AND LETTERS 

Cyanide is a toxic compound, containing a group of triple-bonded carbon and nitrogen atoms. Toxic property of 
cyanide has been known for ages and been used as a weapon in Ancient Rome and Egypt. Cyanide is extremely 
toxic to aerobic forms of organisms as it easily and tightly binds cytochrome oxidase, which is an enzyme that 
takes part in respiratory electron transport. Cyanide blocks vital functions as it inhibits cytochrome oxidase, leads 
to decline at cellular ATP production besides central nervous system defects and respiratory disorders. Potassium 
cyanide is a colourless crystalline powder formed compound, and is one of the cyanide salts which is extensively 
used in electroplating, metal processing, extraction of ores; production of synthetic rubber, plastics, dyes and 
pesticides. In this study, ecotoxicological effects of this compound is investigated, as it ends up in the aquatic 
environment, just like all other pollutants. Dunaliella viridis, a marine microalgae, was used as the test organism 
and exposed to increasing concentrations of potassium cyanide in the range of 10(-7) – 5×10(-4) M for 72 hours. 
Growth rates of each group were used to compare to the controls to determine the phytotoxic effects on growth 
inhibition. Based on the datasets, IC50 value was found 2,34×10(-5) M. 

KEYWORDS: Potassium Cyanide, Phytotoxicity, Ecotoxicology 

 
 
 
 
 
 
 
 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 

115 
 

 
HAYVANSAL GIDALAR KAYNAKLI ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİĞİ 

 
Sözel Bildiri 

 
Pelin KOÇAK KIZANLIK1, Ergün Ömer GÖKSOY1, 

 
1Aydın Adnan Mendres Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni Ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 

Antibiyotik direnci, 21. yüzyılda insan sağlığına yönelik en ciddi küresel tehditlerden biri olarak kabul 

edilmektedir. Antibiyotikler insanlarda ve hayvanlarda başlıca enfeksiyöz hastalıkların tedavisinde olmak üzere, 

hastalıklardan korunmak ve hayvanlarda büyümeyi hızlandırmak amacıyla kullanılmaktadırlar. Özellikle gıda 

değeri taşıyan hayvanlarda yoğun bir şekilde ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı direnç sorunlarını beraberinde 

getirmekte ve halk sağlığı açısından büyük risk oluşturmaktadır. Hayvansal gıdalar çeşitli yollarla antibiyotik 

dirençli bakterilerle kontamine olabilmektedir. Bu yollar; hayvanlarda kullanılan antibiyotiklere bağlı olarak 

şekillenen antibiyotik dirençli bakterilerin ortaya çıkması, gıdaların üretimi sırasında kullanılan bakteriler (starter 

kültürler, probiyotik bakteriler) ile bakteriyofajlarda direnç genlerinin bulunması ve üretim hattında gıdaların 

antibiyotik dirençli bakteriler ile çapraz kontaminasyonu olarak sıralanabilmektedir. Ayrıca antibiyotik 

dirençliliğinin şekillenmesinde gıdalarda antibiyotik kalıntısının bulunması da rol oynamaktadır. Bakterilerin 

yaşamlarını devam ettirmek için önemli özelliklerinden biri de antibiyotik direncidir. Bakteriler antibiyotiklere 

karşı doğal dirençli (kalıtsal direnç) veya duyarlı iken, sonradan mutasyonla veya yeni genlerin kazanımı 

(kazanılmış direnç) ile dirençli hale gelmektedir. Çapraz direnç ise belli bir ilaca karşı dirençli olan bazı 

mikroorganizmaların, aynı veya benzer mekanizma ile etki eden diğer ilaçlara karşı da dirençli olması halidir. 

Dirençli izolatların öneminin artması, yalnızca hastane enfeksiyonlarına neden olması ile değil, epidemilere yol 
açabilmeleri ve tedavi seçeneklerinin çoklu antibiyotik direnci nedeniyle kısıtlı olmasından kaynaklanmaktadır. 

Antibiyotik kullanımı ile bakteriler elimine edilirken, dirençli bakterilerin gelişimi de şekillenebilmektedir. Artan 

direnç problemini kontrol altına almak için sadece insanlara yönelik değil aynı zamanda hayvanlara yönelik de 

önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu amaçla koruyucu veteriner hekimlik faaliyetleri arttırılmalı, çiftlikten 

sofraya gıda güvenliği sağlanmalı, gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmeli, ulusal antibiyotik direnç 

izleme sistemi ile birlikte antibiyotik kullanımı ve kalıntı takip sistemleri daha etkin hale getirilmeli, son olarak da 

antibiyotik tedavilerine alternatif tedaviler geliştirilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİBİYOTİK DİRENCİ, GIDA, HALK SAĞLIĞI 

 
Antibiotic Resistance in Food of Animal Origin 

 
Pelin KOÇAK KIZANLIK1, Ergün Ömer GÖKSOY1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY FACULTY OF VETERİNARY MEDİCİNE FOOD HYGİENE 

AND TECHNOLOGY 

Antimicrobial resistance is now recognized as one of the most serious global threats to human health in the 21st 
century. Antibiotics have mainly been used in the treatment of infectious diseases, preventing from diseases and 
promoting the growth of animals. Especially misusage of antibiotics in food producing animals causes antibiotic 
resistance problems and serious public health risks. Animal originated foods can be contaminated with antibiotic 
resistant bacteria by several ways. These are occurrence of antibiotic resistant bacteria due to the usage of 
antibiotics in food producing animals, the possible presence of resistance genes in bacteria and bacteriophages 
intentionally used in food processing (e.g starter cultures and probiotics) and cross contamination of antibiotic 
resistant bacteria through food processing. Antibiotic residues in foodstuff alsotakes an important place in the 
development of antibiotic resistant bacteria. Bacteria may pose antibiotic resistance due to both chromosomally 
(natural) and/or extra-chromosomally (acquired). Cross resistance is a phenomenon some bacteria which are 
resistant to a certain drug, that act with the same or similar mechanism and also resistant to other drugs. The reason 
why the importance of resistant isolates has increased over the time mainly due to they cause not only hospital 
associated infectious but also epidemics and multi-drug resistance. Elimination of bacteria by using antibiotics 
may lead development of antibiotic resistant bacteria. To be able to control increasing resistance problem, 
precautions must be taken not only for human being but also for animals. For this purpose, more attention should 
be paid on preventive medicine and farm to fork food safety should be maintained. Apart from that, redundant 
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antibiotic usage should be avoided, surveillance system for resistance, usage and residues should be triggered. At 
last, alternative treatments which will be replaced with antibiotics, should be developed. 

KEYWORDS: Antibiotic resistance, food, public health 
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AYDIN İLİ TARIMSAL BİYOKÜTLE ENERJİ EŞDEĞER POTANSİYELİNİN 

BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Taner AKBAŞ1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu, 

Artan enerji ihtiyacını karşılayacak doğa dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gün geçtikçe daha 

da önemli hale gelmektedir. Çevreci bir enerji kaynağı olması sebebiyle biyokütle enerjisi, fosil yakıtlara alternatif 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Aydın ilinin 2009-2018 yılları arasında tarımsal biyokütle enerji 

eşdeğer potansiyeli belirlenmiş, Türkiye ve Ege Bölgesi için elde edilen değerler ile karşılaştırılmıştır. Bu amaçla 

meyveler, sebzeler, tahıllar, yağlı tohumlar ve kuru baklagiller esas alınarak, ortalama tarımsal biyokütle enerji 

potansiyelleri MW olarak hesaplanmıştır. Aydın ilinde 2018 yılında tahıllardan 4,24 MW, meyvelerden 27,91 

MW, sebzelerden 1,31 MW, kuru baklagillerden 0,02 MW, yağlı tohumlardan 7,11 MW olmak üzere toplam 40,59 

MW tarımsal biyokütle enerjisi elde edilebileceği tespit edilmiştir. Aydın ili için elde edilen bu değerin Türkiye 

biyokütle enerji potansiyelinin %1,77’sine, Ege Bölgesi’nin de %14,39’una eşit olduğu saptanmıştır. Sonuçlardan 

da anlaşılacağı üzere Aydın ili tarımsal biyokütle enerji potansiyeli açısından hem Ege bölgesi hem de ülkemiz 

için önemli bir paya sahiptir. 

ANAHTAR KELİMELER: BİYOKÜTLE, ENERJİ, AYDIN, TARIMSAL ALAN 

 
Determination of Agricultural Biomass Energy Equivalent Potential of Aydın Province 

 
Taner AKBAŞ1 

 
1AYDİN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, AYDİN VOCATİONAL SCHOOL 

The use of environmentally friendly renewable energy sources that meet the increasing energy needs is becoming 
more and more important. Biomass energy is an alternative to fossil fuels because it is an environmentally friendly 
energy source. In this study, the potential for agricultural biomass energy equivalent of Aydın province between 

the years 2009-2018 was determined and the values obtained were compared with Turkey and Aegean Coast. For 
this purpose, based on fruits, vegetables, cereals, oilseeds and dried legumes, average agricultural biomass energy 
potentials were calculated as MW. It was determined that a total of 40,59 MW of agricultural biomass energy 
could be obtained in Aydin province: 4,24 MW from cereals, 27,91 MW from fruits, 1,31 MW from vegetables, 
0,02 MW from dry legumes and 7,11 MW from oilseeds. The value obtained for Aydın was determined equal to 

the 1.77% of the biomass energy potential of Turkey and 14,39% of Aegean region. As ıt can be understood from 
the results, agricultural biomass energy equivalent of Aydin province has a significant potential for both the 
Aegean region and our country. 

KEYWORDS: Biomass, Energy, Aydin, Agricultural Land 
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ALTERNATIF BISFENOLLER; BISFENOL F VE BISFENOL S 

 
Sözel Bildiri 

 
Hande Sultan ŞAHİNER1, Cavit KUM1, 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 3AYDIN, 

Bisfenoller, genellikle polikarbonat plastiklerin üretiminde kullanılan sentetik kimyasal bileşiklerdir. Bisfenol A 

(BPA) en çok çalışılan bisfenol analoğudur ve iyi bilinen bir endokrin bozucudur. BPA‘nın immün sistem, cinsiyet 

gelişimi, üreme kabiliyeti, insülin üretimi/kullanımı, endokrin sistem, metabolik hız gibi birçok temel fizyolojik 

süreci etkilediğine dair kanıtlar mevcuttur. Son yıllarda yan etkilerinin ortaya çıkması ve kullanımının kısıtlanması 

gibi sebeplerle BPA yerine, bisfenol F (BPF) ve bisfenol S (BPS) gibi analogları kullanılmaya başlanmıştır. BPF 

ve BPS, kimyasal yapısı olarak BPA’dan farklı değildir, her üç molekül de neredeyse aynı görünmelerini sağlayan 

bir çift benzen halkasını paylaşmaktadır. Söz konusu analogların yapısal olarak BPA’ya benzerliği sebebi ile, 

biyolojik sistemler üzerinde de aynı toksikolojik ve endokrin bozucu etkilere sahip olabilecekleri akla gelmektedir. 

BPF ve BPS’nin yaygın kullanımı dünya çapında önemli bir konu haline gelmiş ancak, bu alternatif bisfenollerin 

toksisitesi ve mekanizmaları üzerine araştırmalar sınırlı kalmıştır. Dolayısı ile kullanım alanları dikkate alınarak 

bu analogların tıpkı BPA gibi birer endokrin bozucu olmaları sebebi ile, BPA için güvenli alternatifler 

olmadıklarının göz ardı edilmemesi gerektiği dikkate alınmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: ALTERNATİF BİSFENOLLER, BİSFENOL F, BİSFENOL S, TOKSİSİTE 

 
ALTERNATIVE BISPHENOLS; BISPHENOL F AND BISPHENOL S 

 
Hande Sultan ŞAHİNER1, Cavit KUM1 

 
1UNIVERSITY OF AYDIN ADNAN MENDERES 

Bisphenols are synthetic chemical compounds that generally used in the production of polycarbonate plastics. 
Bisphenol A (BPA) is the mostly studied bisphenol analogue and it is a well-known endocrine disruptor. There 
are increasing evidences suggested that BPA affect many basic physiological processes such as growth, stress 
response, immune suppression, gender development, reproduction ability, insulin production and utilization, and 
metabolic rate by disrupting the normal functioning of the endocrine system. Considering the potential adverse 
effects of BPA in recent years industry seek alternative chemicals. BPA has been replaced with its analogues such 
as bisphenol F (BPF) and bisphenol S (BPS). BPF and BPS are not so different from BPA. In fact, all three 
molecules share a pair of benzene rings that make them look nearly identical. Since the analogues are structurally 
similar to BPA it is expected that they may have same toxicological and endocrine disruptive effects on biological 
systems. The distribution of BPF, BPS has recently become an important issue worldwide, but investigations on 
the toxicity and mechanisms of these alternative bisphenols remain limited. Therefore, it should be noted that these 
analogs are endocrine disruptors, such as BPA, and are not safe alternatives to BPA. Therefore, the use of these 
analogs as an endocrine disruptor, it should be taken into consideration that they are not safe alternatives for BPA. 

KEYWORDS: Alternative bisphenols, bisphenol F, bisphenol S, toxicity 
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MAVİ YÜZGEÇLİ ATLANTİK ORKİNOSLARIN (THUNNUS THYNNUS) BESİ 

ÇİFTLİKLERİNDE HASAT VE ÖN İŞLEME AŞAMALARI 
 

Sözel Bildiri 
 

Ant Yıleri KEMER1, Ali ULAŞ2, Birsen KIRIM1, 
 
1Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, 2Ege Üniversitesi Su Ürünleri 

Fak., Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü, 

Scombridae familyası üyeleri ülkemiz ve Akdeniz için büyük önem taşıyan ve yoğun olarak avcılığı yapılan 

balıklardır. Dünya su ürünleri piyasasında ekonomik önemi bulunan Scombridae familyası üyesi olan Mavi 

Yüzgeçli Atlantik Orkinos’un (Thunnus thynnus) hasat ve besi döngüsü, denizden canlı olarak yakalanıp ağ 

kafeslerde besiciliği ile başlamaktadır. Orkinos yetiştiriciliğine ait detaylı veriler çok sınırlıdır ve orkinos 

yetiştiriciliği konusunda çok az sayıda ülkeye ait veriler bulunmaktadır. Türkiye’de avlanılan orkinosların 

neredeyse tamamı, dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olan Japonya’ya ihraç edilmektedir. Bu nedenle, orkinos 

işletmeleri kuruldukları bölge halkı için bir istihdam kaynağı olduğu gibi Türkiye ekonomisine önemli bir döviz 

katkısı sağlamaktadır. Bu çalışma ile; ülkemizde avcılığı yapılan mavi yüzgeçli atlantik orkinosların (Thunnus 
thynnus) besi çiftliklerinde hasat ve ön işleme aşamalarının, işletmelerin bazı teknik özelliklerinin ortaya 

çıkarılması amaçlanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: MAVİ YÜZGEÇLİ ATLANTİK ORKİNOSU, HASAT, ÖN İŞLEME, TÜRKİYE 

 
Harvest and Pre-processıng Stages of Blue Fın Atlantıc Tuna (Thunnus thynnus) in Fattening 

Farm 
 

Ant Yıleri KEMER1, Ali ULAŞ2, Birsen KIRIM1 
 

1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF AGRİCULTURE, DEPARTMENT OF FİSHERİES 

ENGİNEERİNG DEPARTMENT, 2EGE UNİVERSİTY FİSHERİES FACULTY, FİSHERİES FİSHİNG AND 

The members of the Scombridae family are the fishes which are of great importance for our country and the 
Mediterranean Sea and extensively hunted. The harvest and fattening cycle of the Blue Fin Atlantic Tuna (Thunnus 
thynnus), a member of the Scombridae family, which has an economic importance in the world aquaculture market, 
starts with live capture and fattening in net cages. Detailed data on tuna farming is very limited and there is data 
on tuna farming belong to very little countries. Of tuna fished in Turkey, almost all of the world, the largest 
importing country, are exported to Japan. Therefore, the tuna enterprises, as well as a source of employment for 
the people of in the region where they are installed, providing a significant exchange contribution to Turkey's 
economy. With this study, it is aimed to reveal the harvesting and pre-processing stages of fattening farms of blue 
fin Atlantic tuna (Thunnus thynnus) and some technical characteristics of the enterprises. 

KEYWORDS: Blue Fin Atlantic Tuna, harvest, pre-processing, Turkey 
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ULTRA-İŞLENMİŞ BESİNLER VE SAĞLIĞA ETKİLERİ 

 
Sözel Bildiri 

 
Reyhan İRKİN1, 

 
1İzmir Demokrasi Üniversitesi, 

Ultra işlenmiş gıdalar minimal düzeyde veya işlenmemiş gıdalara kıyasla sağlıksız yağ, serbest şeker, sodyum 

içeren yüksek glisemik indekse sahip ve doyuruculuğu az olan besinlerdir. Bununla birlikte ultra işlenmiş gıdaların 

tüketimi tüm dünyada artmış durumdadır. Yapılan çalışmalar fazla kilo, obezite, hipertansiyon, kanser ve 

mikrobiyota kompozisyonu ile ilişkili inflamasyon risklerinin ultra işlenmiş gıda tüketimiyle doğru orantılı 

arttığını göstermektedir.Ultra işlenmiş gıda tüketiminin artmasıyla birlikte alınan karbonhidrat, şeker, toplam yağ, 

doymuş yağ ve sodyum miktarı önemli düzeyde artmakta bununla birlikte protein, lif ve potasyum miktarları 

azalmaktadır. Dünya’daki halk sağlığı otoriteleri sağlık problemleri ile sonuçlanmasından ötürü ultra işlenmiş 

gıdaların daha az tüketilmesi konusunu tavsiye etmektedirler. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) şeker ilaveleri 

yapılmış ultra işlenmiş gıdaların tüketimini azaltmak amacıyla özellikle çocuk ve gençler için diyet tavsiyelerine 

uyulmasının en önemli konulardan biri olduğu belirtilmektedir. Bu derleme çalışmasında ultra işlenmiş gıdalar 

hakkında bilgi verilmesi ve bu konuda uluslararası yapılmış çalışmalara yer verilmesi amaçlanmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: ULTRA-İŞLENMİŞ GIDALAR, OBEZİTE, DOĞAL GIDALAR 

 
ULTRA-PROCESSED FOODS AND THEIR HEALTH EFFECTS 

 
Reyhan İRKİN1 

 
1IZMİR DEMOCRACY UNİVERSİTY 

Ultra-processed foods often present high amounts of unhealthy types of fat, free sugar and sodium, higher 
glycaemic response and lower satiety potential compared to unprocessed or minimally processed food. 
Nevertheless, consuming of ultraprocessed products are increasing rapidly worldwide. Studies have showed a 
positive relation between the consumption of ultra-processed foods and the risk of overweight, obesity and related 
diseases, such as hypertension and cancer and also higher inflammation-related processes in human microbiota 
composition. As the ultra-processed food consumption increased, the dietary content of carbohydrates, free sugars, 
total fats, saturated fats, and sodium increased significantly while the content of protein, fibre, and potassium 

decreased. Some public health authorities worldwide have advised limiting the consumption of ultra-processed 
foods because the results of health problems. Directions aimed at limiting consumption of ultra-processed foods 
are being used as effective ways to obtaine WHO dietary recommendations to limit added sugars and processed 
foods, especially for children and adolescents. In this review, it is aimed to give information about ultra processed 
foods and about international studies on this subject. 

KEYWORDS: Ultra-processed foods; obesity; natural foods 
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POSTMENOPOZAL KADINLARDA KOR STABİLİZASYON EGZERSİZLERİNİN 

OSTEOPOROZU ÖNLEME VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Nazan ÖZTÜRK1, Emine GERÇEK2, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, SÖKE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK 

OKULU, SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ, EVDE BAKIM HİZMETLERİ PROGRAMI, 2Aydın 

Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum-Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği 

AD, 4Aydın, 

Giriş ve Amaç: Postmenapozal kadınlarda kardiyovasküler hastalık ve osteoporoz insidansı artmakta, kas 

güçsüzlüğü ve kemik kırıkları gibi sağlık sorunlarına ilaveten ikincil birçok sağlık problemi de oluşabilmektedir. 

Medikal tedavinin yanı sıra kullanılan egzersiz tedavileri hastaların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu çalışmada postmenopozal osteoporozu olan kadınlarda kor stabilizasyon egzersizlerinin 

osteoporozu önleme ve denge üzerine etkisini değerlendirmek amaçlanmaktadır. Yöntem: Bu çalışmada Pubmed 

ve Google Akademik online kütüphanelerinde, “Postmenopozal Dönem”, “Egzersiz”, “Osteoporoz”, “Kor 

Stabilizasyon” kelimeleri taranarak güncel yayınlar incelenmiştir. Toplam 40 makale referans olarak 

kullanılmıştır. Derlememizde amacımıza uygun altı makale üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Bulgular: 

Değerlendirilen çalışma bulgularına göre; kor stabilizasyon egzersizlerinin menapoz sonrası gelişebilecek 

osteoporozu önlemede etkili olabileceği, egzersizleri yapan kadınlarda statik ve dinamik denge ile kor kaslarının 

gücünde pozitif gelişme olduğu, osteoporoz nedeniyle gelişebilecek kas güçsüzlüğü üzerinde de olumlu etki 

sağlayabileceği belirtilmiştir. Sonuç: Kor stabilizasyon egzersizlerinin postmenopozal kadınlarda denge üzerine 

olumlu etkileri olduğu için osteoporoza bağlı gelişebilecek sorunların da azalmasına katkı sağlayabileceği 

sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Postmenopozal Dönem, Egzersiz, Kor Stabilizasyon 

ANAHTAR KELİMELER: POSTMENOPOZAL DÖNEM, EGZERSİZ, KOR STABİLİZASYON 

 
Effect of Core Stabilization Exercises on Prevention and Balance of Osteoporosis in 

Postmenopausal Women 
 

Nazan ÖZTÜRK1, Emine GERÇEK2 
 

1 AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY, SÖKE HEALTH CARE VOCATIONAL SCHOOL, 

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES, HOME CARE SERVICES PROGRAM, 2AYDİN ADNAN 

MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF NURSİNG, OBSTETRİCS AND GYNECOLOGY NURSİNG 

DEPARTMENT 

Introduction and Objective: The incidence of cardiovascular disease and osteoporosis increases in postmenopausal 
women, and many secondary health problems may occur in addition to health problems such as muscle weakness 
and bone fractures. In addition to medical treatment, exercise therapies used play an important role in improving 
the quality of life of patients. The aim of this study is to evaluate the effect of core stabilization exercises on 
postmenopausal osteoporosis prevention and balance in women with postmenopausal osteoporosis. Method: In 
this study, Pubmed and Google Scholar online libraries, “Postmenopausal Period”, “Exercise”, “Osteoporosis”, 

“Cor Stabilization taran words were examined by examining the current publications. A total of 40 articles were 
used as references. In this review, six articles were evaluated according to our aim. Results: According to the study 
findings; It was stated that core stabilization exercises may be effective in preventing osteoporosis after 
menopause, positive improvement in strength of muscles of the muscles with static and dynamic balance and 
positive effect on muscle weakness that may develop due to osteoporosis. Conclusion: It has been concluded that 
core stabilization exercises may contribute to the reduction of the problems related to osteoporosis as it has positive 
effects on balance in postmenopausal women. Keywords: Postmenopausal Period, Exercise, Core Stabilization 

KEYWORDS: Postmenopozal Dönem, Egzersiz, Kor Stabilizasyon 
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POLİBROMLU DİFENİL ETHERLERİN ARAÇ İÇİ TOZLARDA TESPİT EDİLMESİ VE 

İNSAN MARUZİYETİNİN İNCELENMESİ: BURSA- TÜRKİYE ÖRNEĞİ 
 

Sözel Bildiri 
 
1, Merve ÖZKALELİ AKÇETİN2, Hatice Kübra GÜL3, Aşkın BİRGÜL3, Selçuk BALCI3, Perihan Binnur 

KURT KARAKUŞ3, 
 

2Akdeniz Üniversitesi, 3Bursa Teknik Üniversitesi, 

Çokbromlu difenil eterler (PBDEler) bromlu alev geciktiricilerden (BFRlar) olup biyobirikim, zehirlilik ve 

çevresel problemlere yol açmalarından dolayı bilimsel çalışmalarda oldukça yoğun bir şekilde incelenmektedirler. 

Döşemecilikte kullanılan köpük, otomobillerde bulunan diğer plastik malzemeler ve bazı halılarda da PBDE 

1970’lerden beri alev geciktirici olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde iç ortamlarda PBDE seviyelerinin 
incelenmesine dair çalışmalar, dünyanın diğer bölgeleri ile karşılaştırıldığında oldukça sınırlı sayıda olup, 

ülkemizde araç içi ortamlar gibi mikro-çevreler için yapılan çalışmalara ise henüz literatürde rastlanmamaktır. Bu 

çalışmada, Bursa ilinde bulunan 61 adet araçtan (genel olarak farklı marka ve modeller) iç ortam tozu (taban tozu 

hariç) toplanmış ve 13 adet PBDE kongeneri (PBDE-17, -28, -71, -47, -66, -100, -99, -85, -154, -153, -138, -183, 
ve -209) incelenmiştir. Çalışmanın ana amacı 13 PBDE kongenerinin araç için tozlarında bulunan seviyelerinin 

belirlemek, diğer ülkelerde belirlenen seviyelerle karşılaştırmak ve kazara toz yutma/deri ile temas yolları ile insan 

maruziyetinin değerlendirilmesidir. 

ANAHTAR KELİMELER: PBDE, ALEV GECİKTİRİCİ, PBDE MARUZİYETİ,GAZ KROMATOGRAFİ 

 
OCCURRANCE AND HUMAN EXPOSURE TO POLYBROMİNATEDDİPHENYLS 

ETHERS (PBDES)VİA CAR DUST: A PRELİMİNARY STUDY İN BURSA-TURKEY 
 
1, Merve ÖZKALELİ AKÇETİN2, Hatice Kübra GÜL3, Aşkın BİRGÜL3, Selçuk BALCI3, Perihan Binnur 

KURT KARAKUŞ3 
 

Polybrominated diphenly ethers (PBDEs) called brominated flame reterdants (BFRs) are investigate intensively in 
scientific studies due to the have properties bioaccumulation, toxicity and promt to environmental problems. 
PBDEs have been used as flame retardants in auto carpets, upholstery and other in the auto accessory since the 
1970s. Number of studies on the investigation of PBDE levels in indoor environments in our country are very 
limited compared to other regions of the world and studies for micro-environments such as in-car environments 
conducted in our country have not appeared in the scientific litrature yet. In this study, dust samples (except from 
floor) was collected from 61 vehicles (generally different brands and models) in Bursa province and 13 PBDE 
congeners (PBDE-17, -28, -71, -47, -66, - 100, -99, -85, -154, -153, -138, -183, and -209) were investigated in 
collected samples. The main objectives of the present study were to determine the levels of PBDE congeners in 
car dust, to compare these levels with the levels determined in car dust from other countries and to assess human 
exposure by accidental dust ingestion / skin contact pathways. 

KEYWORDS: PBDE,FLAME RETERDANTS,PBDE EXPOSURE,GAS CHROMATOGRAPHY 
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YAPAY RESİF OLARAK KULLANILAN ARAÇLARIN TEMİZLENME PROSEDÜRÜ: 

TÜRKİYE VE ABD KARŞILAŞTIRMASI 
 

Sözel Bildiri 
 

Tuğçe ŞENSURAT GENÇ1, 
 

1İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, 

Asli görevini tamamlamış gemi, uçak, tank, araba gibi yapılar Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 

Avustralya, Kanada, Malta, İspanya ve Türkiye gibi birçok ülkede dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla 

kullanılmaktadırlar. 1970’li yıllardan bu yana bu tip araçları yapay resif olarak kullanan Amerika, denizel çevreye 

zarar vermemek adına aracı yapay resife dönüştürmeden önce gerçekleştirilen temizlik prosedürlerine büyük bir 

hassasiyet göstermektedir. Eyaletlere göre ufak farklılıklar göstermekle birlikte, ülke araçların temizliğinde genel 

olarak Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Denizcilik İdaresi (MARAD) tarafından hazırlanmış yapay resif 

oluşturmak için araç hazırlamanın en iyi yönetim uygulamalarını içeren ulusal kılavuzuna riayet etmektedir. 

Ülkemizde 2006 yılından beri dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla devam eden bu uygulamalar, araçların nasıl 

temizleneceği ve denetleneceği hususlarında herhangi bir kılavuz olmaksızın, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 

izniyle yürütülmektedir. 2011 yılında eksikliği hissedilerek, bahsi geçen bakanlığın önderliğinde gerçekleştirilen 

bir toplantıda Ulusal Yapay Resif Programı’nın temelleri atılmıştır. Günümüzde hala güncellenme aşamasında 

olan bu program ve dâhilindeki kılavuz, maalesef yapay resif olarak batırılacak araçların nasıl temizlenmesi 

gerektiği konusuna değinmemektedir. Yapay resif oluşturmak adına yeterli temizlik kontrolü yapılmaksızın 

batırılan gemi, uçak gibi yapılar denizel çevre için birçok sorun oluşturabilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli 

ortadan kaldırmak için yapay resif olarak batırılacak araçların temizlik standartlarını da kapsayan Ulusal Yapay 
Resif Programı mümkün olan en kısa zamanda, konunun uzmanı bilim insanları tarafından hazırlanmalı ve 

araçların batırılmadan önceki denetlemeleri, yapılması gereken nitel değerlendirmeler de dikkate alınarak 

hassasiyetle gerçekleştirilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: YAPAY RESİF BATIKLARI, GEMİ SÖKÜM VE TEMİZLEME 

STANDARTLARI, ULUSAL YAPAY RESİF PROGRAMI, TÜRKİYE, AMERİKA BİRLEŞİK 

DEVLETLERİ 

 
CLEAN UP PROCEDURES FOR VEHICLES USED AS ARTIFICIAL REEFS: TURKEY vs 

USA 
 

Tuğçe ŞENSURAT GENÇ1 
 

1IZMİR KATİP CELEBİ UNİVERSİTY 

Decommissioned vehicles which have completed their primary mission such as vessels, planes, tanks and cars are 
intentionally submerged to act as artificial reefs and to contribute to diving tourism in many countries mostly in 
the USA, Avustralia, Canada, Malta, Spain and Turkey. Since the 1970s, the United States has been using such 
vehicles as artificial reefs, being sensitive to the cleaning procedures that performed before converting vehicles to 
artificial reefs in order to avoid damage to the marine environment. Although there are some small differences 
among the states, the United States generally has complied with national guidance that contains best management 
practices for preparing vessels intended to be used to create artificial reefs, which is prepared by Environmental 
Protection Agency (EPA) and Maritime Administration (MARAD). These practices have been carried out, without 
any guidance regarding how the vessel will be cleaned and inspected, by with approval of the Ministry of 
Agricultural and Forestry since 2006. In 2011, in a meeting conducted under the leadership of this ministry the 
foundation of the National Artificial Reef Program was laid out. Today this program and its guidance are still in 
the process of being updated and unfortunately do not address the issue of how to clean the vehicles to be used as 
sunken artificial reefs. Vehicles such as vessels and planes that are sunk without sufficient clean up inspections 
have the potential to cause many problems for the marine environment. In order to eliminate this potential hazard, 
the National Artificial Reef Program pressed for the cleaning standards for the vehicles to be sunk as artificial 
reefs should be prepared by scientists as soon as possible, and before sinking vehicles the inspections should be 
sensitively practiced along with considering quantitative assessments. 
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PEDİATRİK HASTALARIN NAZOGASTRİK TÜP YERİNİN DOĞRULANMASINDA PH 

ÖLÇÜM YÖNTEMİNİN GÜVENİRLİĞİ: GÜNCEL LİTERATÜR İNCELEMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Nihal TAŞKIRAN1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

Amaç: Bu sistematik inceleme, pediatrik hastaların nazogastrik tüp yerleşimini doğrulamada pH ölçüm yönteminin 

güvenirliliğini araştıran güncel çalışmaların incelenmesi amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada, 

Temmuz-Ağustos 2019 tarihleri arasında “nazogastrik tüp yerleşimi doğrulaması”, “nazogastik tüp yerleşiminde 

pH yöntemi” ve “çocuklarda nazogastrik tüp yerleşimi” anahtar kelimeleriyle taranarak ulaşılan, son on yılda 

yapılmış, yayın dili Türkçe/İngilizce, yayınlanmış ve tam metni bulunan ve popülasyonu nazogastrik tüp takılmış 

pediatrik hastalardan (0-18 yaş) oluşan 7 makale incelenmiştir. Bulgular: Çalışmaların örneklem özellikleri ve 

büyüklükleri farklılıklar göstermekle birlikte %42.8’i yoğun bakımda tedavi gören infantlarla gerçekleştirilmiş 

olup en az örneklem sayısı 52, en fazla örneklem sayısı 1024’tür. Nazogastrik tüpün midede olduğunun göstergesi 

olarak güvenilir pH kesme noktası dört çalışmada ≤5.5, üç çalışmada ise ≤5 bulunmuştur. Çalışmaların tümünde 

pediatrik hastalarda nazogastrik tüp yerinin doğrulanmasında pH yönteminin %100 güvenilir olmadığı 

bildirilmiştir. Sonuç: İncelenen araştırmalar doğrultusunda; pediatrik hastalarda nazogastrik tüpten çekilen sıvıda 

gastrik yerleşimi doğrulayacak bir pH kesme konusunda fikir birliğine varılamadığı, yöntemin kesin ve güvenilir 

kanıtlar göstermediği, tüp yerinin doğrulanmasında birden fazla yöntemin kombine edilerek kullanılması ve pH>6 

olduğu durumlarda mutlaka radyolojik doğrulamanın yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: NAZOGASTRİK TÜP, PEDİATRİ, PH 

 
 

The Reliability of pH Method at Nasogastric Tube Placement Verification in Pediatric Patients: 
A Review of The Current Literature 

 
Nihal TAŞKIRAN1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY FACULTY OF NURSİNG 

Objectives: This systematic review was planned to investigate the current studies investigating the reliability of 
the pH method at the nasogastric tube placement verifying in pediatric patients. Materials and Method: In the 
study, the keywords with “verification of nasogastric tube placement”, “pH method in nasogastic tube placement 

” and “nasogastric tube placement in children” were scanned between July and August 2019, and 7 full text articles, 

published in the last decade, in Turkish/English and had population of pediatric patients (0-18 years) with 
nasogastric tube were investigated. Results: Although the sample characteristics and sizes of the studies showed 
differences, 42.8% of the studies were performed with infants treated in intensive care unit, the minimum number 
of samples was 52 and the maximum number of samples was 1024. The reliable pH cut-off point was found to be 
≤5.5 in four studies and ≤5 in three studies as an indication that the nasogastric tube was in the stomach. In all 

studies, it was reported that the pH method was not 100% reliable in verifying the nasogastric tube location in 
pediatric patients. Conclusion: It was concluded that there is no consensus on a pH cut point to confirm gastric 
localization in the fluid removed from the nasogastric tube in pediatric patients, the method was not show certain 
and reliable evidences, should be the tube location verification with combined multiple methods and radiological 
confirmation should be performed when pH> 6. 

KEYWORDS: Nasogastric tube, pediatrics, pH 
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PELVİK TABAN EGZERSİZLERİNİN GEBELERDE ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE 

ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Nazan ÖZTÜRK1, Emine GERÇEK2, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, SÖKE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK 

OKULU, SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ, EVDE BAKIM HİZMETLERİ PROGRAMI, 2Aydın 

Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

AD, 4Aydın, 

Giriş: Üriner inkontinans (Üİ), her yaştaki kadında yaygın olarak görülen, fiziksel, sosyal, iş ve eğitim faaliyetlerini 

etkileyen ve yaşam kalitesini azaltan kronik bir sağlık sorunudur. Pelvik taban kaslarındaki zayıflık mesane boynu 

ve üretral mobiliteye neden olur bu durum da üretral sfinkter yetmezliğine yol açar. Gebe kadın öksürür, hapşırır, 

güler veya hareket ederse, karın içi basıncı artar ve bu basınç mesaneye iletilir. Mesaneye iletilen basınç üretral 

sfinkterin basıncından daha fazla ise üriner inkontinans ile sonuçlanır. Üriner inkontinans için konservatif tedavi, 

pelvik taban kasları (PTK)’nın çalıştırılmasına dayanmaktadır. Bu çalışmada pelvik taban egzersizlerinin 
gebelerde görülen üriner inkontinansı önlemedeki etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada 

Pubmed ve Google Akademik online kütüphanelerinde, “Üriner İnkontinans”, “Pelvik Taban Egzersizi”, “Gebe” 

kelimeleri taranarak güncel yayınlar incelenmiştir. Toplam 43 makale referans olarak kullanılmıştır. Çalışma 

amacına uygun beş makale üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Bulgular: Çalışma kapsamına alınan 

araştırmalardan elde edilen bulgulara göre; pelvik taban kas egzersizinin gebelerde üriner inkontinans üzerine 

olumlu etkisinin olduğu belirtilmiştir. Sonuç: Pelvik taban kas egzersizlerinin gebelerde üriner inkontinans üzerine 

faydalı olabileceği söylenebilir. Doğuma hazırlık sınıflarında verilen eğitimlerin kapsamında teorik ve uygulamalı 

olarak yer alması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Üriner İnkontinans, Pelvik Taban Kas Egzersizi, Gebe 

ANAHTAR KELİMELER: ÜRİNER İNKONTİNANS, PELVİK TABAN KAS EGZERSİZİ, GEBE 

 
The Effect Of Pelvic Base ExercisesoOn Urınary Incontinence in Pregnant Women 

 
Nazan ÖZTÜRK1, Emine GERÇEK2 

 
1 AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY, SÖKE HEALTH CARE VOCATIONAL SCHOOL, 

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES, HOME CARE SERVICES PROGRAM, 2AYDİN ADNAN 

MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF NURSİNG, OBSTETRİCS AND GYNECOLOGY NURSİNG 

DEPARTMENT 

Introduction: Urinary incontinence (UI) is a chronic health problem that is common in women of all ages, affecting 
physical, social, work and educational activities and decreasing quality of life. Weakness in the pelvic floor 
muscles leads to bladder neck and urethral mobility, leading to urethral sphincter insufficiency. If the pregnant 
woman coughs, sneezes, laughs or moves, the intra-abdominal pressure increases and this pressure is delivered to 
the bladder. If the pressure delivered to the bladder is greater than the pressure of the urethral sphincter, it results 
in urinary incontinence. Conservative treatment for urinary incontinence is based on the operation of pelvic floor 
muscles (PTK). The aim of this study was to evaluate the effect of pelvic floor exercises on preventing urinary 
incontinence in pregnant women. Method: In this study, the current publications were examined by searching the 
words “Urinary Incontinence”, “Pelvic Floor Exercise” and “Pregnant” in Pubmed and Google Scholar online 

libraries.A total of 43 articles were used as references. Five papers were evaluated according to the purpose of the 
study. Results: According to the findings obtained from the researches included in the study; pelvic floor muscle 
exercise has been reported to have a positive effect on urinary incontinence in pregnant women. Conclusion: It can 
be said that pelvic floor muscle exercises may be beneficial on urinary incontinence in pregnant women. It is 
recommended that the trainings given in the childbirth classes take place in theory and practice. Keywords: Urinary 
Incontinence, Pelvic Floor Muscle Exercise, Pregnant 

KEYWORDS: Urinary Incontinence, Pelvic Floor Muscle Exercise, Pregnant 
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SUCUL ÇEVRELERDEKİ ANTİBİYOTİK DİRENCİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Dilek KESKİN1, Birsen KIRIM2, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulu , 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü, 

Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından çok büyük 

öneme sahip ilaçlardır. Antibiyotiklere karşı direnç oluşması halinde, artık o antibiyotik mikroplara karşı etki 

edemez. Bu nedenle de her bakteriye uygun antibiyotik kullanılması gerekir. Sucul çevrelerden izole edilen 
bakterilerde, antibiyotik direncine daha fazla rastlanmaktadır. Özellikle gübrenin suya karışması antibiyotik 

dirençli bakterilerin artışına neden olmaktadır. Suda bulunan antibiyotikler deyince, Makrolidler, Sülfonamidler, 

Trimetoprim, Florokinolonlar ve Tetrasiklinler en fazla bilinenlerdir. Bu derlemede, sucul çevrelerde bulunan 

antibiyotikler ve bunlara karşı gelişen direncin insan ve hayvan sağlığı açısından önemi hakkındaki bilgiler 

verilmiştir. Antibiyotik direnci, toplum sağlığını tehdit eden en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Su kirliliğini ve antibiyotik kullanımını azaltmak antibiyotik direncinin yayılmasını önleyici tedbirler 

arasındadır. Böylece insan ve hayvan refahına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle, antibiyotik direnci bilincini 
arttırmak önemlidir. Ekosistemin korunması için insanlara bu konuda eğitimler verilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİBİYOTİK, DİRENÇ, SUCUL, ÇEVRE 

 
Antibiotic Resistance In Aquatic Environment 

 
Dilek KESKİN1, Birsen KIRIM2 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY KOSK VOCATİONAL HİGH SCHOOL AYDIN TURKEY, 22 

ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF AGRİCULTURE, DEPARTMENT OF FİSHERİES 

ENGİNEERİNG,AYDİN , TURKEY 

Antibiotics are used in the treatment of bacterial infectious diseases and are of great importance for human health. 
If resistance to antibiotics occurs, that antibiotic can no longer act against the microorganisms. Therefore, 
appropriate antibiotics should be used for each bacterium. Antibiotic resistance is more common in bacteria 
isolated from aquatic environments. Especially the mixing of manure with water causes the increase of antibiotic 
resistant bacteria. When it comes to antibiotics in aquatic environments, macrolides, sulfonamides, trimethoprim, 
fluoroquinolones and tetracyclines are the most well known. In this review, antibiotics in aquatic environments 
and the importance of resistance against them for human and animal health are given. Antibiotic resistance is one 
of the most important factors threatening public health. Reducing water pollution and antibiotic usage are among 
the preventive measures for the spread of antibiotic resistance. Thus, human and animal welfare will contribute. 
Therefore, it is important to raise awareness of antibiotic resistance. In order to protect the ecosystem, people 
should be educated on this subject. 

KEYWORDS: antibiotic, resistance, aquatic, environment 
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PALYATİF BAKIMDA BİREY, AİLE VE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 

 
Sözel Bildiri 

 
Öner ALTINTOP1, Duygu YEŞİLFİDAN1, Filiz ADANA1, 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi, 

Palyatif Bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkan ağrı ve diğer çok sayıda fiziksel, 

psikolojik, sosyal ve ruhsal sorunun erken tanımlanması, doğru değerlendirilmesi ve uygun yöntemlerle tedavisi 

yoluyla, hastaların ve ailelerinin yaşam kalitesini arttıran bir yaklaşımdır. Birden fazla yönünün olması palyatif 

bakımın en önemli özelliklerinden birisi olup hemşire palyatif bakım ekibinin profesyonel bir üyesidir. 

Hemşirelerin hastayı emosyonel yönden destekleme, fiziksel bakım, ailesine ve hastaya eğitim verme, semptom 

yönetimi, hastanın içinde bulunduğu ortamın kontrol kaybını azaltma, aileyi ve hastayı sağlık hizmetlerine ve 

başka disiplinlere yönlendirebilme gibi önemli rolleri ve sorumlulukları vardır. Halk sağlığı hemşiresinin palyatif 

bakım ile ilgili çalışmaları gözden geçirmesi, kaliteli eğitim ile yaşam sonu bakıma hazır olması, etkili başa çıkma 

ve iletişim becerilerine sahip olması oldukça önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: PALYATİF BAKIM, AİLE, HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 

 
INDIVIDUAL, FAMILY AND PUBLIC HEALTH NURSING IN PALIATIVE CARE 

 
Öner ALTINTOP1, Duygu YEŞİLFİDAN1, Filiz ADANA1 

 
1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

Palliative Care is an approach that improves the quality of life of patients and their families through early 
identification, accurate evaluation and appropriate treatment of pain and many other physical, psychological, social 
and psychological problems associated with life-threatening diseases. Having more than one aspect is one of the 
most important features of palliative care and the nurse is a professional member of the palliative care team. Nurses 
have important roles and responsibilities such as emotional support of the patient, physical care, education to the 
family and the patient, symptom management, reducing the loss of control of the patient's environment, and 
directing the family and the patient to health services and other disciplines.. It is very important for the public 
health nurse to review the studies on palliative care, to be ready for end-of-life care with quality education, and to 
have effective coping and communication skills. 

KEYWORDS: Palliative Care, Family, Public Health Nursing 
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PREMATÜRE YENİDOĞANLARDA DOĞUM ODASI BAKIMINDA GÜNCEL 

YAKLAŞIMLAR 
 

Sözel Bildiri 
 

Deniz BATMAN1, Ayden ÇOBAN2, 
 

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , 

Doğum odasında prematüre yenidoğanlara uygulanan doğru ve uygun bakım yenidoğanların sağlıkları üzerinde 

büyük bir role sahiptir. Özellikle doğru yaklaşım sağlanan prematürelerin yoğun bakım gereksinimi ve yoğun 

bakımda yatış süresinin azalabileceği ayrıca sağlıklarının olumlu yönde etkileneceği düşünülmektedir. Annenin 

son adet tarihine göre hesaplanan ve 20 haftadan önce doğan prematürelerin canlandırma endikasyonlarının 

olmaması önemli bir konudur. Bu haftadan büyük tüm prematürelerin ise yaşama hakkı vardır ve müdahalede 

bulunulmalıdır. İlk olarak yenidoğanlar spontan solunum varlığı ve kalp hızı açısından değerlendirilmeli ve 

gerekliyse başlangıç basamakları uygulanmalıdır. Bu değerlendirmeye ek olarak APGAR skoru yenidoğanın genel 

durumu ve canlandırmaya yanıtı hakkında bilgi verirken 1. dakika skoru belirlenmeden gerekliyse canlandırma 

başlatılmalıdır. Aktif-canlı olarak değerlendirilen tüm prematüre yenidoğanların umblikal kordları 

klemplenmeden önce en az 30 sn süreyle beklenmeli, yenidoğanda başlangıç basamaklarının uygulanması 

öngörüldüğünde ise, kordun pasentadan bebeğe doğru üç kez sıvazlanmalıdır. Haftasına bakılmaksızın tüm 

prematüre yenidoğanlarda hipoterminin önlenmesi için sağlanmalıdır. Hipotermiyi önlemek için özellikle 30 

haftadan küçük prematürelerin kurulanmayıp, polietilen plastik örtü ya da torba içine alınması ve hiçbir nedenle 

banyo yaptırılmaması önemli uygulamalardandır. Prematürelerde yetersiz K vitamini sentezi ve kanama riski göz 

önüne alındığında mutlaka uygun dozda K vitamininin intramüsküler olarak uygulanması gerekmektedir. Eğer 

neonatal transport gerekli ise yenidoğanda hipotermi, hipotansiyon, hipoglisemi, hipoksi ve hipo-hiperkarbi 
yönünden stabilize edilmesi ve nakilde korunması oldukça önemlidir. Bu makalede, prematüre yenidoğanların 

doğum odasında ilk değerlendirilmesi, başlangıç basamakları, aspirasyon uygulaması, umblikal kordun klempleme 

zamanı ve yöntemi, hipoterminin önlenmesi, K vitamini uygulaması ve neanatal transport sırasında bakım alt 

başlıkları literatüre dayalı olarak incelenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: BAKIM, DOĞUM ODASI, PREMATÜRE YENİDOĞAN 

 
Current Approaches in Delivery Room Care of Premature Newborns 

 
Deniz BATMAN1, Ayden ÇOBAN2 

 
1KAHRAMANMARAS SÜTCÜ İMAM UNİVERSİTY, 2AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

Proper and appropriate care for premature newborns in the delivery room plays a major role in the health of 
newborns. It is thought that the intensive care needs and the length of hospitalization of the premature patients 
who are provided with the right approach may decrease and their health will be positively affected. Premature 
babies born before 20 weeks, calculated according to the mother's last menstrual period, have no indications for 
resuscitation. All premature newborns older than this week have the right to life and should be treated. First, 
newborns should be evaluated for the presence of spontaneous respiration and heart rate, and if necessary, initial 
steps should be performed. Also APGAR score provides information on the general condition of the newborn and 
its response to resuscitation. The umbilical cords of all premature who are evaluated as active-alive should be 
waited for at least 30 s before clamping, and when the initial steps are envisaged in the newborn, the cord should 
be stroked from the passent to the baby three times. Precautions should be taken to prevent hypothermia in all 
premature. Considering the risk of insufficient vitamin K synthesis and bleeding in premature cases, vitamin K 
must be administered intramuscularly. If neonatal transport is necessary, it is very important to stabilize and protect 
it in the newborn in terms of hypothermia, hypotension, hypoglycemia, hypoxia and hypo-hypercarbia. In this 
article, first evaluation of premature newborns in delivery room, initial steps, aspiration application, clamping time 
and method of umbilical cord, prevention of hypothermia, vitamin K administration and care during neanatal 
transport are examined based on the literature. 

KEYWORDS: Care, delivery room, prematüre newborn 
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VARDİYALI SİSTEMLERİN UYKU SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 
 

ENİSE SÜRÜCÜ1, SAFİYE ÖZVURMAZ2, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ; SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2AYDIN ADNAN 
MENDERES ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 

Uyku organizmanın çevreyle etkileşiminin değişik uyaranlarla geri dönüşü olan geçici, kısmi ve periyodik düzende 

kaybolması olarak tanımlanmaktadır ve yaşantımızın yaklaşık üçte biri uyku halinde geçmektedir. Uykunun 
tarihçesine baktığımızda 1950’li yıllara kadar uyku pasif bir durum olarak nitelendirilmekteydi ancak Hans 

Berger’in 1928 yılında uyku araştırmalarında önemli bir tanılama aracı olan elektroensefalografi (EEG) kaydını 

gerçekleştirmesi ile uyku felsefik bir kavram olmanın yanında bilimsel nitelikte kazanmıştır. Uyku çeşitli 

aşamalara sahip karmaşık bir sistem olmakla beraber genel olarak NREM ve REM olmak üzere iki safhadan 

oluşmaktadır. Uyku sorunlarının bireylerde performans düşüklüğüne, yaşam kalitesine ve iş verimine doğrudan 

veya dolaylı etkileri vardır. Yetersiz uyku sonucu iş kazaları ve kardiyometabolik hastalıkların görülme sıklığında 

artış gözlenmektedir. Uykunun sağlık sorunları üzerinde olan etkileri konuyu halk sağlığı çerçevesinde ele almayı 

mümkün kılmaktadır. Çalışanlar halk sağlığı açısından her geçen gün sayısı artan önemli risk grubunu 

oluşturmaktadır. Halk sağlığının bir kolu olan iş sağlığı hizmetleri tüm meslek alanlarında çalışanların bedensel, 

sosyal, ruhsal yönden iyilik hallerini artırma ve üst düzeylere çıkarma üzerine odaklanmaktadır. Ülkelerde çalışma 

politikalarını bu kapsamda revize etmektedir. Uyku sağlığına yönelik eğitim programı oluşturacak olan halk sağlığı 

hemşiresi tarafından öncelikle bireylerin uyku alışkanlıkları, kullanmış olduğu ilaçlar, çevresel koşullar ve sosyal 

ilişkilerine yönelik veriler alınmalıdır. Bütüncül bir şekilde yapılan tanılama sonrası bireysel bir eğitim programı 

hazırlanmalıdır. Eğitim programı bireyin hem gündelik hayatına hem de çalışmakta olduğu iş ortamına yönelik 

önerileri kapsamalıdır. Çalışmamızda uykuya yönelik toplumsal ve mesleki farkındalığın bilimsel ve akademik 

kurumlarca artırılması, klinik uyku merkezi sayısının artırılması bu merkezlerde özel uyku programları 

oluşturulması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: UYKU SAĞLIĞI, İŞÇİ SAĞLIĞI, VARDİYALI SİSTEM, HALK SAĞLIĞI 

HEMŞİRELİĞİ 

 
EFFECTS OF SHIFT SYSTEMS ON SLEEP HEALTH 

 
ENİSE SÜRÜCÜ1, SAFİYE ÖZVURMAZ2 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY; INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES, 2AYDIN ADNAN 

MENDERES UNIVERSITY; FACULTY OF NURSING 

Sleep is defined as transient cessation of the organism’s envorimental interactions with different stimulants in 

partial and periodic order. We spend aproximately 1/3 of our life span in sleep.When we look at the history of 
sleep, until 1950’s sleep was seen as a passive habitus of the organism but after Hans Berger’s description of 

electroancephalography (EEG) that takes an important place in examining sleep researches in 1928, sleep began 
to take part in scientific era except being a philosophical term. Although sleep is a complicated term with different 
stages, it is defined in two stages called as NREM and REM in general. Sleeping disorders play an important role 
in person’s quality of life, working ability and performance of living direct or indirect manner. It is known that 
there’s an increased incidence of work accidents or cardiometabolic disorders in sleeping disorders.And this 

knowledge is let us to study the effects of sleeping disorders on health problems in public health perspective. 
Workers are in the important risk group in public health era in increasing amount..Worker health service is a part 
of public health, focuing on the workers’ physical, mental and social wellness in every line of bussiness.Countries 
are also revised their working policies according to this scope. First of all; Sleeping habits, routine daily drugs, 
envorimental conditions and social relationships of the individuals must be collected by the public health nurse 
who will create a study on sleep health. After making a totalitarian description, a personal education program must 
prepared. Educational programs must include the advices that objects the person’s daily life and also working 

enviroment. In our study, increased awereness of sleep and sleeping problems in social and occupational groups 
by scientific and academic institutions, enhancing the number of the clinical sleep centers and creating special 
sleep programs in these centers. 

KEYWORDS: SLEEP HEALTH, WORKER HEALTH, SHIFT SYSTEM, PUBLIC HEALTH NURSING 
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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ENFEKSİYONLARI 

KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARI 
 

Sözel Bildiri 
 

DİLAY YOSUN SELBES1, SELCEN ÖNCÜ1, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ENFEKSİYONLARI KONUSUNDA BİLGİ 

VE TUTUMLARI Dilay YOSUN SELBES Selcen ÖNCÜ Özet Sağlık çalışanlarının enfeksiyon kontrolü 

hakkındaki bilgi düzeyini ölçmeye yönelik farklı çalışmalar yapılmıştır. Sağlık çalışanları kapsamına giren diş 

hekimliği fakültesi öğrencilerinin enfeksiyon kontrolü konusunda farkındalıkları ve tutumlarının değerlendirilmesi 

amacıyla çalışmalar yapılmasına rağmen hastane enfeksiyonu konusunda bilgi düzeyi ve tutumları ile ilgili 

çalışmaların sayısı yetersizdir. Bu çalışma, diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin hastane enfeksiyonu konusundaki 

bilgi düzeyi ve tutumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı/kesitsel olarak planlandı ve gerçekleştirildi. 

Araştırmanın örneklemini; Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 

2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 285 öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanmış olan dört bölümden 

oluşan anket formu kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde diş hekimliği öğrencilerinin sosyodemografik 

özelliklerini, ikinci bölümde hastane enfeksiyonları ile ilgili genel bilgilerini değerlendiren sorular, üçüncü 

bölümde hastane enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ifadelerin bulunduğu tutum ölçeği, dördüncü bölümde ise 

hastane enfeksiyonları konusunda önerilerinin sorulduğu açık uçlu soru yer almaktadır. Anketler araştırmacı 

tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile yapılmıştır. Toplanan veriler SPSS 18.0 programı kullanılarak 

çözümlenmiştir. Ayrıca veriler, tanımlayıcı istatistiksel metodlar, Ki-kare ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. 

p0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Öğrencilerin bilgi olarak en iyi oldukları konu diş 

tedavilerinden sonra dikkat edilmesi gerekenler iken en az doğru bildikleri konunun ise antibiyotik profilaksisi 

olduğu tespit edilmiştir. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerin %67,4’nün hastane enfeksiyonu tanımını bildikleri, 

%82,8’inin ise hastane enfeksiyonunun önemini kavradıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin %69,8’nin el hijyeni 

endikasyonlarını bilmelerine, %57,9’nin hastane enfeksiyonunu önlemenin en etkili ve kolay yolu el yıkamak 

olduğunu bildikleri fakat sosyal el yıkama basamaklarını %42,5’inin doğru tanımladıkları belirlenmiştir. 
Çalışmamız sonuçları ışığında Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinde hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve 

kontrolünü sağlayabilmenin ve bunu tutum haline getirmenin yolunun mezuniyet öncesi eğitimde farklı sınıflarda, 

farklı eğitim etkinlikleri ile yer almasının ve konunun öneminin daha fazla vurgulanmasının geleceğin diş 

hekimleri için önemli olduğu düşüncesindeyiz. Anahtar Kelimeler: Bilgi, Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri, 

Hastane Enfeksiyon Kontrolü, Mezuniyet Öncesi Eğitim, Tutum. 

ANAHTAR KELİMELER: BİLGİ,HASTANE ENFEKSİYON KONTROLÜ, TUTUM.  

 
KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF DENTISTRY STUDENTS ABOUT HOSPITAL 

INFECTIONS 
 

DİLAY YOSUN SELBES1, SELCEN ÖNCÜ1 
 

KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF DENTISTRY STUDENTS ABOUT HOSPITAL INFECTIONS Dilay 
YOSUN SELBES Selcen ÖNCÜ Abstract Different studies have been conducted to measure the level of 

knowledge of health workers about infection control. Although studies have been carried out to evaluate the 
awareness and attitudes of the dental faculty students in the scope of health care workers, the number of studies 
on knowledge and attitudes about hospital infection is insufficient. This study was planned and carried out as a 
descriptive / cross-sectional study in order to determine the knowledge level and attitudes of dentistry faculty 
students about hospital infection. The sample of the research; 285 students from the 2016-2019 education in 
academic year who participated in the research in Adnan Menderes University Faculty of Dentistry in Aydın. n 

the first part of the questionnaire, there are questions evaluating the sociodemographic characteristics of dentistry 
students and in the second part, general scale information about hospital infections, in the third part there is an 
attitude scale containing expressions to prevent hospital infections, in the fourth part there is an open-ended 
question asking about hospital infections. The surveys will be carried out by the researcher face to face. The 
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collected data were analyzed by using SPSS 18.0 program. Data were also analyzed using descriptive statistical 
methods, Chi-square and Kruskal Wallis tests. Statistical significance was evaluated at p<0.05. When each 
question is examined one by one, the most accurate question is what should be considered after dental treatment, 
and the question with the least correct answer is about antibiotic prophylaxis. In addition, it was concluded that 
%67,4 of students in the Faculty of Dentistry know the definition of hospital infection and %82,8 understand the 
importance of hospital infection. Although %69, 8 of the students knew that the hand hygiene indications, %57, 9 
had the best way to prevent the hand and was easy to wash, only %42, 5 of the students defined the social hand 
washing steps correctly. In the light of the results of the research, we think that it is necessary to plan the trainings 
that will increase the awareness level and the desired behaviors in order to control and prevent the HE. Key Words: 
Attitude, Dentistry Faculty Students, Hospital Infection Control, Knowledge. 

KEYWORDS: INFORMATION, HOSPITAL INFECTION CONTROL, ATTITUDE. 
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SUCUL ORTAMDA NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİN DAĞILIMI VE BİYOTA 

ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ: KISA BİR DERLEME 
 

Sözel Bildiri 
 

Serkan TEZ1, Rahime ORAL1, 
 

1Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 

Nadir toprak elementleri, periyodik tabloda on yedi adet kimyasal element olarak yer almaktadır. Bunlardan on 

beş tanesi lantanit grubu elementlerdir ve skandiyum ile itriyum da ilave edilmektedir. Çok sayıda endüstriyel, 
tarımsal ve tıbbi teknolojilerde nadir toprak elementlerinin kullanımı son yıllarda giderek artmıştır. Bu artış 

sonucunda nadir toprak elementlerinin deniz, tatlı su ve toprak kirliliğinin yanı sıra biyolojik birikiminin de olduğu 

rapor edilmiştir. Buna karşılık nadir toprak elementlerinin kullanımının artışı ile bu elementleri çıkarma ve 

imalatındaki keskin yükselişe ve bu nedenle artan çevresel maruz kalmalara ilişkin toksikolojik araştırmalar 

oldukça sınırlıdır. Bu derlemede, nadir toprak elementlerinin deniz ve tatlı sulardaki birikimi ile sucul biyota 

üzerine etkilerine odaklanılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: NADİR TOPRAK ELEMENTİ, DAĞILIM, TOKSİSİTE 

 
THE DISTRIBUTION OF RARE-EARTH ELEMENTS AND THEIR POTENTIAL EFFECTS 

ON BIOTA: A SHORT REVIEW 
 

Serkan TEZ1, Rahime ORAL1 
 

1EGE UNİVERSİTY, FACULTY OF FİSHERİES 

The rare-earth elements is a group of 17 elements which includes 15 lanthanides, scandium and yttrium are also 
added. These elements have gained importance as they have been used in agricultural activities, medical 
technologies and many industrial areas. As their use recently increased, these chemicals have been reported as 
fresh water, soil and marine pollutants and also underlined to be bioaccumulative. However, studies on 
environmental exposures to the rare-earth elements are scarce, despite the increase in mining, extracting and 
exessively use. This review focuses on accumulation of the rare-earth elements in marine and fresh water 
environments and their effects on the aquatic biota. 

KEYWORDS: RARE-EARTH ELEMENT, DISTRIBUTION, TOXICITY 
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MATERNAL MİKROBİYOTANIN BEBEK MİKROBİYOTASI GELİŞİMİ ÜZERİNE 

ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, İzmir, 

Amaç: Bu derleme, maternal mikrobiyotanın bebek mikrobiyotası gelişimi üzerine etkisinin değerlendirilmesi 

amacıyla yapılmıştır. Giriş: Maternal mikrobiyota, bebeğin mikroorganizmalar ile ilk temasını temsil ettiği için 

sağlık durumunu önemli ölçüde etkilemektedir. Annenin diyetine, sağlık durumuna ve yaşam tarzına bağlı olan 

mikrobiyota bileşimindeki değişiklikler uterustaki zaman boyunca ve doğumdan sonra bebeğe aktarılabilir. 

Gelişme: Annenin diyeti, sosyoekonomik durum, gebelik dönemindeki ağırlık kazanımı, gebelik döneminde 

probiyotik ve antibiyotik kullanımı, sigara içme durumu, gebelik haftası, vajinal veya cilt mikrobiyolojisi, doğum 

şekli bebeklerin barsak mikrobiyotasının gelişimini etkileyen maternal faktörler arasında yer alır. Sonuç: Annenin 

diyetle; posa, polifenol, fruktooligosakkarit alımı bebek barsak mikrobiyotasını olumlu etkilerken diyetle yüksek 

oranda yağ alımının olumsuz etkisi vardır. Bebek barsak mikrobiyotası üzerine gebelik döneminde antibiyotik 

kullanımının olumsuz, probiyotik kullanımının olumlu etkileri görülmüştür. Preterm bebeklerde sağlıkla ilişkili 

mikrobiyal toplulukların olgunlaşmasının bozulması çeşitli komplikasyonların riskini arttırır. Annenin 

mikrobiyotasının bebek mikrobiyotasının gelişimi üzerine etkisini değerlendirmek için daha fazla çalışmaya 

ihtiyaç vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: MATERNAL MİKROBİYOTA, BEBEK MİKROBİYOTASI, BESLENME 

 
Evaluation of the Effect of Maternal Microbiota on Infant Microbiota Development 

 
Gülşah KANER TOHTAK1, Gamze ÇALIK1, Mısra AYDIN1, Doğa ÖZKAN1 

 
1İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNİVERSİTY, FACULTY OF HEALTH SCİENCES, DEPARTMENT OF 

NUTRİTİON AND DİETETİCS, İZMİR 

Aim: This review was conducted to evaluate the effect of maternal microbiota on infant microbiota development. 
Introduction: Maternal microbiota significantly affect health status as it represents the baby's first contact with 
microorganisms. Changes in the composition of the microbiota depending on the mother's diet, health status and 
lifestyle can be transferred to the baby during time in the uterus and after birth. Method: The mother’s diet, 

socioeconomic status, weight gain during pregnancy, probiotic and antibiotic use during pregnancy, smoking 
status, gestational week, vaginal or skin microbiology, delivery mode are among the maternal factors affecting the 
development of the intestinal microbiota of infants. Conclusion: The mother's dietary intake of fiber, polyphenol, 
fructooligosaccharide positively affects the infant intestinal microbiota, while the high rate of fat intake with diet 
has a negative effect. Negative effects of antibiotic use and positive effects of probiotic use were observed on 
infant intestinal microbiota during pregnancy. Impaired maturation of health-related microbial populations in 
preterm infants increases the risk of various complications. Further studies are needed to evaluate the effect of the 
mother's microbiota on the development of infant microbiota. 

KEYWORDS: maternal microbiota, infant microbiota, nutrition 
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FENİLKETONÜRİ VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ 

 
Sözel Bildiri 

 
SUMEYRA AKALIN1, REYHAN İRKİN2, 

 
1Artvin Çoruh Üniversitesi, 2İzmir Demokrasi Üniversitesi, 

Fenilketonüri (PKU), fenilalanin hidroksilaz enziminin yokluğu veya eksikliği ile karakterize kalıtsal metabolik 

bir hastalıktır. Hastalığa özgü tıbbi ve beslenme tedavisi yapılmaz ise temel klinik bulgu; zihinsel engelliliktir. 

Tedavi edilmeyen bebeklerin ilk yaş sonunda IQ düzeyinde önemli bir azalma olmaktadır. Fakat zamanında ve 

doğru beslenme tedavisi ile normal IQ düzeyine erişilebilmektedir. Bu nedenle pek çok metabolizma hastalığının 

tedavisinde olduğu gibi PKU hastalığında da beslenme tedavisi; en önemli noktalardan biridir. PKU’nin ülkemizde 

görülme sıklığı 1/4000-4500 dir. 1986 yılından itibaren her doğan bebeğin topuğundan kan alınarak Guthrie Testi 

ile tarama yapılmaktadır. Normal kan Fenilalanin düzeyi 2-6 mg/dL olması gerekirken, hastalık durumunda 15-20 
mg/dL’in üzerine çıkabilmektedir. Çeşitli klinik bulgulara göre; Klasik PKU, Orta Derecede PKU, Hafif Derecede 

PKU, Hafif Hiperfenilalaninemi ve Kofaktör Defektleri olarak sınıflandırılmaktadır. Beslenme tedavisinin amacı; 

normal büyüme ve gelişmeyi sağlamak için kan fenilalanin düzeyini önerilen aralığa düşürmektir. Aminoasit 
formülleri ile desteklenmiş düşük fenilalanin içeren diyet tedavisine; tanıdan hemen sonra yaşamın ilk haftalarında 

başlanmalıdır. Yetersiz enerji ve protein alımı vücutta doku yıkımına sebep olacağından kan fenilalanin düzeyi 

yükselecektir. Bu sebeple diyet; tat, çeşitlilik gibi yönlerden kabul edilebilir olmalı, değişim listeleri ile diyetin tek 

düzeliği yok edilmeli ve en önemlisi hastayı doyurmalıdır. Beslenme tedavisinin başarıya ulaşabilmesi, sağlık 

ekibiyle aile arasında iletişim sağlanması ve aileye tedavi yönteminin anlatılmasıyla mümkün olur. Ayrıca 

beslenme tedavisinin yeni tedavi yaklaşımları ile desteklenmesi hastalığın bulgularının engellenmesi ve hastanın 

yaşam kalitesinin artırılmasında önemlidir. Bu derleme PKU için beslenme tedavisinin daha iyi anlaşılmasını 

sağlamak, mevcut ve olası tedavileri tartışmak için hazırlanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: FENİLKETONÜRİ, BESLENME, TEDAVİ, UYGULAMALAR 
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Phenylketonuria is an inherited metabolic disorder characterised by an absence or deficiency of the enzyme 
“phenylalanine hydroxylase”. If appropriate medical and nutritional therapies are not implemented, clinical sign 
such as mental disability may be observed. There is a significant decrease in the IQ level of untreated infants. 
However, with timely and correct nutrition therapy, normal IQ level can be achieved. Therefore, nutritional therapy 
is very important in PKU as it is in the treatment of many metabolic diseases. The incidence of PKU in our country 
is 1 / 4000-4500. Since 1986, every newborn has been screened with the Guthrie Test. According to various clinical 
findings; It is classified as Classic PKU, Moderate PKU, Mild PKU, Mild Hyperphenylalaninemia and Cofactor 
Defects. The aim of treatment is to lower blood phenylalanine concentrations to the recommended therapeutic 
range to prevent developmental delay and support normal growth. Current treatment consists of a low-
phenylalanine diet in combination with a protein substitute which is free from or low in phenylalanine. Inadequate 
energy and protein intake will cause tissue destruction in the body, so the blood phenylalanine level will rise. 
Therefore diet; it should be acceptable in terms of taste and diversity and should feed the patient. However, to 
ensure implementation of an effective nutritional therapy, it is necessary to provide strong communication between 
the family members and health professionals, the treatment methods must be widely described to family. Also, 
supporting the nutritional therapy effectively with the new treatment approaches is an important factor to prevent 
clinical signs and to improve the patient's life quality. In this review, it is aimed to understand of nutritional therapy 
for PKU and to discuss current and potential treatments. 

KEYWORDS: Phenylketonuria, Nutrition,Treatment, Practices 
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HİPOKSİNİN DNA HASARI CEVABI ÜZERİNE ETKİLERİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Hatice PİLEVNELİ1, Mehtap KILIÇ EREN1, 
 

1Adnan Menderes Universitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, 

Hipoksi terimi, tümörlerin yanı sıra normal dokular ve yaralarda da bulunabilen yetersiz oksijen durumunu 

tanımlamak için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kanser hücreleri düzensiz hücre çoğalmasıyla karakterize 

edilir. Solid tümörler içinde oluşan kan damarları genellikle yapısal ve işlevsel olarak anormaldir, bu da şiddetli 

hipoksiye neden olur. Hipoksi tümörogenezin mikro-çevresel bir özelliğidir ve oksijen koşullarına adapte olan 

tümör hücrelerinde büyüme için de genel bir avantaj sağlandığı bilinmektedir. Hipoksik tümör hücrelerinin, 

kemoterapi ve radyoterapi gibi mevcut anti kanser tedavilerine daha dirençli olduğu ortaya çıkmıştır. Kanser 

hücrelerinin hipoksi durumuna adaptasyonları transkripsiyonel regülasyonu etkilemekte, glikolizis ve glukoz 

alınımını artırmakta, anjiyogenezi teşvik etmekte, apoptozisi regüle etmekte ve invazyon ve metastaza da yol 

açmaktadır. HIF (Hypoxia Indicible Factor) hipoksi koşullarında aktive olan en önemli transkripsiyon faktörü 

olup, hücrenin bu koşullara adaptasyonunu sağlamakta etkili olan çeşitli genlerin transkripsiyonel aktivasyonunu 

sağlar. Hipoksi aynı zamanda DNA hasarını indükleyebilir, hücre döngüsü kontrol noktalarını değiştirebilir ve 

sonuç olarak genetik instabiliteyi desteklemektedir. DNA hasarı cevabı (DNA Damage Response (DDR)) 

ökaryotik hücrelerde genomik stabilitenin sürdürülmesi için herhangi bir DNA hasarı meydana geldiğinde DNA 

tamirinin devreye girmesi için aktive olan korunmuş hücresel bir cevaptır. Bu cevap aynı zamanda hücre içerisinde 

tümör baskılayıcı bir bariyer olarak görev yapmaktadır. DDR’ın değişen oksijen konsantrasyonlarında aktivasyonu 

ve sonucu da farklıdır. Hipokside DDR’ın aktivasyonu baskılanmış bir DNA onarımı ile birlikte seyreder. 

Hipoksik hücrelerde DNA onarımının baskılanması genomik kararsızlığın artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle 

hipoksi indüklü DDR’ın inhibisyonu katı tümörlerin en agresif fraksiyonlarının hedeflenebilmesi için yeni ve umut 
verici yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. 
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EFEFCTS OF HYPOXIA ON DNA DAMAGE RESPONSE 
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BİOLOGY 

The term hypoxia is commonly used to describe the insufficient oxygen status that can be found in tumors as well 
as in normal tissues and wounds. Cancer cells are characterized by irregular cell proliferation. Blood vessels in 
solid tumors are usually structurally and functionally abnormal, causing severe hypoxia. Hypoxia is a 
microenvironmental feature of tumorigenesis and is known to provide a general advantage for growth in tumor 
cells adapted to oxygen conditions. Hypoxic tumor cells are more resistant to current anti-cancer therapies such as 
chemotherapy and radiotherapy. Adaptation of cancer cells to hypoxia affects transcriptional regulation, increases 
glycolysis and glucose uptake, promotes angiogenesis, induces apoptosis, and leads to invasion and metastasis. 
HIF (Hypoxia Indicible Factor) is the major transcription factor that is activated under hypoxic conditions and 
provides transcriptional activation of various genes that are effective in adapting the cell to these conditions. 
Hypoxia can also induce DNA damage, alter cell cycle control points, and consequently promote genetic 
instability. DNA Damage Response (DDR) is a conserved cellular programe that is activated to initiate DNA repair 
againts DNA damage in order to maintain genomic stability in eukaryotic cells. This response also serves as a 
tumor suppressing barrier within the cell. Activation and consequences of DDR at varied oxygen concentrations 
are also different. In hypoxia, activation of DDR is accompanied by a repressed DNA repair. Suppression of DNA 
repair in hypoxic cells leads to an increase in genomic instability. Therefore, inhibition of hypoxia-induced DDR 
is emerging as a new and promising approach for targeting the most aggressive fractions of solid tumors. 

KEYWORDS: HYPOXİA, DNA DAMAGE RESPONSE, HIF, SOLID TUMORS 
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AYDIN PARKLARINDAKİ BİTKİLERİN POLEN ALERJİ POTANSİYELLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI 
 

Sözel Bildiri 
 

BARIŞ KARA1, Yasin AŞIK1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Polen alerjisi, bulaşıcı bir etken değil, insanın çevresiyle ilgili olan bir hastalıktır. Nüfusun önemli bir bölümünü 

etkileyen bir halk sağlığı sorunudur. Alerjik semptomları kendini farklı şekillerde göstermekle birlikte en ciddi 

vakalarda rinit, konjonktivit, egzama, sürekli öksürük ve hatta astım olarak görülebilmektedir. Polen alerjisi 

insanların yaşam konforunu olumsuz etkilemektedir. Bir bitki türünün alerji potansiyeli, polenlerinin nüfusun 

önemli bir bölümünde alerjiye neden olma yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Alerji potansiyeli, polen tanesine 
bağlı gelişmektedir. Bitkilerin tozlaşma yöntemlerinden biri de rüzgardır. Buna anemofili veya rüzgar tozlaşması 

denmektedir. Anemofil türlerin polenleri rüzgarla taşınmaktadır. Allergenic türlerin büyük bölümü de anemofildir. 

Gymnosperms’lerin nerede ise tamamı ve çimlerin içinde bulunduğu Poales takımındaki bir çok bitki de 

anamofildir. Diğer yaygın anemofil bitkiler ise meşe, Anadolu kestanesi, kızılağaç gibi Juglandaceae familyasının 

üyeleridir. Araştırmada Aydın kentindeki bitki varlığı açısından zengin olan Aytepe mesire alanı, Pınarbaşı mesire 

alanı, İsmet Sezgin parkı ve Nevzat Biçer parkı alerjenik bitki türleri açısından incelenmiştir. Araştırma alanında 

alerjiye neden olan bitkiler yaygın olarak Poaceae, Cupressaceae, Fabaceae, Juglandaceae ve Pinaceae 
familyalarına aittir. Araştırmada yüksek floristik çeşitliliğe sahip Pınarbaşı mesire alanındaki bitkilerin polen 

alerjisi potansiyellerinin diğer parklardaki bitkilerinkinden yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda 

alerji hastalarının korunmasına ve urban green spaces’lerde kullanılmaması gereken bitki türlerinin belirtildiği 

rehberin oluşturulmasına yönelik öneriler getirilmiştir. 
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Investigation of Pollen Allergy Potency of Plants in the Parks of Aydin 
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Pollen allergy is not an infectious agent, but a disease that pertains to the human environment. It is a public health 
problem that affects a significant proportion of the population. Allergic symptoms are manifested in different ways, 
but in the most severe cases it can be seen as rhinitis, conjunctivitis, eczema, persistent cough and even asthma. 
Pollen allergy adversely affects people's comfort of life. The allergy potency of a plant species is defined as the 
ability of pollen to cause allergies in a significant proportion of the population. Allergy potency develops because 
of pollen grains. One of the pollination methods of plants is wind. This is called anemophily or wind pollination. 
The pollen of anemophilous species is carried by wind. Most of the allergenic species are anemophilous. Most of 
the gymnosperms and the grass in the Poales team of plants are anemophilous. Other common anemophilous plants 
are members of the Juglandaceae family, such as oak, Anatolian chestnut, alder. In this study, Aytepe recreation 
area, Pınarbaşı recreation area, İsmet Sezgin park and Nevzat Biçer park, which are rich in plant existence in 

Aydın, were investigated in terms of allergenic plant species. Allergenic plants in the study area belong to Poaceae, 
Cupressaceae, Fabaceae, Juglandaceae and Pinaceae families. In this study, pollen allergy potency of plants in 
Pınarbaşı recreation area with high floristic diversity was found to be higher than the plants in other parks. As a 
result of the research, suggestions were made for the protection of allergy sufferers and the establishment of a 
guide specifying the plant species that should not be used in urban green spaces. 

KEYWORDS: Pollen, allergy, anemophilous, park, Aydin 
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NANOTEKNOLOJİNİN TARIM UYGULAMALARINDAKİ YERİ 
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Rukiye YAVAŞER1, Arife Alev KARAGÖZLER1, 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı , 

Nanoteknoloji, boyutları 1-100 nanometre arasında olan materyaller ile ilgilenen, bilim, mühendislik ve teknoloji 

çalışmalarını kapsayan multidisipliner bir araştırma alanıdır. Avrupa Birliği tarafından belirlenmiş altı sınıf 

“kolaylık sağlayan anahtar teknolojiler” arasında yer alan nanoteknolojinin tıp, kimya, biyoteknoloji, elektronik, 

malzeme bilimi ve enerji sektörü gibi alanlardaki umut verici gelişmeleri, tarım alanında yarar sağlayacak yenilikçi 

uygulamaların gerçekleştirilmesine olanak vermiştir. Artan dünya nüfusuna karşı çeşitli tarım ürünlerinin yeterli 

miktarda ve sürdürülebilir bir şekilde üretilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda iklim değişikliğinin 

tarım alanındaki etkilerinin azaltılması nanoteknolojinin tarım ile entegrasyonu sayesinde gerçekleştirilebilir. 

Tarımda nanoteknoloji uygulamaları incelendiğinde; nanomateryallerin bitki büyümesi ve gelişimi, bitki 

hastalıklarının tedavisi, toprak remediasyonu, tarımsal atıkların değerlendirilmesi, zararlılara karşı koruma, 

tarımda kullanılacak suyun arıtılması, sensör uygulamaları gibi alanlarda kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca DNA 

veya RNA taşıyan nanopartiküllerin genetik transformasyon için bitkilere taşınması, bitkilerin savunma 

sistemlerinin gelişiminin sağlanması ve mühendislik ürünleri, bitkiler veya mikroplar kullanılarak atık tarım 

ürünlerinden nanomateryal üretilmesi gibi araştırmalar da oldukça dikkat çekmektedir. Literatürde bu amaçla 

nanogübreler, nanopestisitler, nanoinsektisitler, nanoherbisitler ve nanosensörlerin üretildiği çalışmalar yer 

almaktadır. Bu çalışmalarda gümüş, çinko oksit, titanyum dioksit, silika, alümina ve karbon nanotüpler gibi çeşitli 

nanomateryaller kullanılmaktadır. Gelecekte tarımsal uygulamalar için geliştirilmiş çevre dostu ve sağlığa zararlı 

olmayan nanoformülasyonların ticarileştirilmesi ile etkili ve yaygın şekilde kullanımı ulaşılmak istenen 

hedeflerdendir. 
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Nanotechnology is a multidisciplinary research area that deals with 1-100 nanometer sized materials involved in 
science, engineering and technology. The promising developments of nanotechnology, which is recognized as one 
of the six “Key Enabling Technologies” determined by European Commission, in medicine, chemistry, 

biotechnology, electronics, materials science and energy sector facilitated beneficial and innovative applications 
for agriculture. Production of various agricultural products in a sustainable route sufficient for the increasing world 
population, providing food safety and reduction of the effects of climate change can be achieved by integration of 
nanotechnology with agriculture. It can be realized that nanomaterials are utilized in several applications such as 
plant growth and development, treatment of plant diseases, remediation of soil, recovery of agricultural wastes, 
pest control, water treatment for agricultural use and sensor applications when nanotechnology practices in 
agriculture are analyzed. Furthermore, researches about transport of DNA and RNA carrying nanomaterials into 
plants for genetic transformation, development of plant defense system and production of nanomaterials from 
agricultural wastes using engineering products, plants and microbes also gain considerable interest. Several studies 
on fabrication of nanofertilizers, nanopesticides, nanoinsectisides, nanoherbicides and nanosensors are found in 
literature. In these publications nanomaterials produced from silver, zinc oxide, titanium dioxide, silica, alumina 
and carbon nanotubes are reported. The goals of future studies are to produce commercially-available, 
environmentally and health-friendly nanoformulations for agriculture applications in an effective and prevalent 
way. 
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HAMSİ (ENGRAULİS ENCRASİCOLUS) YAĞINA ANTİOKSİDAN İLAVESİNİN 

DEPOLAMA ŞARTLARINDA OKSİDATİF STABİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ 
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Enstitüsü, 

Çalışmanın amacı, balık yağında depolanma sırasındaki oksidasyonu önlemek için kullanılan dört ticari 

antioksidanın (A (300 mg propil gallat (PG)+10 mg biberiye ekstraktı (BE)/1000 mg, B (240 mg bütil hidroksi 

anisol (BHA)+80 mg PG+80 mg sitrik asit (SA)/1000 mg, C (120 mg BHA+120 mg PG+50 mg SA)/ 1000 mg, D 
(150 mg bütil hidroksi toluen (BHT)+100 mg BHA+10 mg PG)/1000 mg) verimliliğini incelemektir. 

Antioksidanlar, hangilerinin oksidasyonun önlenmesinde en etkili olduğunu belirlemek için balık yağına eklenmiş 

ve balık yağları, 105 gün boyunca oda sıcaklığında (20 °C), amber şişelerde saklanmıştır. Kontrol numuneleri 

antioksidan ilavesiz olarak aynı koşullar altında muhafaza edilmiştir. Deney gruplarında, üretici firma tarafından 

önerilen ticari antioksidan dozu (1000 mg kg-1 balık yağına) kullanılmıştır. Balık yağı depolama denemesinde 

birincil ve ikincil oksidasyon ürünlerinin oluşumu, peroksit değeri (PV) ve p-anisidin değeri (AV) analizleri 

yapılarak incelenmiştir. PV ve AV ölçümlerine dayanarak toplam oksidasyon değeri (TOTOX) hesaplanmıştır. İlk 

30 gün boyunca balık yağının peroksit değerlerinde küçük değişiklikler gözlenmiştir. Çalışmada, antioksidan 

takviyeli örnekler (B, C, D > 5 meq kg-1), 45. günde okside olmuş, ancak kontrol ve A grubu 75. günde okside 

olmuştur. Bu durum çalışmada kullanılan bazı antioksidanların olası bir prooxidatif etki göstermiş olabileceğini 

düşündürmüştür. Balık yağının sekonder oksidasyonunda (AV) (<20 GOED) depolama süresi boyunca dört 

antioksidan grubunun da önemli bir etkisi olmamıştır (P>0.05). İlaveten TOTOX değerleri de 105 günlük 

depolama boyunca güvenli sınırı (<26 GOED) aşmamıştır. Çalışmanın sonunda kontrol örnekleri ile antioksidan 

ilaveli örnekler arasında önemli fark bulunmamıştır (P>0.05). 105 günlük çalışmanın sonunda elde edilen 
sonuçlara göre antioksidanların hiçbirinin verimli bir şekilde kullanılmadığı tespit edilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: BALIK YAĞI, ANTİOKSİDANLAR, YAĞ OKSİDASYONU, 
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The Effects of Antioxidant Additive to Anchovy (Engraulis encrasicolus) oil on Oxidative 

Stability in Storage Conditions 
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1MUĞLA SITKI KOÇMAN UNİVERSİTY ORTACA VOCATİONAL SCHOOL, 2MUĞLA SITKI KOÇMAN 

UNİVERSİTY GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLİED SCİENCES 

The aim of this study was to investigate the efficiency of four commercial antioxidants (groups A (300 mg propyl 
gallate (PG)+10 mg rosemary extract (RE)/1000 mg), B (240 mg butylated hydroxy anisole (BHA)+80 mg PG+80 
mg citric acid (CA)/1000 mg), C (120 mg BHA+120 mg PG+50 mg CA)/1000 mg), D (150 mg butylated 
hydroxytoluene (BHT)+100 mg BHA+10 mg PG)/1000 mg) used to prevent oxidation during storage in fish oil. 
Antioxidants were added to the fish oil to determine which ones were most effective in preventing oxidation, and 
fish oil was stored in the amber bottles at room temperature (20 °C) for 105 days. The control group samples were 

stored under the same conditions and antioxidant was not added. The recommended by the manufacturer dose of 
commercial antioxidant (1000 mg kg-1 fish oil) was used in the experimental groups. The formation of the primary 
and secondary oxidation products in fish oil storage trial was examined by conducting the peroxide value (PV) 
and p-anisidine value (AV) analyses. The total oxidation value (TOTOX) was calculated based on the PV and AV 
measurements. Minor changes were observed in the PV of the fish oil during the first 30 days. In the study, 
antioxidant added samples (groups B, C, D > 5 meq kg-1) were oxidized on the 45th day; on the other hand both 
control and group A oxidized on the 75th day. This suggests that some antioxidants used in the study may have a 
possible prooxidative effect. There was a no significant effects of all four antioxidant groups on secondary 
oxidation (AV) of fish oil (<20 GOED) during the storage period (P>0.05). In addition TOTOX was calculated 
under GOED (<26) limit during the storage for 105 days. At the end of the study, control samples were not 
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significantly different from the other samples with antioxidant-added. Due to the results obtained at the end of the 
105 day study, it was found that none of the antioxidants were used efficiently in this study. 
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AVRUPA BİRLİĞİ KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE YUMURTACI 

TAVUK REFAHINA YÖNELİK MEVZUATLARA GENEL BİR BAKIŞ 
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Son 30-40 yılda, endüstriyel tavukçuluğun beşiği olan Avrupa Birliği (AB) ve diğer gelişmiş ülkelerde, entansif 

üretimi ciddi şekilde sorgulayan bir kamuoyu oluşmuştur. Zaman içerisinde hayvanların bulundukları ortamdaki 

rahatlık durumları tartışılmış ve bu da beraberinde hayvan refahı kavramını ortaya çıkarmıştır. Brambel komitesi 
tarafından 1993 yılında ortaya konulan hayvanların sahip olması gereken beş temel özgürlükten dördüncüsü, 

hayvanların normal davranışlarını sergileyebilmeleriyle ilgilidir. Bu bakımdan, yumurtacı tavukların refahı 

açısından, hayvanların doğal davranışlarını sergilemelerine olanak tanınması önemlidir. Türkiye’nin öncelikli 

hedeflerinden biri Avrupa Birliği’ne üye olmaktır. Halen AB ile müzakere süreci devam etmektedir. Yumurtacı 

tavukların korunması amacıyla AB Konseyi tarafından kabul edilen ilk düzenleme, 88/166/EEC sayılı direktif 

olup, yürürlüğe giren 99/74/EC sayılı direktif ile son halini almıştır. Bununla birlikte, Türkiye’de AB uyum 

yasaları çerçevesinde gerçekleştirilen yumurtacı tavukların korunması ile ilgili hukuksal yapılanma, 2011-2014 
yılları arasında yayımlanan iki yönetmelik ile güncellenmiştir. Bu derlemenin amacı, yumurtacı tavuk mevzuatının 

temelini oluşturan yumurtacı tavuklar için yetiştirme sistemleri ile AB ve Türkiye’de yumurtacı tavukların 

korunması mevzuatı ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi vererek konunun genel olarak 

değerlendirilmesidir. Türkiye’nin AB üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda hayvan refahı ile ilgili düzenlemeleri 

uygulaması zorunluluk haline gelecektir. Bu nedenle, yumurta tavukçuluğu ile ilgili yönetim koşullarını 

iyileştirmek, tavuklarda oluşacak stresi en düşük seviyeye indirmek ve refahı artırmak bakımından önemlidir. 
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In EU and other developed country is the cradle of industrial poultry, the public opinion questioning the intensive 
poultry sector has developed in last decade. The animal’s comforts in which they live were discussed and this was 

accompanied by the animal welfare concept in their environmental condition in time. The fourth one of the five 
freedoms published by Brambel Council in 1993 is related to showing the natural behaviours of animals. In this 
regard, it is important providing the opportunity of showing natural behaviours of animals in terms of layers 
welfare. One of the priority aims of Turkey is to take place in the countries which are the members of European 
Union. Today it is continuing accession negotiations between Turkey and European Union. The first legislative 
text adopted by the European Council for the protection of layers was Council directive 88/166/EEC. This directive 
has been repealed by directive 99/74/EC of the European Parliament and of the Council. In Turkey, the protect of 
layers is regulated in compliance with European Union standards, and two by-laws published in 2011 and 2014 
constitute the legal basis. The purpose of this review is to give information about an overview of the legal 
framework for the protect of for layers in the European Union and Turkey, aims to provide information on the 
breeding systems stipulated by legislation, as well as on the legislation currently in force. 

KEYWORDS: Animal welfare, European Union, legal regulation, layers 

 
 
 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 

142 
 

 
ENKAPSÜLE PROBİYOTİK BAKTERİLERİN PEYNİR TEKNOLOJİSİNDE KULLANIMI 

 
Sözel Bildiri 

 
Abdullah ÇAĞLAR1, Oktay TOMAR1, Gökhan AKARCA1, Hülya VATANSEVER1, 

 
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 

Probiyotik mikroorganizmaların sağlığa olan faydaları, probiyotiklerle zenginleştirilmiş gıdalara olan talebi 

arttırmaktadır. Endüstriyel üretimi yapılan başlıca probiyotik ilaveli ürünler arasında peynir yer almaktadır. Genel 

olarak herkes tarafından tüketilen ve yüksek besin değerine sahip peynirin iyi bir probiyotik taşıyıcısı olduğu 

düşünülmektedir. Ancak, probiyotik bakteriler çeşitli fiziksel ve fizyolojik koşullara maruz kaldıklarında 

canlılıklarını ve stabilitelerini kolaylıkla kaybetmektedir. Mikroenkapsülasyon yöntemi, probiyotik bakterilerin 

gıda üretimi, depolanması ve gastointestinal koşullarda canlılık ve stabilitesini korumak için kullanılmaktadır. 

Mikroenkapsülasyon tekniğinin sağladığı avantajlardan dolayı enkapsüle probiyotik bakterileri içeren fonksiyonel 

gıdaların üretimine olan ilgi her geçen gün artmakta buna bağlı olarak da peynir teknolojisinde enkapsüle 

probiyotik mikroorganizmaların kullanımıyla ilgili çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, enkapsüle 

probiyotik bakterilerin peynir teknolojisinde kullanımı üzerine yapılan çalışmalar derlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: ENKAPSÜLASYON, PROBİYOTİKLER, PEYNİR 

 
USE OF ENCAPSULATED PROBIOTIC BACTERIA IN CHEESE TECHNOLOGY 

 
Abdullah ÇAĞLAR1, Oktay TOMAR1, Gökhan AKARCA1, Hülya VATANSEVER1 

 
1AFYON KOCATEPE UNİVERSİTY, ENGİNEERİNG FACULTY, DEPARTMENT OF FOOD 

ENGİNEERİNG 

The health benefits of probiotic microorganisms increase the demand for foods enriched with probiotics. Cheese 
is one of the main probiotic added products made in industrial production. In general, cheese with high nutritional 
value and consumed by everyone is thought to be a good probiotic carrier. However, probiotic bacteria easily lose 
their viability and stability when exposed to various physical and physiological conditions. Microencapsulation 
method is used to preserve the viability and stability of probiotic bacteria in food production, storage and 
gastointestinal conditions. Due to the advantages of microencapsulation technique, interest in the production of 
functional foods containing encapsulated probiotic bacteria is increasing day by day, and accordingly, studies on 
the use of encapsulated probiotic microorganisms in cheese technology become important. In this study, studies 
on the use of encapsulated probiotic bacteria in cheese technology were reviewed. 

KEYWORDS: Encapsulation, probiotics, cheese 
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DEVE PEYNİR ALTI SUYU PROTEİNİNİN FAYDALI ETKİLERİ 

 
Sözel Bildiri 

 
HATİCE GÜL ATEŞ1, DEVRİM BEYAZ1, 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 

Amaç: Serbest radikaller ve antioksidanlar arasındaki denge, sağlığı korumak ve hastalığın ilerlemesini önlemek 

veya yavaşlatmak için önemli bir faktördür. Antioksidanların, özellikle doğal antioksidanların kullanımı yaygın 

hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Deve peynir altı suyu proteinlerinin (CWP) güçlü bir 

antioksidan özelliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. CWP oksidatif stresi azaltmakta, bağışıklık sistemi 

fonksiyonlarını iyileştirmekte ve glutatyon seviyelerini arttırmaktadır. CWP, laktorferrin (LF), laktaalbumin, 

laktoglobulinler, laktoperoksidaz ve lisozim gibi birçok bileşen içermektedir. CWP bileşenleri, hem doğal hem de 

adaptif bağışıklık ve anti-inflamuar, antikanser, antibakteriyel ve antiviral aktivitelerin uyarılması da dahil olmak 

üzere birçok faydalı etkiye sahiptir. Bu çalışma CWP’nin hastalık tedavisi ve beslenme müdahalesindeki terapötik 

kullanımlarını desteklemek için faydalı etkilerinin bilimsel kanıtları ve literatür çalışmalarının özeti olarak 

sunulmaktadır. Bulgular: Deve peynir altı suyu proteinleri güçlü bir antioksidan özelliğe sahiptir. Laktoferrin (LF), 

laktalbumin, laktoglobulinler, laktoperoksidaz ve lisozim gibi birçok bileşen içermektedir. Düşük β-laktoglobülin 

içermesi nedeniyle çocuklarda süt alerjisi görülme riskini düşürmektedir. Sonuç: Deve peynir altı suyu proteini bir 

besin takviyesi olarak görev yapan güvenilir bir amino asit ve biyolojik olarak protein kaynağıdır. CWP’nin bazı 

patolojik durumlarda tedavi edici özelliklerine sahip olduğuna dair araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır. Deve 

peynir altı suyu proteini potansiyel faydalı etkileri mevcuttur. Son zamanlarda immüno-modülatör, antioksidan, 

antiinflamuar, antidiyabetik, anti-termal ve antihipertansif ajan olarak deve peynir altı suyu proteini takviyesi 

olarak kullanılmasına odaklanılmıştır. Bu bağlamda bu derleme, deve peynir altı suyu proteini takviyesinin, yüksek 

konsantrasyonda hücresel antioksidanları koruduğu ve kanserojen detoksifikasyonunu teşvik eden immün 

savunmaları artırdığı gösterilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: DEVE SÜTÜ, PEYNİR ALTI SUYU PROTEİNLERİ, SAĞLIK 

 
Beneficial Effects of Camel Whey Proteins 

 
HATİCE GÜL ATEŞ1, DEVRİM BEYAZ1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY 

Objective: The balance between free radicals and antioxidants is an important factor in maintaining health and 
preventing or slowing down the progression of diseases. The use of antioxidants, especially natural antioxidants, 
plays a major role in the prevention of common diseases. Camel whey proteins (CWP) are considered to have 
strong antioxidant properties. CWP reduces oxidative stress, improves the functions of the immune system and 
increases the glutathione levels. CWP contains many components such as lactorferrin (LF), lactalbumin, 
lactoglobulins, lactoperoxidase and lysozymes. CWP components have many beneficial effects, including both 
innate and adaptive immunity and the stimulation of anti-inflammatory, anticancer, antibacterial and antiviral 
activities. This study is presented as a summary of the literature and scientific evidence of the beneficial effects of 
CWP to support their therapeutic use in disease treatment and nutritional intervention. Results: Camel whey 
proteins have strong antioxidant properties. It contains many components such as lactoferrin (LF) lactalbumin, 
lactoglobulins, lactoperoxidase and lysozymes. Because of its low β-lactoglobulin content, it reduces the risk of 
milk allergy in children. Conclusion: Camel whey protein is a reliable amino acid and a biological protein source 
that serves as a nutritional supplement. Researches showing CWP has therapeutic properties in some pathological 
conditions are in increase day by day. Camel whey protein has potential beneficial effects. Recently, it has been 
focused on the use of camel whey protein supplementation as an immunomodulator, antioxidant, antiinflammatory, 
antidiabetic, anti-thermal and antihypertensive agent. In this context, this review has shown that camel whey 
protein supplementation protects cellular antioxidants at high concentrations and increases immune defenses that 
promote carcinogenic detoxification. 

KEYWORDS: Camel Milk, Whey Protein, Health 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI VE 

İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 
 

Sözel Bildiri 
 

Nükhet KIRAĞ1, Yusuf GÜVER1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Sağlık, insanoğlunun varoluşundan itibaren üzerinde en çok durduğu kavramlardan biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Toplumdaki her bir bireyin sağlıklarını korumaları ve geliştirmeleri için olumlu sağlık davranışı 

kazanarak kendi “sağlıklı yaşam biçimlerini” oluşturmaları gerekir. (Zaybak ve Fadıllıoğlu, 2004) Hemşirelik 

öğrencilerinin ileride yetkin birer hemşire olabilmeleri için öncelikle kendilerinin sağlıklı yaşam biçimi 

davranışlarına sahip olmaları gerekir. (Aksoy ve Uçar, 2014). Literatürdeki hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı 

yaşam biçimi davranışları ile ilgili çalışmalar incelendiğinde hemşirelik öğrencilerinin genel olarak sağlıklı yaşam 

biçimi davranışlarında orta ve orta düzeyin üstünde olduğu görülmüştür. Sigara ve alkol kullanımı sağlıklı yaşam 

biçimi davranışlarını olumsuz egzersiz yapmak ise olumlu etkilemektedir. İnternet bağımlılığı genel olarak 

internetin normalden fazla kullanılması isteğinin önüne geçilememesi, internete bağlı olmadan geçirilen sürenin 

değerini kaybetmesi, mahrum kalındığında aşırı sinirlilik hali ve saldırganlık olması ve kişinin iş, sosyal, ailevi 

hayatının giderek bozulması olarak tanımlanabilir (Young, 2004). Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde 

öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin cinsiyet, sigara ve alkol kullanımı, internette geçirilen süreye, 

dinlenmeye zaman ayırma durumuna, hobisi olma durumuna, sosyal destek alma durumuna, aile eğitim durumuna, 
depresyon ve anksiyete düzeyine bağlı olduğu anlaşılmıştır. Ailelere internet kullanımı ile ilgili eğitimler verilerek 

teknoloji ile erken yaşlarda tanışan bireylerin internet bağımlılığı ile mücadele edilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, İNTERNET BAĞIMLILIĞI 

 
HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS AND INTERNET ADDICTION LEVELS OF 

NURSING STUDENTS AND RELATED FACTORS 
 

Nükhet KIRAĞ1, Yusuf GÜVER1 
 

Health has emerged as one of the most emphasized concepts of human beings since its existence. Each individual 
in the society needs to establish positive davranış healthy lifestyles arak by gaining positive health behavior in 

order to protect and improve their health. (Zaybak and Fadıllıoğlu, 2004) Nursing students need to have healthy 
lifestyle behaviors in order to become competent nurses in the future. (Aksoy and Uçar, 2014) When studies on 

healthy lifestyle behaviors of nursing students in the literature are examined, it is seen that nursing students are 
generally above the middle and middle level in healthy lifestyle behaviors. Smoking and alcohol use adversely 
affect healthy lifestyle behaviors, while exercise affects positively.. Internet addiction can be defined as the 
inability to avoid the desire to use the internet more than normal, losing the value of the time spent without being 
connected to the internet, excessive nervousness and aggression when deprived, and gradually deteriorating one's 
work, social and family life. (Young, 2004) When the studies in the literature were examined, it was found that 
the level of internet addiction of the students was dependent on gender, smoking and alcohol use, the time spent 
on the internet, the time to rest, the status of having a hobby, the status of receiving social support, the level of 
family education, the level of depression and anxiety. Internet addiction can be fought for individuals who are 
introduced to technology at an early age by providing families with training on internet use. 

KEYWORDS: Healthy lifestyle behaviors, internet addiction 
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KURA NEHRİ'NİN (MERKEZ, ARDAHAN) BAZI SU KALİTE PARAMETRELERİNİN 

İNCELENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Nesrin DURSUN1, 
 

1Ardahan Üniversitesi, 

Yüzey suları; hidrolojik değişim, toprak erozyonu, yer kabuğunun hava koşullarından dolayı aşınması, tarımsal 

faaliyetler, evsel ve endüstriyel atıksuların kontrolsüz deşarjı gibi nedenlerle kirlenmektedir. Nehirler ana iç su 

kaynaklarını oluşturduğundan, kirliliği önlemek ve kontrol etmek için suyun kalitesi hakkında bilgi sahibi olmak 

gerekir. Bu kapsamda, Kura nehri'nin bazı su kalite parametreleri değerlendirilmiştir. Ardahan ilinde bulunan Kura 

nehri, Allahuekber Dağları'nın il sınırı içindeki kuzey yamaçlarında çıkan bazı derelerin Göle Ovası'nda 

birleşmesiyle oluşmuştur. Nehir, Göle Ovası'nda doğup, Türkiye sınırından çıkarak Azerbaycan'a kadar uzanıp 

son olarak Hazar Denizi'ne dökülmektedir. Türkiye'deki 189 km'lik bölümünün tamamı Ardahan il sınırları 

içindedir. Bu çalışmada, doğal durumlara ve antropojenik etkilere maruz kalan Kura nehrinde, 6 örnekleme noktası 

belirlenerek su örnekleri alınmış ve bazı su kalite parametrelerinin zamansal ve mekansal değişimlerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma zamanı olarak, 2019 yılı Temmuz ayı belirlenmiştir. pH, sıcaklık, elektriksel 

iletkenlik, bulanıklık, çözünmüş anyonlar (F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-) ve çözünmüş katyonlar (Na+, 

K+, Ca2+, Mg2+) değerlendirilmiştir. Kura nehrinde; ortalama pH 8.04-8.27, sıcaklık 18.9-21.6 0C, elektriksel 
iletkenlik 206-248 S/cm, bulanıklık 30-34 ntu aralığında değişkenlik göstermiş; Temmuz ayı'nın ortalama pH 

8.18, sıcaklık 20.1 0C, elektriksel iletkenlik 222.5 S/cm, bulanıklık 32.3 ntu olarak tespit edilmiştir. Çözünmüş 

anyonlardan; ortalama florür 0,086-0,117 mg/L, klorür 2,955-4,528 mg/L, nitrit 0,001-0,065 mg/L, bromür 0,008 

mg/L, nitrat 0,23 mg/L, sülfat 1,875-2,280 mg/L, fosfat 0,282-0,362 mg/L aralığında değişkenlik göstermiş; 

Temmuz ayı'nın ortalama florür 0,098 mg/L, klorür 3,614 mg/L, nitrit 0,017 mg/L, bromür 0,002 mg/L, nitrat 

0,058 mg/L, sülfat 2,096 mg/L, fosfat 0,329 mg/L konsantrasyonlarında olduğu belirlenmiştir. Çözünmüş 

katyonlardan; ortalama sodyum 8,977-10,679 mg/L, potasyum 2,175-2,564 mg/L, magnezyum 5,290-6,748 mg/L, 
kalsiyum 19,013-21,842 mg/L aralığında değişkenlik göstermiş; Temmuz ayı'nın ortalama sodyum 9,666 mg/L, 

potasyum 2,317 mg/L, magnezyum 5,943 mg/L, kalsiyum 19,795 mg/L konsantrasyonlarında olduğu 

belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: KURA NEHRİ, SU KALİTESİ, ARDAHAN 

 
Examination of Certain Water Quality Parameters of Kura River (Center, Ardahan) 

 
Nesrin DURSUN1 

 
1ARDAHAN UNİVERSİTY 

Surface waters are polluted due to various reasons such as hydrological change, soil erosion, weathering of the 
earth crust because of weather conditions, agricultural activities, uncontrolled discharge of domestic and industrial 
wastewater. Since rivers form the main inland water resources, it is necessary to have knowledge about the quality 
of water to prevent and control pollution. In this context, certain water quality parameters of the Kura River were 
evaluated. The Kura River in Ardahan was formed by the confluence of some creeks on the northern slopes of the 
Allahuekber Mountains within the provincial border on the Göle Plain. The river rises on the Göle Plain, reaches 

Azerbaijan by leaving the border of Turkey and finally flows into the Caspian Sea. The whole of the 189-km 
section of the river in Turkey is located within the provincial borders of Ardahan. In this study, in the Kura River 
which is exposed to natural situations and anthropogenic impacts, 6 sampling points were determined, water 
samples were obtained and the examination of the temporal and spatial changes of certain water quality parameters 
was aimed. The period of the study was determined as July 2019. The pH, temperature, electrical conductivity, 
turbidity, dissolved anions (F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, SO42-, PO43-) and dissolved cations (Na+, K+, Ca2+, 
Mg2+) were evaluated. In the Kura River, the average pH varied between 8.04-8.27, temperature 18.9-21.6 0C, 
electrical conductivity 206-248 S/cm and turbidity 30-34 ntu; July's average pH was detected as 8.18, temperature 
20.1 0C, electrical conductivity 222.5 S/cm and turbidity 32.3 ntu. In terms of the dissolved anions, the average 
fluoride varied between 0,086-0,117 mg/L, chloride 2,955-4,528 mg/L, nitrite 0,001-0,065 mg/L, bromide 0,008 
mg/L, nitrate 0,23 mg/L, sulphate 1,875-2,280 mg/L, phosphate 0,282-0,362 mg/L; July's average fluoride was 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 

146 
 

detected in the concentration of 0,098 mg/L, chloride 3,614 mg/L, nitrite 0,017 mg/L, bromide 0,002 mg/L, nitrate 
0,058 mg/L, sulphate 2,096 mg/L and phosphate 0,329 mg/L. In terms of the dissolved cations, the average sodium 
varied between 8.977-10.679 mg/L, potassium 2.175-2.564 mg/L, magnesium 5.290-6.748 mg/L, calcium 19.013-
21.842 mg/L; July's average sodium was detected in the concentration of 9.666 mg/L, potassium 2.317 mg/L, 
magnesium 5.943 mg/L and calcium 19.795 mg/L. 

KEYWORDS: Kura river, water quality, Ardahan 
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YEŞİL ÇAYIN AĞIRLIK KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ 

 
Sözel Bildiri 

 
Cemile Buse ER1, Ebru EREN1, Ezgi BELLİKCİ KOYU1, Çağla AYER1, 

 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 

Küresel bir pandemi olan obezite, sağlığı bozacak şekilde vücutta anormal ya da aşırı yağ birikimi olarak 

tanımlanmaktadır.Küresel Hastalık Yükü çalışmasının raporuna göre (2015), dünyada obez nüfus 711.4 milyona 

ulaşmıştır. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması raporuna göre obeziteprevalansı %30.3, fazla kiloluluk 

görülme prevalansı ise %34.6 olarak belirlenmiştir. Obeziteprevalansının artması beraberinde morbidite ve 
mortaliteyi de artırmaktadır.Obezitenin önlenmesinde beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, uygun fiziksel 

aktivitenin sağlanması gibi yaşam tarzı değişiklikleri temel tedavi yöntemidir. Obezite tedavisinde bahsedilen bu 

temel tedavi yöntemlerine ek olarakdestekleyici tedavi arayışı da sürmektedir. Yeşil çay da bu amaçla ön plana 

çıkan bitkilerden birisidir. Yeşil çay, Theaceae familyasının Camelliasinensis L. türünün yapraklarından elde 

edilen fermente edilmemiş bir üründür. Yeşil çay; epikateşin, epikateşingallat, epigallokateşin ve en biyoaktif 

bileşen olan epigallokateşin-3-gallat gibi çeşitli polifenolik bileşenler ve kafein içerir. Yeşil çay ve bileşimindeki 

kafein ve kateşinlerin, enerji harcamasını ve yağoksidasyonunu artırarak, iştahı baskılayarak ve besin emilimini 

azaltarak enerji metabolizmasını artırabileceği gösterilmiştir. Buna karşın yeşil çayın vücut ağırlığı üzerine olan 

etkisinin genetik faktörlere, biyoyararlanıma ve etnik gruplar arasındaki farklı beslenme alışkanlıklarına bağlı 

olarak farklılık gösterebileceği, ayrıca yeşil çay kateşinlerinin dozu, kullanım şekli, alım süresi, gibi etmenlerin de 

yeşil çayın etkinliği ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir.Bu çalışmada yeşil çayın ağırlık kontrolü üzerine olası 
etkileri, etki mekanizmaları ve etkinliği ile ilişkili faktörlerigüncel literatüre dayandırılarak incelenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: YEŞİL ÇAY, KATEŞİN, KAFEİN, VÜCUT AĞIRLIĞI, ENERJİ HARCAMASI 

 
Effect of GreenTea on Weight Control 

 
Cemile Buse ER1, Ebru EREN1, Ezgi BELLİKCİ KOYU1, Çağla AYER1 

 
1IZMİR KATİP CELEBİ UNİVERSİTY FACULTY OF HEALTH SCİENCES DEPARTMENT OF 

NUTRİTİON AND DİETETİCS 

Obesity, a global pandemic, is defined as abnormal or excessive fat accumulation in the body that impair health. 
According to the report of the Global Burden of DiseaseStudy (2015), the obese population in the world has 
reached 711.4 million. Turkey Nutrition and Health Survey had reported the prevalence of obesity as 30.3% and 
the prevalence of overweight as 34.6%. The increased prevalence of obesity is associated with increased mortality 
and morbidity. Lifestyle changes, such as changing nutritional habits and ensuring appropriate physical activity, 
are the main treatment methods for obesity prevention. In addition to these main treatment methods, the search for 
complementary therapy continues for obesity treatment. Green tea is one of the prominent plants for this purpose. 
Green tea is a non-fermented product obtained from the leaves of Camelliasinensis L. of Theaceaefamily. Green 
tea contains caffeine and polyphenols such as epicatechin, epicatechingallate, epigallocatechin, and, as the most 
bioactive component epigallocatechin-3-gallate. Green tea and its components-caffeine and catechins have been 
shown to increase energy metabolism by increasing energy expenditure and fat oxidation, suppressing appetite 
and reducing nutrient absorption. However, it has been reported that the effect of green tea on body weight may 
vary depending on genetic factors, bioavailability and different dietary habits among ethnic groups, and also other 
factors such as dose, duration and method of use of green tea catechins may be related to the effectiveness of green 
tea. In this study, the potential effects of green tea on weight control, mechanisms of action and the factors 
associated with its effectiveness were examined based on the current literature. 

KEYWORDS: GreenTea, Catechin, Caffeine, Body Weight, EnergyExpenditure 
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DOMESTIC CATS IN TURKEY 
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1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2Ankara Üniversitesi, 

Feline retroviruses are notorious viral agents in terms of the health of felids, which substantially suppress the 
immune system, and leads to clinical disease or subclinical infection. Feline retroviruses consist of Feline 
Immunodeficiency Virus (FIV), Feline Leukemia Virus (FeLV) and Feline Foamy Virus (FFV). FFV is less-
known feline retrovirus which is thought to be apathogenic for felids. We intended in this study to elucidate the 
association between clinical views of domestic cats and the presence of feline retroviruses. This is the first evidence 
study to investigate a potential association between the clinical status of cats and the presence of FFV, although 
clinical data for FIV and FeLV have been provided by numerous scientific sources. We have collected 200 whole 
blood samples from owned cats in the frame of ethical approval by Ankara University HADYEK. During 
sampling, the individual properties of each cat were recorded as risk factors. Molecular techniques have been used 
to detect specific gene for each feline retrovirus. We obtained 10.5% and 10% positivity rates for FIV and FFV, 
respectively. We have found no positive cats in terms of FeLV, however, we have detected positivity for 
endogenous variant of FeLV (enFeLV) in the rate of 14%. Multiple logistic regression analysis was applied for 
assessment of risk factors effects on the presence of feline retroviruses. Presence of feline retroviruses should be 
routinely investigated in terms of cats’ health because of having multiple negative effects. The prevention and 

vaccination program should be revised according to individual properties and the presence of these viruses. 
Designed prevention plan by specialists should be strictly followed. 

ANAHTAR KELİMELER: DOMESTIC CATS, FELV, FFV, FIV, TURKEY 

 
INVESTIGATION OF THE PREVALENCE OF FELINE RETROVIRUSES AMONG THE 

DOMESTIC CATS IN TURKEY 
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Feline retroviruses are notorious viral agents in terms of the health of felids, which substantially suppress the 
immune system, and leads to clinical disease or subclinical infection. Feline retroviruses consist of Feline 
Immunodeficiency Virus (FIV), Feline Leukemia Virus (FeLV) and Feline Foamy Virus (FFV). FFV is less-
known feline retrovirus which is thought to be apathogenic for felids. We intended in this study to elucidate the 
association between clinical views of domestic cats and the presence of feline retroviruses. This is the first evidence 
study to investigate a potential association between the clinical status of cats and the presence of FFV, although 
clinical data for FIV and FeLV have been provided by numerous scientific sources. We have collected 200 whole 
blood samples from owned cats in the frame of ethical approval by Ankara University HADYEK. During 
sampling, the individual properties of each cat were recorded as risk factors. Molecular techniques have been used 
to detect specific gene for each feline retrovirus. We obtained 10.5% and 10% positivity rates for FIV and FFV, 
respectively. We have found no positive cats in terms of FeLV, however, we have detected positivity for 
endogenous variant of FeLV (enFeLV) in the rate of 14%. Multiple logistic regression analysis was applied for 
assessment of risk factors effects on the presence of feline retroviruses. Presence of feline retroviruses should be 
routinely investigated in terms of cats’ health because of having multiple negative effects. The prevention and 
vaccination program should be revised according to individual properties and the presence of these viruses. 
Designed prevention plan by specialists should be strictly followed. 

KEYWORDS: DOMESTIC CATS, FELV, FFV, FIV, TURKEY 

 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 

149 
 

 
TAM TAHILLAR VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

 
Sözel Bildiri 

 
Banu GÜDÜK1, Esma AKSOY1, Çağla AYER1, Ezgi BELLİKCİ KOYU1, 

 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 

Türkiye’de besin grupları içerisinde tahıl ve tahıl ürünleri tüketimi ilk sırada yer almaktadır. Tam tahıllar tahıl 

tanesinin endosperm, rüşeym ve kepek kısımlarını bir arada içeren ve diyet posası, fenolik bileşenler, mineraller 

ve vitaminler gibi biyolojik yönden aktif bileşenleri içeren besinlerdir. Türkiye Beslenme Rehberi’nde günlük 

toplam tahıl tüketiminin en az yarsının tam tahıllardan sağlanması ve tam tahılların mümkünse her öğün 

tüketilmesi önerilmektedir. Tüketilebilecek miktar bireyin vücut ağırlığı, yaşı, cinsiyeti, fiziksel aktivite durumu 

gibi birçok faktöre bağlıdır. Yapılan çok sayıda çalışmada tam tahıl tüketiminin, kardiyometabolik hastalıklar, 

obezite, tip 2 diyabet ve kanser gibi birçok kronik hastalık ile negatif ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu derlemede 

tam tahılların biyoaktif bileşenleri ve sağlık üzerindeki etkileri incelenecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: TAM TAHIL, BİYOAKTİF BİLEŞEN, DİYABET, KARDİVASKÜLER 

HASTALIKLAR, OBEZİTE 

 
Whole Grains and Their Effect on Health 

 
Banu GÜDÜK1, Esma AKSOY1, Çağla AYER1, Ezgi BELLİKCİ KOYU1 

 
1IZMİR KATİP CELEBİ UNİVERSİTY, FACULTY OF HEALTH SCİENCES, DEPARTMENT OF 

NUTRİTİON AND DİETETİCS 

The consumption of grains in Turkey ranks first among the in the food groups. Whole grains are foods containing 
endosperm, germ and bran parts of grain seed and containing biologically active components such as dietary fiber, 
phenolic compounds, minerals, and vitamins. In Dietary Guidelines for Turkey, it is recommended that at least 
half of daily grain consumption should be provided from whole grains and whole grains should be consumed in 
every meal. The amount that can be consumed depends on many factors such as the individual's body weight, age, 
gender, physical activity status. Numerous studies have indicated that whole grain consumption is negatively 
associated with many chronic diseases such as cardiometabolic diseases, obesity, type 2 diabetes, and cancer. In 
this review, bioactive components of whole grains and their effects on health will be examined. 

KEYWORDS: Wholegrain, bioactive components, type 2 diabetes, cardiovascular diseases, obesity 
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ISPARTA İLİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) 

TARAFINDAN DESTEKLENEN BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK PROJELERİNİN ANALİZİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Said BİLGİNTURAN1, Mehmet IŞIK1, 
 

1TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ, 

Bu araştırma Isparta İli Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafına desteklenen büyükbaş 

hayvancılık projelerinin yapısal ve sosyal özellikleri ile hayvansal üretim durumlarını belirlemek amacı ile 

yapılmıştır. Bu amaçla 15 büyükbaş işletmesinde anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada işletme sahiplerinin 

%66.7’sinin 45 yaş ve üzerinde olduğu ve %33.3’ünün yüksekokul mezunu olduğu bulunmuştur. İşletmelerin 

%66.7’sinin süt işletmesi olduğu, %46.7’sinin kuruluş kapasitesinin 200 baş ve üzeri olduğu ancak işletmelerin 

%53.3’ünün mevcut hayvan varlığının 50 baş ve altında olduğu bulunmuştur. Hayvan ırkları bakımından 

işletmelerin, %53.3’ü holstein, %33.3’ü Simmental ırk ile yetiştiricilik yaptığı görülmüştür. Arazi varlığı 

bakımından işletmelerin %60’ı 100 dekar ve üstü büyüklüktedir. Ayrıca işletmelerin %66.6’sı kendi arazilerini 

işlemektedir. Bu işletmelerin %80’inin ana faaliyet alanı hayvansal üretimdir. İşletmelerin %86.7’sinde düzenli 

verim kayıtları tutulmaktadır. İşletmelerin %46.7’sinde veteriner hekim yada ziraat mühendisi çalışmamaktadır. 

Bu işletmelerde rasyonlar %80’i işletmeci tarafından hazırlanmaktadır. İşletmelerin %60’ı TKDK ile iletişimden 

memnun oldukları belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: KIRSAL KALKINMA, HAYVANCILIK, TARIMSAL DESTEKLEME, 
ISPARTA 

 
Analysis of Cattle Husbandry Projects Supported by Agriculture and Rural Development 

Support Institution (ARDSI) in Isparta 
 

Said BİLGİNTURAN1, Mehmet IŞIK1 
 

1MİNİSTRY OF AGRİCULTURE AND FORESTRY ISPARTA PROVİNCE ADMİNİSTRATİON 

The aim of this study was to determine and supported by Isparta Province Agriculture and Rural Development the 
structural and social characteristics of animal husbandry projects and animal production conditions. For this aim, 
a survey was done in 15 cattle enterprise. In the study, 66.7% of the owners were 45 years and over and 33.3% of 
them were graduated from college. It was found that 66.7% of the enterprises were dairy farms, 46.7% of them 
had a foundation capacity of 200 head and above, but 53.3% of the enterprises were found to have 50 animals or 
less. In terms of animal breeds, were found to be 53.3% holstein and 33.3% Simmental of the enterprises breeding 
with. In terms of land assets, 60% of the enterprises in size of 100 acres or more. In addition, 66.6% of enterprises 
handle their own land. The main activity of these enterprises is 80% of animal production. In these enterprises, 
86.7% of them are kept regularly. No veterinarian or agricultural engineer is employed in 46.7% of enterprises. In 
these enterprises, the owner prepares 80% of the rations. 60% of the enterprises were satisfied with the 
communication with the ARDSI. 

KEYWORDS: Rural Development, Livestock, Rural Support, Isparta 
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ATTAİNMENT OF THE JUVENİLE-TO-ADULT PHASE TRANSİTİON İN APPLE FULL-
SİB AND HALF-SİB OFFSPRİNGS 

 
Sözel Bildiri 

 
Ayşe Nilgün ATAY1, 

 
1Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Eğirdir-Isparta, 

In deciduous fruit tree species, breeding studies are more time-consuming and expensive compared with those in 
the major crops. The transition from the juvenile-to-adult phase is one of the most critical impediments on the 
rapid evaluation of seedlings in fruit tree breeding. Therefore, juvenility is one of the most fundamental topics of 
fruit breeders, and also has long attracted interest due to scientific, economical and practical implications. In this 
sense, this research aimed at investigating the juvenile-to-adult phase transition of apple full-sib and half-sib 
offsprings based on vegetative growth over the first seven years of growth after germination. In the seventh year 
of growth following germination, the highest flowering seedlings rate was observed in open-pollinated seedlings 
of ‘Golden Delicious’ (69.70%) followed by ‘Starkrimson Delicious’ x ‘Kaşel 41’ (60.87%), whereas the lowest 

flowering rate was exhibited by the ‘Golden Delicious’ x ‘Kaşel 41’ (35.79%). Similarly, considerable variation 

was found among the studied apple seedlings for vegetative growth. This capacity within such a collection was 
considered to be a high potential to select superiors with desired canopy architecture. The accurate and consistent 
assessments regarding the duration of the juvenile phase could be used to improve the efficiency of breeding 
programmes. 

ANAHTAR KELİMELER: BREEDİNG, CROSS COMBİNATİON, MALUS X DOMESTİCA, PROGENY, 

SEEDLİNG 

 
Attainment of the juvenile-to-adult phase transition in apple full-sib and half-sib offsprings 

 
Ayşe Nilgün ATAY1 

 
1FRUİT RESEARCH INSTİTUTE EĞİRDİR/ISPARTA 

In deciduous fruit tree species, breeding studies are more time-consuming and expensive compared with those in 
the major crops. The transition from the juvenile-to-adult phase is one of the most critical impediments on the 
rapid evaluation of seedlings in fruit tree breeding. Therefore, juvenility is one of the most fundamental topics of 
fruit breeders, and also has long attracted interest due to scientific, economical and practical implications. In this 
sense, this research aimed at investigating the juvenile-to-adult phase transition of apple full-sib and half-sib 
offsprings based on vegetative growth over the first seven years of growth after germination. In the seventh year 
of growth following germination, the highest flowering seedlings rate was observed in open-pollinated seedlings 
of ‘Golden Delicious’ (69.70%) followed by ‘Starkrimson Delicious’ x ‘Kaşel 41’ (60.87%), whereas the lowest 

flowering rate was exhibited by the ‘Golden Delicious’ x ‘Kaşel 41’ (35.79%). Similarly, considerable variation 
was found among the studied apple seedlings for vegetative growth. This capacity within such a collection was 
considered to be a high potential to select superiors with desired canopy architecture. The accurate and consistent 
assessments regarding the duration of the juvenile phase could be used to improve the efficiency of breeding 
programmes. 
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OPTİK HARİTALAMA İLE FUSARIUM GENOM SEKANSININ DOĞRULANMASI 

 
Sözel Bildiri 

 
Duygu ATEŞ1, Hacer Handan ALTINOK2, 

 
1Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, Bornova – İzmir/Türkiye, 2Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 

Bitki Koruma Bölümü, Talas – Kayseri/Türkiye, 

Fusarium oxysporum bitkilerde ve toprakta bulunan en önemli funguslardan biridir. Bu türün çoğu ırkı patojenik 

veya saprofitik değilken, tür genellikle patlıcan, domates, karpuz, salatalık ve biber gibi dünya genelinde yüksek 

ekonomik öneme sahip bitkilerde vasküler solgunluk veya kök çürüklüğü hastalıklarına neden olması ile rapor 

edilmiştir. F. oxysporum’un patojenik ırkları genellikle konukçuya özelleşmiş ve etkiledikleri konukçuya göre 

alttürlere ayrılmıştır. Toprak sterilizasyonuna ragmen, bu hastalık üretim sürecinde hala çok büyük bir problemdir. 

Bir bölgedeki ya da ülkedeki yerel patojen Fusarium’un moleküler ve genetik karakterizasyonu, o bölgede 

dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesinde çok kritik bir basamaktır. Yeni nesil sekanslama (Next Generation 

Sequencing, NGS), genom sekanslamada zamanı kısaltan ve maliyeti azaltan etkili bir platformdur. Öte yandan, 

karmaşıklık ve genom boyutu gibi bazı genom özellikleri, sekans dizilişini engeller. NGS platformundan elde 

edilen birleştirilmiş kısa sekans okumaları farklı türlerdeki tekrarlayan DNA elementleri nedeniyle karmaşıklaşır. 

Çalışmadan yalnızca kısa okuma sonuçları elde edildiyse, genomu dolduran bu elementleri çözmek imkansız 

olabilir ve bu sorunun üstesinden gelebilmek için optik haritalama tekniği kullanılabilir. Yapılan bu çalışmada F. 

oxysporum f. sp. melongenae izolatı kullanılmıştır. Tüm genom sekans bilgileri NCBI’dan indirilmiştir. Yüksek 

moleküler ağırlıklı DNA izole edilmiş, elde edilen bu DNA, optik haritalama yapmak amacı ile Bionano Genomics 

cihazının çipine yüklenmiştir. Elde edilen veriler, bazı kontiglerin doğru oryantasyonda olmadığını 

göstermektedir. Ayrıca Fusarium genomunda sekanslanabilecek bazı eksik kısımların varlığı da belirlenmiştir. 

Sonuç olarak optik haritalama, genomu dolduran tekrar sekanslarının varlığından dolayı bu zengin kontig 
sekanslarını doğru yönde yerleştiren güçlü bir tekniktir. 

ANAHTAR KELİMELER: FUSARİUM OXYSPORUM, OPTİK HARİTALAMA, GENOM 

SEKANSLAMA 
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UNİVERSİTY, FACULTY OF AGRİCULTURE, DEPARTMENT OF PLANT PROTECTİON, TALAS – 
KAYSERİ/TURKEY 

Fusarium oxysporum is one of the most important fungi found in plants and soil all over the world. While most 
strains of this species are non-pathogenic or saprophytic, it has been reported to have pathogenic strains which 
give rise to disruptive vascular wilt or root rot diseases in a various of plants, such as eggplant, tomato, watermelon, 
cucumber and pepper. F. oxysporum pathogenic strains often present a high degree of host specificity and are 
subdivided into formae speciales (f. sp.) and races according to the affected host. Despite soil sterilization, these 
diseases remain a major problem in the production process. Molecular and genetic characterization of the Fusarium 
pathogen that is inherent in a region or country is a critical step in developing resistant cultivars. Next Generation 
Sequencing (NGS) is a powerful platform that presents tremendous chance in terms of cost and time effectiveness 
of genome sequencing. On the other hand, some genome properties hinder their sequences assembly, with the 
complexity and size showing the most important complexities. Short sequence reads assembly generated NGS 
platform is complicated by different types of repetitive DNA elements. These elements that populate genomes, 
can be impossible to resolve when solely short reads are existing. In order to overcome these obstacles, optical 
mapping technique can be used. F. oxysporum f. sp. melongenae isolate was used in our study. Whole genome 
sequence information was downloaded from NCBI. High molecular weight DNA was isolated. High molecular 
weight DNA was loaded chips of Bionano Genomics devices for optical mapping. Results showed that some of 
the contigs was not right orientation. There was some missing part that could be sequenced in the Fusarium 
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genome. As conclusion, optical mapping is a powerful technique for placing contig sequences in a right orientation 
due to existence of repetitive sequences that populate the genomes. 

KEYWORDS: Fusarium oxysporum, Optical mapping, Genome sequence 
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KEÇİ SÜTÜ BAZLI DEVAM FORMÜLÜNDE LACTOBACİLLUS VE BİFİDOBACTERİUM 

GİBİ PROBİYOTİKLERİN KULLANIMI VE BUNLARIN GELİŞİMİ ÜZERİNE 

OLİGOSAKKARİTLERİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
 

Sözel Bildiri 
 

Selda BULCA1, Rana AĞALDAY2, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 2Kecicik Dairy Industry, 
Turkey, 

Bu çalışmada fruktooligosakkarit, galaktooligosakkarit ve inülinin Lactobacillus acidophilus (NRRL B-1910), 
Bifidobacterium bifidum (DSM 20456), Lactobacillus plantarum (NRRL B-4496), Lactobacillus acidophilus (LA-
5), Lactobacillus rhamnosus (NRRL B-442), Lactobacillus acidophilus (ATCC 11975), Lactobacillus reuteri 
(NRRL B-14172) ve Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12)’in gelişim performansı ve asitlik geliştirme 

özelliği üzerine etkileri in vitro koşullarda araştırılmıştır. Bunun için keçi sütü bazlı devam sütüne, prebiyotikler 

ve MRS broth içerisinde geliştirilen test bakterileri ilave edilmiş, 37 °C’de 24 saat inkübasyonun sonunda MRS 

Agar besiyeri kullanılarak test bakterisi sayımları gerçekleştirilmiştir. Sayım sonuçlarına göre FOS ve 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis’in birlikte kullanıldığında bakteri gelişimini artırdığı ve devam sütünün 

pH’sında diğer substratlardan daha hızlı düşüş sağladığı gözlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: DEVAM SÜTÜ, KEÇİ SÜTÜ, OLİGOSAKKARİT, PROBİYOTİK 

 
THE USE OF PROBIOTICS AS LACTOBACILLUS AND BIFIDOBACTERIUM IN GOAT 

MILK BASED FOLLOW-UP FORMULA AND INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 
OLIGOSACCHARIDES ON THE GROWTH OF THESE PROBIOTICS 

 
Selda BULCA1, Rana AĞALDAY2 

 
1UNİVERSİTY OF ADNAN MENDERES FACULTY OF ENGİNEERİNG DEPARTMENT OF FOOD 

ENGİNEERİNG, 2KECİCİK DAİRY INDUSTRY, TURKEY 

In this study, the influence of fructooligosaccharide, galactooligosaccharide and inulin on the growth performance 
and acidifying activity of Lactobacillus acidophilus (NRRL B-1910), Bifidobacterium bifidum (DSM 20456), 
Lactobacillus plantarum (NRRL B-4496), Lactobacillus acidophilus (LA-5), Lactobacillus rhamnosus (NRRL B-
442), Lactobacillus acidophilus (ATCC 11975), Lactobacillus reuteri (NRRL B-14172) and Bifidobacterium 
animalis subsp. lactis (BB-12) were investigated in vitro conditions. Therefore, test bacteria developed in MRS 
broth and prebiotics added in the goat milk based follow-up formula and after 24 h incubation at 37 oC, test bacteria 
counts were performed using MRS Agar medium. According to the count of bacteria, when FOS and 
Bifidobacterium animalis subsp. lactis were used together, it is observed that the growth of this bacteria increased 
and the pH of the follow-up formula decreased rapidly. 

KEYWORDS: Follow-Up Formula, Goat Milk, Oligosaccharide, Probiotic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 

155 
 

 
ÇEVRENİN KADIN SAĞLIĞINA ETKİSİ 

Sözel Bildiri 
Mehtap KIZILKAYA1 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
 

Çevre, en genel tanımıyla, insanın içinde yaşadığı ve sürekli olarak yararlandığı tüm doğal varlıklar ile 

meydana getirdiği kültür ve tarihin birbiriyle etkileşim içinde bulunduğu bir sistemler bütünüdür. Çevre sorunları 

artık yalnızca ülkelerin sorunu değil, Dünya’da yaşayan ve 6.7 milyarı aşan tüm insanlığın ortak sorunudur. İnsan-
çevre ilişkisi dinamik ve iki yönlü bir süreçtir. İnsan çevresi bedensel, ruhsal ve sosyal yapısıyla doğrudan 

ilişkilidir. Çevre ne kadar iyi ise bedensel yapı başta olmak üzere ruhsal ve sosyal yapı da o oranda sağlıklı ve iyi 

olur. Bu nedenle çevrenin zararlı etkileri, bedensel ve ruhsal bir takım rahatsızlıklara neden olmaktadır. Çevresel 

koşulların değişmesi, zamanının çoğunu evde geçiren kadınların yaşamını ve sağlığını daha fazla 
etkileyebilmektedir. Toplumda bazı hastalıklar, kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmektedir. Olumsuz 

çevre koşulları kadınlarda; ruhsal boyutuyla; depresyon, yeme sorunları, gerginlik, huzursuzluk, uyku sorunları, 

çalışan kadınlarda verim düşüklüğü ve dikkat dağınıklığına, bedensel boyutuyla; kalp damar rahatsızlıklarına 

jinekolojik sorunlara yol açabilmektedir. Çevre sorunlarıyla mücadelede; kadınların enerji kaynaklarına ulaşımı 

ve afetlerle mücadele konusunda bilinçlendirilmesi, enerji ve çevre politikalarının karar mekanizmalarında 

kadınların rolünün artırılması, ekolojik tarımın kadınlara anlatılması,  atıkların geri kazanılmasından kadınların 

ekonomik kazanç sağlamasına dair projeler üretilmesi önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: Kadın, çevre, sağlık 

 

THE EFFECT OF THE ENVIRONMENT ON WOMEN HEALTH 

Oral Presentation 

Mehtap KIZILKAYA1 

1Aydın Adnan Menderes University Nursing  Faculty 

Environment, in its most general definition, is a set of systems in which human beings interact with each other and 
all the natural beings they live and benefit from. Environmental problems are no longer just the problem of 
countries, but the common problem of all human beings living in the world and exceeding 6.7 billion. The human-
environment relationship is a dynamic and two-way process. The human environment is directly related to its 
physical, spiritual and social structure. The better the environment, the better the physical and the spiritual and 
social structure. Therefore, the harmful effects of the environment cause physical and mental disorders. Changes 
in environmental conditions can affect the life and health of women who spend most of their time at home. Some 
diseases are more common in women than men. Adverse environmental conditions in women; with its spiritual 
dimension; depression, eating problems, tension, restlessness, sleep problems, low productivity and distraction in 
working women; cardiovascular disorders can cause gynecological problems. In the fight against environmental 
problems; increasing awareness of women on access to energy resources and combating disasters, increasing 
women's role in decision-making mechanisms of energy and environmental policies, explaining ecological 
agriculture to women, and producing projects for women's economic gain from waste recovery. 

KEYWORDS: Women, environment, health 
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ETLİK PİLİÇ YUMURTALARINDA İN OVO L-GLUTAMİN ENJEKSİYONU2: 

PERFORMANS VE SİNDİRİM SİSTEMİ GELİŞİMİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Şeyma KARAMIK1, Canan KOP BOZBAY2, 
 

1Eskisehir Osmangazi Üniversitesi, 2Eskisehir Osmangazi Üniversites, 

Bu çalışmada in ovo veya kuluçka sonrası yem ile L-Glutamin verilmesinin performans (yem tüketimi, yemden 

yararlanma oranı, canlı ağırlık), oransal toplam sindirim sistemi ağırlığı ve duodenum, jejenum ve ileum, kript 
derinliği, villus genişliği, villus uzunluğu ve total mukoza kalınlığı üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla 672 

adet Ross 308 etlik piliç civcivi 6 tekerrürlü (tekerrür başına 14 dişi-14 erkek civciv) 4 muamele grubuna tesadüfi 

olarak dağıtılmıştır. Deneme gruplarını kuluçkanın 18. gününde in ovo serum fizyolojik enjekte edilen 

yumurtalardan (PK), enjeksiyonsuz yumurtalardan (NK), kuluçkanın 18. gününde in ovo L-Glutamin enjekte 
edilen yumurtalardan (Q) elde edilen civcivler ile standart kuluçka prosedürüne tabi tutulan yumurtalardan elde 

edilen ve çıkıştan itibaren başlangıç yemlerine ilk hafta %1 L-Gutamin ilavesi yapılan (YQ) civcivler 

oluşturmuştur. L-Glutamin in ovo veya yem ile verilmesi yem tüketimi ve canlı ağırlığı etkilemezken yemden 
yararlanma oranı YQ grubunda tüm gruplardan ve Q grubunda NK’dan daha düşük bulunmuştur. Toplam sindirim 

sistemi ağırlığı en yüksek YQ grubundan elde edilmiştir. L-Glutaminin in ovo veya yem ile verilmesi ileum da 
villus genişliği hariç duodenum, jejenum ve ileum da kript derinliği, villus genişliği, villusuzunluğu ve total 

mukoza kalınlığını artırmıştır. Mevcut bulgulara dayanarak, daha gelişmiş bir sindirim sistemine bağlı olarak 

yemden yararlanma oranını düşürmesinden dolayı L-Glutaminin in ovo veya yem ile verilmesinin uygun olacağını 

göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ETLİK PİLİÇ, L-GLUTAMİN, İN OVO, VİLLUS, İNCE BAĞIRSAK, 

SİNDİRİM SİSTEMİ 

 
Inovoinjection of L-Glutamine in broiler eggs2:Performance and gastrointestinal system 

 
Şeyma KARAMIK1, Canan KOP BOZBAY2 

 
1ESKİSEHİR OSMANGAZİ OF UNİVERSİTY 

In this study, the effects on the performance (feed consumption, feed conversion ratio, live weight), relative total 
digestive system weight (GIT) and crypt depth, villus width, villus length and total mucosal thickness of 
duodenum, jejenum and ileum were given by in ovo or posthatch feeding with L-Glutamine. For this purpose, 672 
Ross 308 broiler chicks were randomly distributed to 4 treatment groups with 6 replications (14 female-14 male). 
The experimental groups were obtained from eggs injected with in ovo saline (PC) on the 18th day of incubation, 
eggs without injection (NC), eggs obtained from the eggs injected in ovo L-Glutamine (Q) on the 18th day of the 
incubation and chicks obtained by standard incubation procedurethat added 1% L-Glutamine to the initial feeds 
(fisrt 7 d) (FQ). L-Glutamine administration in ovo or ration did not affect feed consumption and live weight, 
whereas feed conversion ratiowas lower in FQ group than all groups and was lower in Q than NC. The highest 
GIT weight was obtained from FQ group.Administration of L-Glutamine by in ovo or ration increased crypt depth, 
villus width, villus length and total mucosal thickness in duodenum, jejenum and ileum.Based on the present 
findings, it is appropriate to administer L-Glutamine byin ovo or ration reduces feed utilization depending on a 
more advanced digestive system. 

KEYWORDS: Broiler, L-Glutamine, in ovo, villus, small intestine, gastrointestinal system 
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DÜZEY 1 TR3 EGE BÖLGESİ’NDE 2000 YILI SONRASI TARIM SEKTÖRÜNDE 

DÜZENLENEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN ANALİZ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

YAĞIZ DAĞHAN DERİNSU1, NERİMAN YÖRÜR1, 
 

1DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ, 

Yatırım teşvikleri, devletlerin ekonomik kalkınmayı sağlamak, geri kalmış bölgeleri kalkındırmak, verimlilik artışı 

sağlamak, istihdam imkânını artırmak ve yabancı sermayeyi çekmek için kullandıkları önemli ekonomik politika 

araçlarından biridir. Kamu tarafından finanse edilen teşvikler özel sektörü teşvik edilen bölgeye çekmek ve 

sermayenin harcama maliyetini azaltmak için verilmektedir. Tarım, sanayi, enerji, hizmetler ve madencilik gibi 

birçok sektör teşviklerle desteklenmektedir. Bu çalışma kapsamında; 2000 yılı sonrası özellikle tarım alanında 

düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin yıllar itibariyle ve TR3 Ege Bölgesi düzeyindeki illere göre dağılımlarının 

değerlendirilmesi ve haritalarının oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışmanın amaç ve kapsamı doğrultusunda T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 

01.01.2001 ve 31.12.2018 tarihleri arasında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri tablosundan yararlanılmıştır. Bu 

tablo kapsamında, yerli ve yabancı sermaye türlerinde belge adedi, sabit yatırım miktarı ve istihdam miktarlarına 

ilişkin iller bazında Excel programı yardımıyla tablolar oluşturulmuştur. Bu tabloların yine Excel programında 

grafikleri yapılarak AutoCAD programında haritalar üzerinde mekansal dağılımları gösterilmiştir. Oluşan grafik 

ve haritalar yorumlanarak TR3 Ege Bölgesi düzeyinde hangi illerde nasıl bir teşvik - yatırım ilişkisi olduğu 

değerlendirilmiştir. Benzer konularda hazırlanan çalışmalardan farklı olarak 2000 sonrası düzenlenen yatırım 
teşvik belgeleri verisiyle AB uyum sürecinde oluşturulan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre 2001-
2018 yılları arasındaki dönemi TR3 Ege Bölgesi illeri kapsamında inceleyen ilk ve en güncel araştırma olması 

çalışmanın özgün değerini oluşturmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: TARIM SEKTÖRÜ, İBBS, YATIRIM TEŞVİK BELGESİ, YERLİ SERMAYE, 

YABANCI SERMAYE 

 
ANALYSIS AND EVALUATION OF INVESTMENT INCENTIVE CERTIFICATES FOR 

THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE LEVEL 1 TR3 AEGEAN REGION AFTER 2000 
 

YAĞIZ DAĞHAN DERİNSU1, NERİMAN YÖRÜR1 
 

1DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CITY AND 
REGIONAL PLANNING 

Investment incentives are one of the most important economic policy instruments used by the states to provide 
economic development, to develop backward regions, to increase productivity, to increase employment 
opportunities and to attract foreign capital. Publicly funded incentives are provided to attract the private sector to 
the promoted region and reduce the cost of capital expenditure. Many sectors such as agriculture, industry, energy, 
services and mining are supported by incentives. With in the scope of this study; it is aimed to evaluate and map 
the distribution of investment incentive certificates, which are organized in the field of agriculture in TR3 Aegean 
Region level, from 2000 to present. The investment incentive certificates table, which covers dates between 
01.01.2001 and 31.12.2018 that was prepared by the T.C. Ministry of Industry and Technology, General 
Directorate of Incentive Implementation and Foreign Capital was used in accordance with the purpose and scope 
of the study. Within the scope of this table, tables were prepared with the help of Excel software on the basis of 
the number of documents, fixed amount of investment and the amount of employment in domestic and foreign 
capital types. These tables are also put into graphics in Excel sotware, and their spatial distribution is shown on 
the maps in AutoCAD program. The incentive and investment relationship for provinces the TR3Aegean Region 
level are evaluated by interpreting these graphs and maps. The original value of this paper lies in it being the first 
and the most recent research, which examined the period between the years 2001-2018 within the TR3 Aegean 
Region provinces according to the Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) established in the EU 
harmonization process with the data of investment incentive certificates, unlike the studies prepared on similar 
issues after 2000. 
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AZERBAYCAN’DA ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN PESTİSİTLER HAKKINDA BİLGİ 

DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

ISRAFILOVA1, 
 

1EGE ÜNİVERSİTESİ, 

Bu araştırmanın amacı, Azerbaycan’da eğitim alan üniversiteli gençlerin pestisitlere ilişkin farkındalık ve bilgi 

düzeylerini değerlendirilmesidir. Azerbaycan`da 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 18-35 yaş aralığındaki, lisans 

ve lisansüstü düzeydeki 401 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Araştırma verileri, öğrencilerin sosyal medya 

üzerinden doldurdukları anket ile toplanmıştır. Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri ve pestisit bilgi düzeyine 

belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Anket formu toplam 23 sorudan oluşmaktadır. Demografik 

özellikleri araştıran sorular; cinsiyet, yaş, yaşadıkları şehir, eğitim durumu, fakülte, bölüm, sınıf gibi bağımsız 

değişkenlerdir. Çevre ve pestisit hakkında bilgi kaynağı, pestisit uygulama deneyimi, çevre ve pestisit hakkında 

haberleri takibe ilişkin 3 soru yer almaktadır. Verilerin analizi, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

16,0 paket programının yardımıyla değerlendirilmiştir. Betimsel istatistik yöntemlerden frekans, yüzde, ortalama 
ve standart sapma analizi kullanılmıştır. Genel pestisit bilgi anketi puan düzeyi ile bağımsız değişkenler arasındaki 

ilişkilerin tespiti için Ki-kare testi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %54.6 erkek, %45.4 kız ve yaş 

ortalaması 18-35`tir. Pestisit bilgi düzeyleri; % 52.6 iyi, %35.9, orta, %11.5 kötü olarak belirlenmiştir. Pestisit 

bilgi düzeyleri ile öğrencilerin okudukları fakülte, önceden pestisitin ne olduğu hakkında bilgili olmaları, ilaçlama 

işlemine şahit olmaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Pestisit bilgi düzeyi %52.6 öğrencinin iyi 

olmasına rağmen katılımcıların yükseköğretim gören toplum bireyleri olduğu göz önüne alarak pestisit 

konusundaki bilgileri yeterli bulunmamaktadır. Pestisit ve çevre konusunda eğitimin iyileştirilmesi için çevre 

konusundaki problemlerine ilgisini artırabilecek yöntemler geliştirilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: AZERBAYCAN, ÇEVRE EĞİTİMİ, ÖĞRENCİLER, PESTİSİT, BİLGİ DÜZEYİ 

 
EVULATION OF THE KNOWLEDGE LEVEL ON THE PESTICIDES AMONG THE 

UNIVERSITY STUDENTS IN AZERBAIJAN 
 

ISRAFILOVA1 
 

1EGE UNIVERSITY 

The purpose of this research is to evaluate the awareness and knowledge level of Azerbaijani students regarding 
pesticides. Four hundred and one undergraduate and graduate students from the 2018-2019 educational year, ages 
18-35 took part in this research. Research data was obtained by a online survey containing defining questions about 
students sociodemographic characteristics and pesticide knowledge level. The survey contained 23 questions in 
total. Demographic data, gender, city of residence, age, educational state, faculty, department and grade were 
questioned. Three questions about the knowledge sources of the environment and pesticide, pesticide practice 
experience and news concerning the environment and pesticide took place. Analysis of data results were done by 
help from SPSS( statistical package for social sciences) 16,0. Chi square analysis were performed to determinate 
the links between the scores of the general pesticide knowledge survey and the independent variable. From 
participants, 54.6% male and 45.4% female aged between 18-35. Pesticide knowledge level were defined as 52.6 
% well, 35.9% average and 1.5% low. The scores of the pesticide knowledge survey between students 
differentiated according to their faculties, their pre knowledge about pesticides and having witnessed a spraying 
process. Despite students with 52.6% pesticide knowledge level having a well knowledge considering the fact that 
participants were society’s high educationated individuals, their level is considered insufficient. In order to 
improve the education about the environment and pesticides new methods that raise the interest for environmental 
problems must be developed. 

KEYWORDS: Azerbaijan, Environmental Education, Pesticides, Students, Knowledge Level 
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KAZAKİSTAN’DA YÜKSEKÖĞRETİM GÖREN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AĞIR 

METAL KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Gulsezim ORYNGALI1, 
 

1EGE UNİVERSİTESİ, 

GÜNÜMÜZDE GEZEGENİMİZİN KARŞILAŞTIĞI EN KRİTİK SORUNLARDAN BİRİ ÇEVRE 

KİRLİLİĞİDİR. KÜRESEL SANAYİLEŞME VE MODERNLEŞME NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN ÇEVRE 

KİRLİLİĞİ, HAYVANLAR, BİTKİLER VE İNSANLARIN HAYATINI BÜYÜK ÖLÇÜDE TEHDİT 

ETMEKTEDİR. ÖZELLİKLE ÇEVRE KİRLİLİĞİ ARASINDA AĞIR METAL KİRLİLİĞİ, CİDDİ BİR 

TEHLİKE OLUŞTURMAKTADIR. BU ARAŞTIRMADA KAZAKİSTAN’DA YÜKSEKÖĞRETİM GÖREN 

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN AĞIR METAL KİRLİLİĞİ ÜZERİNE BİLGİ DÜZEYLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇLANMIŞTIR. KESİTSEL TİPTEKİ BU ARAŞTIRMANIN VERİLERİ 2018 – 

2019 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILINDA KAZAKİSTAN’DAKİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNE SOSYAL MEDYA 

ÜZERİNDEN ULAŞILARAK TOPLANMIŞTIR. KAZAKİSTAN’DA YÜKSEKÖĞRETİM GÖRMEKTE 

OLAN TOPLAM 396 LİSAN ÖĞRENCİSİ ARAŞTIRMAYA KATILMIŞTIR. VERİ TOPLAMAK İÇİN 

ARAŞTIRMACI TARAFINDAN AĞIR METAL BİLGİ TESTİ GELİŞTİRİLMİŞTİR. ARAŞTIRMADA SPSS 

İSTATİSTİK BİLGİSAYAR PROGRAMI KULLANILARAK FREKANS, YÜZDE VE Kİ – KARE ANALİZİ 

YAPILMIŞTIR. ÖĞRENCİLERİN AĞIR METAL BİLGİ DÜZEYİ; %13,1 İYİ, %53,3 ORTA, %33,6 KÖTÜ 

OLARAK BELİRLENMİŞTİR. AĞIR METAL BİLGİ TESTİNDEN ALDIKLARI BAŞARI PUAN 

SINIFLAMASI İLE CİNSİYET, ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK HABERLERİ OKUYUP 

OKUMAMALARI, ÇEVRE KONUSUNDA YAPILAN SEMİNER, KONFERANS GİBİ BİLİMSEL 

ÇALIŞMALARA KATILIP KATILMAMALARI, ÇEVRE EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖNÜLLÜ 

KURULUŞLARIN ÇALIŞMALARINA KATILIP KATILMAMALARI ARASINDA ANLAMLI BİR FARK 

TESPİT EDİLMİŞTİR. AYNI ZAMANDA ÇEVRE SORUNLARININ ARTMASINDAN ENDİŞELENİP 

ENDİŞELENMEMELERİ, ÇEVRE SORUNLARININ DERSLERDE İŞLENMESİNİ İSTEYİP 

İSTEMEMELERİ ARASINDA DA ANLAMLI BİR FARK BULUNMUŞTUR. OKUDUKLARI FAKÜLTE, 

SINIF, YAŞ, BÖLGE İLE AĞIR METAL BİLGİ TESTİNDEN ALDIKLARI PUAN SINIFLAMASI ARASINDA 

BİR FARK TESPİT EDİLMEMİŞTİR. 

ANAHTAR KELİMELER: ÖĞRENCİ, ÇEVRE, ÇEVRE EĞİTİMİ, ÇEVRE KİRLİLİĞİ, AĞIR METAL 

 
KNOWLEDGE LEVELS ON HEAVY METAL POLLUTION AMONG THE 

UNDERGRADUATE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION IN KAZAKHSTANI 
 

Gulsezim ORYNGALI1 
 

One of the most critical problems our planet faces today is environmental pollution. Environmental pollution 
caused by global industrialization and modernization threatens the lives of animals, plants and humans to a great 
extent. Among environmental pollution, a serious danger is especially posed by heavy metal pollution. In this 
study, it was aimed to evaluate the level of knowledge on heavy metal pollution of undergraduate students studying 
at higher education in Kazakhstan. The data of this cross – sectional study were collected in 2018 – 2019 academic 
year by means of social media for undergraduate students in Kazakhstan. The populations of this research are 
students of Kazakhstan and the sample of this research is 396 undergraduate studying students in Kazakhstan. The 
Heavy Metal Test was developed by the researcher to collect data. In this study, frequency, percent and chi – 
square analysis was performed using SPSS statistical computer program. The students ' heavy metal knowledge 
level was 13.1% good, 53.3% medium, 33.6% bad. It’s determined that the heavy metal pollution classification 

scores of students indicate significantly differences according to gender, reading the news about environmental 
problems or not, participating in scientific studies such as seminars, conferences or not, participating in the studies 
of voluntary organizations on environmental education or not. At the same time, a significant difference was also 
found between whether the problems of environmental problems should be worried and whether the environmental 
problems should be taught in the courses. It’s determined that the heavy metal pollution classification scores of 

students don’t indicate significantly differences according the class level, age, faculty and their living regions. 
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KADINLARIN VE SAĞLIK PROFESYONELİ HEMŞİRELERİN SERVİKAL KANSER 

FARKINDALIĞI: TÜRKİYE’DE DURUM 
 

Sözel Bildiri 
 

Nükhet KIRAĞ1, 
 

1Aydın Adnan Medneres Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

Rahim ağzı kanseri dünyada büyük bir halk sağlığı sorunudur. Rahim ağzı kanseri, kadın genital kanserinin en sık 

görülen şeklidir ve çoğunlukla insan papilloma virüsünden (HPV) kaynaklanır. Rahim ağzı kanseri, dünyadaki 

kadınlar arasında en yaygın görülen dördüncü kanser türü olup, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yaşayan 

kadınlar arasında ikinci sıradadır ve dünyada 15-44 yaş arası kadınlarda kadın kanserinden ölümlerde ikinci 

sıradadır. Dünya’da yaklaşık 527.624 kadına serviks kanseri tanısı konmakta ve 265.672’si hastalıktan ölmekte ve 

bu ölümlerin çoğu düşük ve orta gelirli ülkelerde görülmektedir. Pap smear testi gelişmiş ülkelerde rahim ağzı 

kanserinin saptanmasında, ilerlemesinin önlenmesinde etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Gelişmekte olan 

bir ülke olarak Türkiye’de yaşayan kadınların ve bu konuda farkındalığının yüksek olması beklenen topluma sağlık 

hizmeti sunan hemşirelerin servikal kanserden korunma davranışlarının ne düzeyde olduğu merak konusudur. Bu 

bölümde yapılan araştırmalar sonucunda kadınların ve hemşirelerin servikal kanser farkındalık düzeyi ve ilişkili 

değişkenler bildirilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: KANSER, KADIN, HEMŞİRE, SERVİKS 

 
CERVICAL CANCER AWARENESS AND WOMEN'S HEALTH PROFESSIONAL NURSES 

of: SITUATION IN TURKEY 
 

Nükhet KIRAĞ1 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY NURSİNG FACULTY 

Cervical cancer is a major public health problem in the world. Cervical cancer is the most common form of female 
genital cancer and is mostly caused by human papilloma virus (HPV). Cervical cancer is the fourth most common 
type of cancer among women in the world, second among women living in developing and underdeveloped 
countries, and second in women deaths from women aged 15-44 years worldwide. Approximately 527,624 women 
are diagnosed with cervical cancer in the world and 265,672 die from the disease and most of these deaths occur 
in low and middle income countries. Pap smear test is used as an effective method in detection of cervical cancer 
in developed countries and prevention of its progression. Developing women living in Turkey as a country with 
high awareness of this issue and offering community health services to be expected of nurses in what level of 
protection from cervical cancer that is the subject of curiosity behavior. As a result of the researches conducted in 
this section, cervical cancer awareness level and related variables of women and nurses were reported. 

KEYWORDS: Cancer, Woman, Nurse, Cervix 
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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GIDA ETİKETİ OKUMA 

ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Tayyibe Ayşe ODAMAN1, Rabia BAHAR1, Sedanur ŞAM1, HURİ İLYASOĞLU1, 
 

1GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, 

Bu çalışmanın amacı Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) öğrencilerinin gıda etiketi okuma 

alışkanlıklarını belirlemektedir. Araştırmanın evrenini SBF’de altı bölümde (Acil Yardım ve Afet Yönetimi, 

Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet) öğrenim gören 

2688 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilere (n:520) yüz yüze anket tekniği 

uygulanarak anket verileri toplanmıştır. Anket demografik bilgileri, antropometrik verileri ve gıda etiketi okuma 

alışkanlıklarını değerlendirmeye yönelik soruları içeren üç ana bölümden oluşmaktadır. Araştırmaya 259 erkek ve 

261 kız öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamaları 21±1.6’dır. Öğrencilerin 

çoğunluğunun (% 67.7) beden kütle indeksi (BKI) normal değerler (18.5-24.99 kg/m2) arasındadır. Öğrencilerin 

tamamına yakının (% 97.9%) gıda etiketi okuma alışkanlığına sahip olduğu belirlenmiştir. Gıda etiketi okuma 
alışkanlığı açısından cinsiyetler arası farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Gıdanın adı (% 94.7), son kullanma tarihi 

(% 88) ve içindekiler bilgisinin (% 75.8) en fazla dikkat edilen etiket bilgisi olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcılarının çoğunluğunun (> 50%) karbonhidrat miktarı, yağ çeşidi, doymuş yağ asidi içeriği, doymamış yağ 

asidi içeriği, kolesterol içeriği, vitamin içeriği, mineral içeriği, tuz içeriği, ilave şeker içeriği ve diyet lifi içeriğine 
dikkat etmediği saptanmıştır. Bayan öğrencilerin erkek öğrencilere göre besin içeriklerine daha fazla dikkat ettiği 

belirlenmiştir (p<0.05). Beslenme ve Diyetetik öğrencilerin diğer bölüm öğrencilerine göre besin içeriklerine daha 

fazla dikkat ettiği saptanmıştır (p< 0.05). Öğrencilerin gıda etiketlerine olan farkındalıklarının artırılabilmesi için 

öğrencilere temel beslenme ilkeleri ve gıda etiketleri konusunda eğitim verilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: GIDA ETİKETİ, BESLENME, BESİN İÇERİĞİ 

 
DETERMINATION OF FOOD LABEL READING HABITS OF FACULTY OF HEALTH 

SCIENCES STUDENTS 
 

Tayyibe Ayşe ODAMAN1, Rabia BAHAR1, Sedanur ŞAM1, HURİ İLYASOĞLU1 
 

The aim of this study was to determine food label reading habits of students from Gümüşhane University, Faculty 

of Health Sciences. The universe of population consisted of 2688 students, studying at six departments (Emergency 
and Disaster Management, Health Management, Nutrition and Dietetics, Nursing, Social Services and 
Occupational and Health Safety) in the Faculty of Health Sciences. Survey data was collected by a face-to-face 
survey with students (n: 520) who accepted to the participation of the research. A questionnaire consisted of three 
main parts, collecting information about their demographic characteristics, anthropometric properties, and food 
label reading habits. 259 male and 261 female students participated in the study. The average age of the students 
was 21.0±1.6 years old. The body mass index (BMI) values of the most students (67.7%) were between normal 

BMI values (18.5-24.99 kg/m2). It was determined that approximately all students (97.9%) had food label reading 
habits. A significant difference was not found among gender according to food label reading habits (p>0.05). The 
name of the food (94.7%), expiration date (88%) and ingredients (75.8%) were determined to be the items that the 
students pay most attention to. Most of the participants (>50%) did not pay attention on fat type, carbohydrate, 
saturated fatty acids, unsaturated fatty acids, cholesterol, vitamin, mineral, salt, additional sugar, and dietary fibre 
contents. The female students paid more attention to on nutrient contents than the male students (>0.05). The 
Nutrition and Dietetics students paid more attention to on nutrient contents than other students (>0.05). Training 
on basic nutritional principles and food labels should be given to increase students’ awareness on food labels. 

KEYWORDS: food label, nutrition, nutrient content 
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TÜRKİYEDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖZDEN 

GEÇİRME: 2015-2019 
 

Sözel Bildiri 
 

Nazife KOÇ1, Duygu YEŞİLFİDAN1, Filiz ADANA1, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sağlık okuryazarlığı konusunda gerçekleştirilmiş çalışmaları gözden geçirerek 

hem ileriki araştırma konularını saptama hem de önceki çalışmalardan yararlanmaya olanak sağlamaktır. 

Ülkemizde yapılmış olan sağlık okuryazarlığına ilişkin çalışmaların sonuçlarını bir araya getirmeyi amaçlayan 

çalışmamızda YÖK Tez Merkezi tarama sayfası, ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, online ve basılı süreli yayınlar, 

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Yayın Dizini, Halk Sağlığı Dizini gibi mevcut dizinler, Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Veri Tabanı, Yaşam Bilimleri Veri Tabanı, Türk Tıp Veri Tabanı taranmıştır. Online ortamda taramayı 

gerçekleştirmek için kullanılan anahtar kelimeler “sağlık, okuryazarlık, sağlık okuryazarlığı, Avrupa Sağlık 

Okuryazarlığı Ölçeği, Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” şeklindedir. Elde edilen çalışmaların 

kaynakçalarındaki çalışmalara da ulaşılmaya çalışılmıştır ve böylece toplam olarak 226 makaleye ulaşılmış ancak 

213 tanesi derleme için uygun olmadığından çıkarılarak 13 makale incelenmiştir. Ulaşılan çalışmaların sonuçları 

incelendiğinde; Sağlık okuryazarlığının eğitim durumu, medeni durum, cinsiyet, yaş, ekonomik durum, herhangi 

bir hastalığa sahip olma durumu, algılanan sağlık durumu, başarılı yaşlanma, sağlıklı yaşam biçimi davranışları 

gibi özelliklerden etkilendiği bulunmuştur. Bu sonuçlardan yola çıkılarak sağlık okuryazarlığı üzerinde 

sosyodemografik ve kişisel özelliklerin etkili olduğu sonucuna ulaşılmış olup bireylerin sağlık okuryazarlık 

düzeylerini arttırmak için girişimsel çalışmaların arttırılması ve konuya ilişkin eğitimlerin verilmesi 

önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: OKURYAZARLIK, SAĞLIK, SAĞLIK OKURYAZARLIĞI, SAĞLIK 

OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİ 

 
A REVIEW OF HEALTH LITERACY STUDIES IN TURKEY: 2015-2019 

 
Nazife KOÇ1, Duygu YEŞİLFİDAN1, Filiz ADANA1 

 

The aim of this study is to review the studies conducted on health literacy in Turkey and besides, to determine 
future research topics and provide opportunities of benefiting from previous studies. This study mainly aims at 
bringing together the results of studies on health literacy in our country. In accordance with this purpose, current 
databases such as The Higher Education Thesis Center scan page, ULAKBIM, Turkey Citation Index, online and 
printed periodicals, Turkey Public Health Journal Editorial Index, Public Health Index, Social Sciences and 
Humanities Data Base, Life Sciences Database, the Turkish Medical Database are scanned. Keywords used to 
perform scanning in the online media are “health, literacy, health literacy, European Health Literacy Survey, 

Turkey Health Literacy Scale”.Furthermore, the studies that are cited in the bibliography of these accessed studies 

were also attempted to be included. Thus, a total number of 226 articles between 2015 and 2019 were found. 
However, 213 articles were excluded due to the fact that they were not suitable for compilation. Consequently,13 
articles were examined in the study. The results of the examination of these studies depicts that the health literacy 
is affected by educational status, marital status, gender, age, economic status, status of having any disease, 
perceived health status, successful aging and healthy lifestyle behaviors.Depending on these results, it is concluded 
that socio-demographic and personal characteristics are effective on health literacy. The study suggests to increase 
the interventional studies and to provide training on the subject in order to increase the individuals’ health literacy 

level. 

KEYWORDS: Literacy, Health, Health Literacy, Health Literacy Scale 
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ETLİK PİLİÇ YUMURTALARINDA İN OVO BETA ALANİN ENJEKSİYONU1: EMBRİYO 

GELİŞİMİ VE ÇIKIŞ ÖZELLİKLERİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Helin ATAN1, Canan KOP BOZBAY2, 
 

1Ege Üniversitesi, 2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 

Bu çalışmada damızlık etlik piliç yumurtalarına in ovo beta alanin (βA) enjeksiyonunun çıkış özellikleri (çıkış 

gücü, çıkış ağırlığı, yemleme davranışı) ile embriyonik dönem ve çıkışta bazı sindirim sistemi ve metabolik olarak 

aktif organ ağılıkları üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla 960 adet kuluçkalık etlik piliç yumurtası (Ross 308) 

6 tekerrürlü 4 gruba rastgele dağıtılmıştır. Grupları pozitif kontrol (%0.9 in ovo serum fizyolojik enjeksiyonu; PK), 

negatif kontrol (enjeksiyonsuz, NK), beta alanin (%1 in ovo βA enjeksiyonu; İOβA) ve standart kuluçka 

prosedürüne (SK) tabi tutulan yumurtalar oluşturmuştur. Buna göre; 1. grubu in ovo tuz enjeksiyonu (%0.9; pozitif 

kontrol, PK); 2. grubu negatif kontrol grubu (enjeksiyonsuz, NK); 3. grubu in ovo βA enjeksiyonu (%1; İOβA); 

oluştururken 4. grubu standart kuluçka prosedürüne (SK) tabi tutulan yumurtalar oluşturmuştur. İnkübasyonun 17. 

gününde in ovo beta alanin (βA) enjeksiyonu çıkış gücü ve yolksuz çıkış ağırlığını NK grubuna göre arttırırken, 

yumurtayı delip ölenlerin oranını her iki kontrol grubuna göre, yeme ulaşma sürelerini NK ve SK grubuna göre 

düşürmüştür. Civciv kalite skoru İOβA grubu civcivlerinde tüm gruplardan daha yüksek bulunmuştur. Oransal 

göğüs kası (PM) ağırlığı dışında embriyonik dönem ve çıkışta bazı sindirim sistemi ve metabolik olarak aktif organ 

ağılıkları muamelelerden etkilenmemiştir. Oransal PM ağırlığı İOβA grubu civcivlerinde NK grubundan daha 

yüksek bulunmuştur. Mevcut çalışmanın sonuçlarına göre, ticari işletmelerde kuluçkanın 17. günü in ovo %1 βA 

beslemesi ile kaliteli ve fazla sayıda civciv elde edilmesi sağlanabilir. Ayrıca in ovo çalışmalarında negatif kontrol 

gruplarının oluşturulmasına gerek olmadığı, standart kuluçka işlemlerinin yeterli olduğu gösterilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: BETA ALANİN, ETLİK PİLİÇ, İN OVO, GÖĞÜS KASI 

 
In ovo injection of beta alanine: Embryonic development and hatchability of broiler chicks 

 
Helin ATAN1, Canan KOP BOZBAY2 

 
1UNİVERSİTY OF EGE, 2UNİVERSİTY OF ESKİŞEHİR OSMANGAZİ 

In this study, the effects of in ovo beta alanine (βA) injection on hatching eggs (hatchability, hatching weight, 

feeding behavior) and some digestive system and metabolically active organ weights in embryonic period and 
hatching were investigated. For this purpose, 960 broiler hatching eggs (Ross 308) were randomly distributed into 
4 groups with 6 replicates. According to this; Stage I.; 1. group in ovo salt injection (0.9%; positive control, PC); 
2. group negative control group (no injection, NC), 3. group consisted of in ovo βA injection (1%; IOβA), while 

the 4. group consisted of eggs subjected to standard incubation procedure (SC). On the 17th day of the incubation, 
in ovo beta alanine (βA) injection increased the hatchability and non-yolk hatching weight, compared to the NC 
group, while the ratio of those who pierced the eggs died when compared to the NC and SC groups. Chick quality 
score was found to be higher in İOβA group chicks than all groups. Apart from the proportional breast muscle 

(PM) weight, some digestive system and metabolically active organ weights were not affected by the treatments 
during embryonic period and hatching. Proportional PM weight was found higher in the chickens of the IOβA 

group than the NC group. According to the results of the present study, quality and high number of chicks can be 
obtained by feeding in ovo 1% βA on the 17th day of hatchery in commercial enterprises. In addition, it was shown 

that there is no need for negative control groups and standard incubation procedures are sufficient in in ovo studies. 

KEYWORDS: Beta alanine, Broiler, in ovo, pectoralis muscle 
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TÜRKİYE’DE KALP HASTALIĞI RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:GÖZDEN 

GEÇİRME 
 

Sözel Bildiri 
 

Gizem ÇALIŞKAN1, NÜKHET KIRAĞ2, 
 

1Karpuzlu ASM, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , 

Aile Hekimliğinin en temel fonksiyonu olan koruyucu sağlık hizmetlerinin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de niteliği artmaktadır. Esasen birçok farklı işlevi bir arada toplayan bu hizmetler içinde kardiyovasküler sağlığın 

korunması ve geliştirilmesi, önemli bir konumda bulunmaktadır. Kronik hastalıklar içerisinde önemli bir yere 

sahip olan kardiyovasküler hastalıklar (KVH), tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli morbidite ve 

mortalite nedenidir. Zira yirmi birinci yüzyılın toplum yapısında oluşturduğu değişiklikler vardır; diyet, yoğun 

çalışma temposu, stres vs. gibi faktörler bunlardan birkaçını oluşturur. Bu tür değişimlerin kardiyovasküler sağlığa 

verdiği etkiler de zamanla ortaya çıkmaya başlamış ve bu tür olumsuz etkilenişleri azaltmak için dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından politikalar üretilmeye çalışılmaktadır. Kardiyovasküler risk 

değerlendirmesi, bireylerin mevcut genel risk düzeyinin azaltılmasında çok önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Asemptomatik erişkin popülasyonda bu riskin ileriye dönük tahmin edilmesi, bazı risk faktörlerinin kişide bulunup 

bulunmaması şeklinde klasik bir yaklaşım olarak zaten kullanılmaktadır. Örneğin ailede birinci derece 

yakınlarında ve erkeklerde 55 yaşından önce veya kadınlarda 65 yaşından önce koroner arter hastalığı öyküsü (MI, 

ani kalp ölümü) olması gibi. Tıptaki gelişmeler ışığında yeni risk faktörleri tanımlanmaya başlanmış ve süreç 

içerisinde Framingham kardiyovasküler risk hesaplama yöntemi uygulamaya girmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: KARDİYOVASKÜLER HASTALIK, FRAMİNGHAM, KARDİYAK RİSK 

 
ASSESSING THE RISK OF HEART DISEASE IN TURKEY: REVIEW 

 
Gizem ÇALIŞKAN1, NÜKHET KIRAĞ2 

 

Preventive health services, which are the most important functions of Family Medicine As in our country, the 
quality is increasing. Essentially, it combines many different functions. protection and promotion of cardiovascular 
health convenience. Cardiovascular diseases which have an important place in chronic diseases (CVD) is the most 
important cause of morbidity and mortality in our country as well as all over the world. Because there are changes 
in the social structure of the twenty-first century; diet, intense work tempo, stress, etc. Factors like these make up 
a few of them. Such changes cardiovascular health effects have started to emerge over time and such negative In 
order to reduce the impacts of the policies are being produced Cardiovascular risk assessment is an assessment of 
the current overall risk level of individuals. It is a very important place in the reduction. Asymptomatic adult 
population risk prediction, whether some risk factors exist in the person is already used as a classical approach. 
First degree in the family, for example and men before age 55, or women before age 65 disease history (MI, sudden 
cardiac death). New risk in the light of developments in medicine factors have started to be identified and 
Framingham cardiovascular risk calculation method has been implemented. 

KEYWORDS: Cardiovascular Disease, Framingham, Cardiac Risk 
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ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE BESİNSEL BİLEŞİMİ 

 
Sözel Bildiri 

 
Emine NAKİLCİOĞLU TAŞ1, Semih ÖTLEŞ1, 

 
1EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 

Zeytin çekirdeği, gıda endüstrisinin önemli atıklarından birisidir ve genellikle yakacak olarak kullanılmaktadır. 

Bu atığın besin içeriğinin belirlenip, gıda sanayisi tarafından değerlendirilmesini sağlamak amacıyla bu çalışmada, 

Domat tipi zeytin çekirdeklerinin nem, kül, yağ, protein, toplam diyet lifi, şeker bileşenleri ve mineral madde 

içerikleri belirlenmiştir. Yapısındaki baskın bileşiğin diyet lifi olduğu (% 76,16) tespit edilmiştir. Zeytin 

çekirdeğinin iyi bir yağ (% 11,37) kaynağı olduğu saptanmıştır. Düşük miktarda protein (% 2,40) ve glukoz (% 

0,004) içerdiği gözlenmiştir. Ayrıca zengin bir mineral içeriğe (Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, K ve P) sahip olduğu 

da dikkat çekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ, ZEYTİN ENDÜSTRİSİ ATIĞI, YAĞ, DİYET LİFİ.  

 
CHEMICAL PROPERTIES AND NUTRITIONAL COMPOSITION OF OLIVE STONE 

 
Emine NAKİLCİOĞLU TAŞ1, Semih ÖTLEŞ1 

 
1EGE UNİVERSİTY, FACULTY OF ENGINEERING, FOOD ENGINEERING DEPARTMENT 

Olive stone is one of the important wastes of the food industry and is generally used as fuel. In this study, moisture, 
ash, oil, protein, total dietary fiber, sugar components and mineral contents of Domat type olive stone were 
determined in order to determine the nutrient content of this waste and evaluate it by the food industry. The 
predominant compound in the structure was found to be dietary fiber (76.16%). Olive stone was determined as a 
good source of oil (11.37%). It was observed that it contained low amount of protein (2.40%) and glucose 
(0.004%). In addition, it is also remarkable that it has a rich mineral content (Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, K and 
P). 

KEYWORDS: olive stone, olive industry waste, oil, dietary fiber. 
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FORMALDEHİT İÇEREN SULU ÇÖZELTİNİN H2O2 OKSİDASYONU İLE ARITIMI 

 
Sözel Bildiri 

 
Fatma DENİZ1, Mehmet Ali MAZMANCI1, 

 
1Mersin Üniversitesi, 

Formaldehit (FA) toksik özelliğinden dolayı sucul ortamlardaki canlı yaşamını tehdit eden bir bileşiktir. Bu 

nedenle FA içeren atıksuların alıcı ortama deşarj edilmeden önce arıtılması gerekmektedir. Bu çalışmada sentetik 

su numunesinde FA giderimi amacıyla H2O2 ile oksidasyon yöntemi uygulanmıştır. Optimum arıtım şartlarının 

belirlenmesi için pH (2-12), H2O2 konsantrasyonu (250-1000 mg/L) ve FA konsantrasyonu (500-1500 mg/L) 
parametreleri optimize edilmiştir. Giderim verimi FA’nın neden olduğu KOİ değeri ölçülerek takip edilmiştir. pH 

12’de 500 mg/L H2O2 ile 1000 mg/L FA içeren numunede %26 KOİ giderimi sağlanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: FORMALDEHİT, H2O2, PH, OKSİDASYON, OPTİMİZASYON 

 
TREATMENT OF AQUATIC SOLUTION CONTAINING FORMALDEHYDE BY H2O2 

OXIDATION 
 

Fatma DENİZ1, Mehmet Ali MAZMANCI1 
 

1MERSİN UNİVERSİTY 

Formaldehyde (FA) is a toxic compound that threats to life in aquatic environments. Therefore, FA containing 
wastewater must be treated before being discharged to the receiving environment. In this study, H2O2 oxidation 
was applied for the removal of FA in a synthetic water sample. The pH (2-12), H2O2 concentration (250-1000 
mg/L) and FA concentration (500-1500 mg/L) parameters were optimized to determine the optimum treatment 
conditions. The removal efficiency was monitored by measuring the COD value caused by FA. Optimum removal 
efficiency (26%) was determined in 1000 mg/L FA and 500 mg/L H2O2 containing sample at pH 12. 

KEYWORDS: FORMALDEHYDE, H2O2, PH, OXIDATION, OPTIMIZATION 
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PROBİYOTİKLERİN PASTA FİLATA TÜRÜ PEYNİRLERDE KULLANIMI 

 
Sözel Bildiri 

 
Abdullah ÇAĞLAR1, Gökhan AKARCA1, Oktay TOMAR1, Elif EKMEKÇİ1, 

 
1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 

Probiyotik mikroorganizmaların insan sağlığı açısından birçok yararlı etkisi olduğu yapılan çalışmalarla tespit 

edilmiştir. Probiyotik kültür ilavesi ile üretilen fermente süt ürünlerinin eldesinde önemli bazı faktörler 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki kullanılacak kültürün daha önce yapılan çalışmalar ile probiyotik özelliği ortaya 

konulmuş olmalıdır. İkincisi probiyotik kültür süt ürününün üretim, olgunlaştırma ve depolama aşamalarında 

canlılığını yeterince muhafaza edebilmelidir. Ayrıca ürünün textürel ve duyusal özellikleri üzerinde olumsuz bir 
etki göstermemelidir. Fermente süt ürünlerinden peynir, probiyotik mikroorganizma taşıyıcısı olarak birçok 

avantaj sağlamaktadır. Birçok peynir çeşidinin üretiminde probiyotik bakteriler başarıyla kullanılmaktadır. 

Yapılan araştırmalara göre, peynire bazı probiyotik suşların ilavesi hem aroma ve lezzeti olumlu yönde etkilemiş 

hem de olgunlaşma süresini kısaltabildiğinden ekonomik avantajlar sağlamıştır. Çoğu peynir çeşidinde probiyotik 

suşların kullanıldığı birçok çalışma bulunmasına rağmen pasta filata türü peynirlerde probiyotik bakterilerin 

kullanıldığı çalışmalar sınırlıdır. Pasta filata türü peynirlerde teleme 55-60 °C gibi sıcaklıklarda yoğrulup yüksek 

sıcaklıklarda germe işlemi uygulandığından dolayı kullanılacak olan probiyotik bakterilerin bu sıcaklığa dayanıklı 

seçilmesi gerekmektedir. Yapılan bu çalışmada pasta filata türü peynirlerde probiyotiklerin kullanım olanakları 

araştırılıp derlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: PROBİYOTİK, PEYNİR, PASTA FİLATA, FERMENTE ÜRÜNLER 

 
THE USE OF PROBIOTICS IN PASTA FILATA CHEESE 

 
Abdullah ÇAĞLAR1, Gökhan AKARCA1, Oktay TOMAR1, Elif EKMEKÇİ1 

 
1AFYON KOCATEPE UNİVERSİTY, ENGİNEERİNG FACULTY, DEPARTMENT OF FOOD 

ENGİNEERİNG 

Probiotic microorganisms have been found to have many beneficial effects on human health. There are some 
important factors in the production of fermented milk products produced by addition of probiotic culture. The first 
of these should be the probiotic feature of the culture to be used with previous studies. Second, the probiotic culture 
should be able to maintain its viability adequately during the production, ripening and storage stages of the dairy 
product. Furthermore, it should not have a negative effect on the textural and sensory properties of the product. 
Cheese, one of the fermented dairy products, has many advantages as a probiotic microorganism carrier. Probiotic 
bacteria are used successfully in the production of many varieties of cheese. According to the researches, the 
addition of some probiotic strains to cheese both positively affected the flavor and flavor and provided economic 
advantages as it could shorten the ripening period. Although there are many studies using probiotic strains in most 
cheese varieties, studies using probiotic bacteria in pasta filata type cheeses are limited. The probiotic bacteria to 
be used must be selected resistant to this temperature since the pasta filata type cheese is kneaded at 55-60 ° C and 

stretched at high temperatures. In this study, probiotics usage possibilities in pasta filata type cheeses were 
investigated and compiled. 

KEYWORDS: Probiotic, cheese, pasta filata, fermented products 
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EKZOPOLİSAKKARİT ÜRETEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ VE 

EKZOPOLİSAKKARİTİN GIDALARDA KULLANIMI 
 

Sözel Bildiri 
 

Burcu ÖZTÜRK1, 
 

1İzmir Yüksek Teknoloji Enstitiüsü, 

EKZOPOLİSAKKARİT ÜRETEN LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ VE EKZOPOLİSAKKARİTİN 

GIDALARDA KULLANIMI Laktik asit bakterileri fermente gıda üretiminde rol oynayan en önemli bakteri 

grubudur. Üretmiş oldukları organik asitler, hidrojen peroksit, diasteil, bakteriosin gibi metabolitler gıda güvenliği, 

depolama stabiletisi ve duyusal özelliklerin geliştirilmesi için oldukça önemlidir. Son yıllarda gıdalarda gelişmesi 

istenmeyen mikroorganizmalara karşı “doğal koruyucu” maddeleri kullanma eğiliminin giderek arttığı 

gözlenmektedir. Antibakteriyel etkiye sahip olduğu bilinen bazı mikroorganizmalar ya da bunların ürettikleri 

metabolik ürünler “doğal koruyucu” maddeler olarak kabul edilmekte ve gıdaların doğal yolla korunmasını 

sağlayabilmektedirler. EPS üreticisi laktik asit bakterileri glütensiz ekmek yapımı ve yoğurt gibi fermente 

ürünlerin geliştirilmesi veya starter kültürler olarak fonksiyonel ürünlerin geliştirilmesinde endüstriyel olarak 

önemlidirler. LAB tarafından üretilen polisakaritler, dağıldıkları matrisin reolojik özelliklerini değiştirerek tipik 

olarak viskoz ürünlere yol açarlar. EPS ayrıca, biyofilm oluşumlarında ve farklı ortamların kolonileşmesini 

sağlayan yüzey yapışmasında önemli bir role sahiptir. EPS üretimi türden türe farklılık göstermektedir. Hatta suşlar 
arasında bile farklılıklar görülmektedir. LAB tarafından üretilen EPS’ler kimyasal bileşim, miktar, moleküler 

boyut, yük, yan zincirlerin varlığı ve moleküllerin rijitliği bakımından büyük farklılıklar gösterirler. Bu moleküller 

fagositoz ve faj ataklarına, antibiyotiklere, toksik maddelere, ozmotik strese karşı hücreleri korumaktadır. Son 

yıllarda, insan sağlığını koruma özelliği, antitumor, antiülser ya da kolesterol düşürücü özellikleri nedeniyle EPS 

üzerinde yoğun olarak çalışılmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ, EKZOPOLİSAKKARİT, FONKSİYONEL 

GIDA 

 
LACTIC ACID BACTERIA PRODUCING EXOPOLISACCHARIDES AND THE USE OF 

EXOPOLISACCHARIDES IN FOOD 
 

Burcu ÖZTÜRK1 
 

1İZMİR INSTİTUTE OF TECHNOLOGY 

LACTIC ACID BACTERIA PRODUCING EXOPOLISACCHARIDES AND THE USE OF 
EXOPOLISACCHARIDES IN FOOD Lactic acid bacteria play an important role in food fermentation. The 
metabolities of these bacteria such as organic acids, hydogen peroxide, diacetyl, bacteriocins and 
exopolisaccharides (EPS) are very important for food safety, storage stability and improvement of the. sensory 
properties. In recent years, it is observed that the tendency to use “natural preservatives against the undesirable 

microorganisms in foods. Some microorganisms known to have antibacterial action or the metabolic products 
produced by them are considered as “natural preservatives doğal and can provide natural protection of foods.EPS-
producing lactic acid bacteria (LAB) are industrially important microorganisms in the development of functional 
food products and are used as starter cultures or coadjutants to develop fermented foods such as yoghurt and gluten-
free bakery products. Polysaccharides produced by LAB alter the rheological properties of the matrix in which 
they are dispersed, leading to typically viscous and “ropy” products. EPS also have a key role in biofilm formations 

and surfaces adhesion enabling the colonisation of different environments. EPS production differs from species to 
species. It even shows differences between strains. There is large variability in EPS production by LAB in terms 
of chemical composition, quantity, molecular size, charge, presence of side chains, and rigidity of the molecules. 
These molecules protect the cells against phagocytosis and phage attacks, antibiotics, toxic substances and osmotic 
stress. In recent years, EPS has been extensively studied due to its human health protection, antitumor, antiulcer 
or cholesterol lowering properties. 

KEYWORDS: LACTIC ACID BACTERIA, EXOPOLISACCHARIDES, FUNCTIONAL FOODS 
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CEZAYİR'İN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDEN TOPLANAN PROPOLİSİN BALIK ORİJİNLİ 

VİBRİO ANGUİLLARUM (A4) VE YERSİNİA RUCKERİ PATOJENLERİNE KARŞI 

ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİ 
 

Sözel Bildiri 
 
Meltem ASAN-OZUSAGLAM1, Songul TACER1, Safia Boulechfa BOULECHFAR2, Amar ZELLAGUI2, 

 
1Aksaray University, 2Larbi Ben Mhidi Oum El Bouaghi University, 

ANAHTAR KELİMELER: BALIK PATOJENİ, ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTE, PROPOLİS, 

METANOLİK EKSTRE 

 
Antibacterial Efficacy of Propolis Collected from Various Regions of Algeria against Fish 

Originated Vibrio anguillarum (A4) ve Yersinia ruckeri Pathogens 
 
Meltem ASAN-OZUSAGLAM1, Songul TACER1, Safia Boulechfa BOULECHFAR2, Amar ZELLAGUI2 
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UŞAK İLİ TARIMSAL İŞLETMELERİNİN MEKANİZASYON DÜZEYİNİN 

BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Veysel ÖZTÜRK1, Nurettin TOPUZ2, 
 

2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 

Bu araştırmanın amacı, Uşak İli tarım işletmelerin tarımsal yapı ve mekanizasyon özelliklerinin belirlenmesidir. 

Bu amaçla Uşak İli ve bağlı ilçeler olmak üzere toplam 77 köyden tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemiyle 

belirlenen toplam 139 tarım işletmesiyle 2017 yılı eylül ayı ile 2018 yılı mart ayı döneminde yüz yüze görüşme 

yapılarak anket çalışması aracılığıyla elde edilen veriler ve diğer istatistiki bilgiler kullanılmıştır. Uşak İlinde, 

ortalama işletme büyüklüğü yaklaşık 7,9 hektar, parsel büyüklüğü 6,33 hektar ve işletme başına düşen parsel sayısı 

4,95 olduğu belirlenmiştir. Ortalama traktör gücünün 48,81 kW olduğu ve işlenen alana düşen traktör gücünün 

3,44 (kW/ha) olduğu belirlenmiştir. 1000 hektar alana düşen traktör sayısı 93,32 (Traktör/1000ha) bulunmuştur. 

Bu değer 57,42 (Traktör/1000ha) olan Türkiye ortalamasının üzerindedir. Uşak ilinde traktör başına düşen tarımsal 

alan 10,72 (ha/Traktör), traktör başına düşen alet makine sayısı 3,351 adet (Alet ve makine/Traktör), Traktör başına 

düşen alet ve makine ağırlığı 3,28 (Ton/Traktör) olduğu ve 4,24 (Ton/Traktör) olan Türkiye ortalamasından düşük 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 1000 hektara düşen biçerdöver sayısının da 0,56 (Biçerdöver/1000ha) olduğu ve 0,74 

(Biçerdöver/1000ha) olan Türkiye ortalamasının altında olduğu belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: UŞAK İLİ, TARIMSAL İŞLETMELER, MEKANİZASYON DÜZEYİ 

 
Determination Of The Mechanization Level Of Uşak Agricultural Businesses 

 
Veysel ÖZTÜRK1, Nurettin TOPUZ2 

 
, 2AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY FACULTY OF AGRİCULTURE 

The aim of the study; is to be determined the agricultural structure and mechanization characteristics of agricultural 
enterprises in Uşak. For that reason, in the term of September in 2017 and March in 2018, data and another 

statistical data which had been gained via a guestionnaire study by face to face meeting with 77 villagers from 
Uşak Province and its districts were used. It was obtained with 139 agricultural holdings determined by stratified 

random sampling method. It was identified that the average operating size is approximately 7,9 hectares, the parcel 
size is 6,33 hectares and the number of parcels per enterprise is 4,95. It was determined that the average tractor 
power was 48.81 kW and the tractor power per treated area was 3.44 (kW/ha). The number of tractors per 1000 
hectare area was 93.32 (Tractor/1000ha). This value is 57.42 (Tractor/1000ha) was above the average of Turkey. 
The agricultural area per tractor in Uşak province is 10,72 (ha/Tractor), the number of tools per tractor is 3,351 
units (Tools and machinery/Tractor), The weight of tools and machinery per tractor is 3.28 (Tons/Tractor) and 24 
(Tons/Tractors) that Turkey is determined to be less than average. In addition, the number of harvesters per 1000 
hectare area that has been identified in 0.56 (Harvester/1000ha) and 0.74 (Harvester/1000ha), which is below the 
average in Turkey. 

KEYWORDS: Uşak City, Agricultural Enterprises, Mechanization Level 
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ARAŞTIRMALARIN IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI 

 
Sözel Bildiri 

 
Filiz ADANA1, Duygu YEŞİLFİDAN1, Gülengün TÜRK2, 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 2Adnan Menderes Üniversitesi, 

İnsanlar arasındaki en önemli fark onların erkek ya da kadın olmalarıdır. Bu fark biyolojik anlamının ötesinde 

onların toplumsal yerini, yaşamlarının hemen her yönünü etkileyici de bir özelliğe sahiptir. Bireyin cinsiyeti 

toplumsal cinsiyet ayrımcılığının en önemli belirleyicisidir. Tüm dünya toplumlarında kadınlar erkeklere oranla 

daha fazla engellenmelerle, dışlanmalarla, baskı ve zorlamalarla karşı karşıya kalmalarının en önemli nedeni 

aslında kadın olmalarıdır. Bu çalışma, Türkiye’de yapılan araştırma sonuçlarına göre toplumda cinsiyete ilişkin 

algılar, düşünce, görüş ve tutumların neler olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: TOPLUMSAL CİNSİYET, CİNSİYET ROLLERİ, ALGI 

 
GENDER PERCEPTION IN TURKEY OF LIGHT IN RESEARCH 

 
Filiz ADANA1, Duygu YEŞİLFİDAN1, Gülengün TÜRK2 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

The most important difference between people is that they are men or women. Beyond its biological meaning, this 
difference has a feature that impresses their social place and almost every aspect of their lives. The gender of the 
individual is the most important determinant of gender discrimination. The most important reason why women in 
all world societies are faced with more obstacles, exclusions, oppression and coercion than men is that they are 
women. This study, according to the survey results in Turkey perceptions of gender in society, thoughts, opinions 
and attitudes was conducted to determine what happened 

KEYWORDS: Gender, Gender roles, Perception 
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PİLOT ÇALIŞMA: DÜZENLİ EGZERSİZ ALIŞKANLIĞININ BAZI FİZİKSEL VE 

FONKSİYONEL PARAMETRELERE ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Ebru TEKİN1, Fatma ÜNVER2, 
 

1Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu/ Fizik Tedavi Yüksek Lisans 

Öğrencisi, 2Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu/ Doçent, 

Amaç: Bu çalışmanın amacı düzenli egzersiz yapma alışkanlığının fiziksel ve fonksiyonel parametrelere etkisini 
incelemektir. Materyal ve Yöntem: Araştırma analitik-kesitsel tiptedir. Çalışmaya yaş ortalaması 40,51±25,00 yıl 

olan 37 kadın gönüllü olarak katılmıştır. Bireylerin; boy, kilo ve bel-kalça çevresi, gövde ekstansiyon ve el 
kavrama kuvveti, egzersiz alışkanlığı, max adım mesafesi(sağ-sol),one leg stance(sağ-sol), 6 dk yürüme mesafesi 

ölçüldü. Ayrıca diz ve bel ağrısı vizüel anolog skalası ile sorgulandı. Araştırmacılar tarafından fiziksel aktivite 

düzeyini belirlemek için IPAQ(kısa form), yaşam kalitesini değerlendirmek için SF-36 (Kısa form) yüzyüze anket 

yöntemi ile uygulandı. Bireylerde, Haftada 2 kez 3 aydan uzun süredir egzersize devam eden bireyler düzenli 

egzersiz alışkanlığı var olarak kabul edildi. Verilerin analizinde SPSS 24.0 programı kullanıldı. Grup 

farklılıklarının karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda t testi kullanıldı. Sayısal değişkenler arasındaki ilişkilerin 

incelenmesinde ise spearmen korelasyon analizi kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. 
Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin % 43 ünün egzersiz alışkanlığı var % 57 sinin egzersiz alışkanlığını yoktu. 

Düzenli egzersiz alışkanlığı olan ve olmayanlar arasında bel çevresi (p=0.049), IPAQ total MET (p=0.006), SF-
36’nın fiziksel fonksiyon (p=0.007), genel sağlık algısı (p=0.04) anlamlı fark bulunurken diğer parametrelerde 

anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Diz ağrısı ile egzersiz alışkanlığı olmayanlar arasında orta düzey negatif 

korelasyon bulundu (r=-0.499,p=0.021). Egzersiz alışkanlığı olmayanlarda fiziksel aktivite düzeyi ile süreli kalk 

yürü testi arasında negatif korelasyon bulundu (r=-0.602,p=0.004). Egzersiz alışkanlığı olanlarda ise fiziksel 

aktivite düzeyi ile sağ ve sol max adım mesafesi arasında (sağ r=0.717,p=0.002, sol r=0.506 p=0.045). ve fiziksel 
aktivite düzeyi ile sf-36 enerji canlılık bölümü arasında pozitif korelasyon vardı (r=0.732,p=0.001) Sonuç: Sonuç 

olarak egzersiz alışkanlığı olan bireylerin daha yüksek enerjili, fonksiyonel olarak da daha iyi durumda oldukları 

görüldü. Ayrıca egzersiz alışkanlığı olmayan bireylerin diz ağrılarının daha fazla, fonksiyonelliklerinin daha az 

olması sağlık için düzenli egzersiz yapmanın önemini göstermiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: FİZİKSEL AKTİVİTE, EGZERSİZ ALIŞKANLIĞI, YAŞAM KALİTESİ, AĞRI 

 
Pilot Study: Pain, Functional Status And Quality of Life in Women According to Regular 

Exercise Habit 
 

Ebru TEKİN1, Fatma ÜNVER2 
 

1PAMUKKALE UNİVERSİTY SCHOOL OF PHYSİCAL THERAPY AND REHABİLİTATİON 

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of habit of regular exercise on physical and functional 
parameters. Method: A total of 37 women aged 15-65 years. Their regular exercise habits(REH), max step distance, 
one leg stance, time up and go(TUG) were measured. In addition, knee and low back pain were evaluated with the 
visual anolog scale. The International Physical Activity Questionnaire(IPAQ) was used to evaluate physical 
activity and the SF-36(Short Form) used to evaluate the quality of life People who continue to exercise 2 times a 
week for more than 3 months, have been accepted as regular exercise habit group(REH). Those who exercise less 
have been accepted as nonregular exercise habit group(non-REH). Independent t-test was used to compare group 
differences. Also, Spearmen correlation analysis was used to examine the relationships between variables. Results: 
The participants in the study were 43% of had REH and 57% non-REH. While compared to REH and non-REH 
group; IPAQscore, physical function and overall health perception of SF-36 were significantly different(p<0.05), 
there were’nt significant differences in the other parameters(p>0.05). There was negative correlation between knee 

pain, IPAQscore and TUG(-602<r<-499) in="" non-reh="" group.="" there="" was="" positive="" correlation="" 
between="" ipaqscore="" and="" max="" step="" distance="" sf-36="" energy="" viability(506<r<="" p=""></r<-
499)> 

KEYWORDS: exercise habits, quality of life,pain,physical activity 
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SICAK YAZ KOŞULLARINDA KUZU BESİSİNDE RUMEN TAMPONLAYICININ 

ETKİLERİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Hulusi AKÇAY1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 

Rumen ekosisteminin verimli çalışması için ruminal pH, temel parametrelerden birisi olarak kabul edilmektedir. 

Rumen içi asitliğin artması, başta selüloz sindirimi olmak üzere tüm besin maddelerinin sindirimi üzerine olumsuz 

etkiler oluşturmaktadır. Sıcak koşullar, hayvanlarda yem seçimini kolay sindirilebilen yemler lehine etkilediği için, 

kaba yem tüketimi azalmakta ve sonuç itibariyle rumen asitliği artmaktadır. Bu çalışmada, sıcak yaz aylarında 

mevcut rasyona tampon madde eklenerek kuzuların performanslarına olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Çalışmada toplam 38 baş erkek kuzu 19’ar başlık iki gruba ayrılarak, 21 gün süre ile besiye alınmıştır. Gruplardan 

ilkine hiçbir tamponlayıcı verilmezken (CONT), diğerine hayvan başına “on top” 30 gr/g düzeyinde (BUFF) günde 

1 defa tampon etkili madde verilmiştir. Deneme başı canlı ağırlıkları CONT grubunda 34.681.88 kg, BUFF 
grubunda 34.631.91 kg olur iken, günlük canlı ağırlık artışları sırasıyla 250.415.46 gr/g ve 306.319.54 gr/g 
olarak belirlenmiştir (p<0.031). Tampon madde ilavesi hayvanlardaki vücut sıcaklıklarını ve dakikadaki solunum 

sayılarını etkilemiştir (p<0.001). Sabah, öğle ve akşamüzeri ölçülen vücut sıcaklıkları CONT grubu için sırasıyla, 

39.60.04, 39.860.05, 39.990.06 olur iken, BUFF grubu için 39.470.05, 39.640.04, 39.780.04 olarak daha 
düşük değerler elde edilmiştir. Sabah, öğle ve akşamüzeri elde edilen vücut sıcaklığı değerleri arasındaki fark da 

istatistiki bakımdan önemli bulunmuştur (p<0.001). Sabah, öğle ve akşamüzeri ölçülen dakidaki solunum sayıları 

CONT grubu için sırasıyla, 121.72.96, 152.92.33, 150.23.75 olur iken, BUFF grubu için 109.92.33, 
143,62.49, 141.842.9 olarak daha düşük değerler elde edilmiştir. Sabah, öğle ve akşamüzeri elde edilen solunum 

sayıları arasındaki fark da istatistiki bakımdan önemli bulunmuştur (p<0.001). Sonuç olarak, elde edilen verilere 

dayanarak, rasyona ilave edilen tampon etkili karışımın, sıcak koşullar altında günlük canlı ağırlık artışını artırdığı, 

vücut sıcaklığı ve solunum sayılarını iyileştirdiği söylenebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: TAMPON MADDE, SICAK STRESİ, KUZU BESİSİ, RUMİNANT 

 
Effects of buffer supplementation in lamb fattening in hot summer conditions 

 
Hulusi AKÇAY1 

 
1UNİVERSİTY OF AYDİN ADNAN MENDERES, AGRİCULTURAL FACULTY, ANİMAL SCİENCE 

DEPARTMENT 

Ruminal pH is accepted as one of the basic parameters for efficient operation of the rumen ecosystem. Increased 
acidity in the rumen has negative effects on the digestion of all nutrients, especially cellulose digestion. As hot 
conditions affect the choice of feed in animals in favor of easily digestible feeds, roughage consumption decreases 
and consequently rumen acidity increases. In this study, it is aimed to investigate how effect on performance of 
lambs with buffer supplementation to the existing diet in the hot summer months. In the study, a total of 38 heads 
of lambs divided into two groups, each group consisted of 19 heads, were fattened for a period of 21 days. While 
the first group received no buffer (CONT), the other was received a buffer at a level of 30 gr (BUFF) once per 
day. Inıtial live weights were scaled for CONT group 34.681.88 kg and for BUFFER group as 34.631.91 kg. 
Daily weight gains were calculated for CONT and BUFF group as 250.415.46 gr and 306.319.54 gr, respectively 
(p <0.031). Dietary buffer supplementation affected body temperatures and animal respiration rates (p <0.001). 
Morning, noon and late afternoon body temperatures were measured for the CONT group 39.60.04, 39.860.05 
and, 39.990.06 oC, whereas for the BUFF group were lower degrees as 39.470.05, 39.640.04 and, 39.780.04 
oC, respectively. The difference between morning, noon and late afternoon body temperatures was also found 
statistically significant (p <0.001). Respiratory rates for CONT group in the morning, noon and late afternoon were 
measured as 121.72.96, 152.92.33 and, 150.23.75, whereas for the BUFF group were measured lower as 
109.92.33, 143,62.49 and, 141.842.9, respectively. The difference between respiration rates in the morning, 
noon and late afternoon were also statistically significant (p <0.001). As a result, based on the data obtained, it can 
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be concluded that the buffer supplementation to the diet, increases daily body weight gain and helps better body 
temperature and respiratory rates under heat stressed conditions. 

KEYWORDS: Buffer, heat stress, lamb fattening, ruminant 
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TAZE MALATYA NO.8 ZERDALİ KAYISI ÇEŞİDİNDE UÇUCU ORGANİK 

BİLEŞENLERİN BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Mustafa KAPLAN1, Mehmet ÇALIŞKAN1, Okan LEVENT2, 
 

1Tarım Ve Orman Bakanlığı, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2İnönü Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi,Gıda Mühendisliği Bölümü, 

Malatya önemli bir kayısı üretim merkezidir. No.8 Zerdali kayısı çeşidi sofralık ve kurutmalık olarak 

değerlendirilmektedir. SÇKM’si 18-21 arasında değişmekte, meyve eti sertliği orta sertliktedir. Malatya kayısısı 

tıbbi ve aromatik yönüyle önemli bir bitki meyvesidir. Beslenme fizyolojisi açısından önem arz eden Malatya 

kayısısı, temel beslenme öğelerini içermesinin ötesinde insan fizyolojisi ve metabolik fonksiyonları üzerinde 

sağlığın korunmasında ve hastalıkların oluşmasını önlemede ilave faydalar sağlamaktadır. İnsan beslenmesinde 

kayısı gibi antioksidan kapasitesi yüksek gıdaların kullanılması özendirilmektedir. Malatya tek başına dünya taze 

kayısı üretiminin %12 ve dünya kuru kayısı üretiminde ise yaklaşık %65’lik bir paya sahiptir. Uçucu organik 

bileşikler meyve kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Uçucu organik bileşenlerin konsantrasyonunu 

etkileyen başlıca faktörler çeşit, iklim koşulları, olgunlaşma ve işleme tekniğidir. Kayısılardaki uçucu organik 

bileşik profilinin tüketici beğenisinde oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Özellikle terpenler, esterler, aldehit 

ve ketonlar kayısıların karakteristik aromasını oluşturan uçucu organik bileşenlerdir. Bu çalışmada SPME-GC-MS 
yöntemi (DVB/CAR/PDMS[Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane; 50/30 µm coating thickness; 

Supelco, Bellefonte, PA, USA]) kullanılarak sofralık ve kurutmalık amaçlı yetiştirilen taze Malatya No.8 Zerdali 

kayısı çeşidinde toplam 35 adet uçucu bileşik ve toplam 76,59 µg kg-1 uçucu organik bileşen miktarı tespit 

edilmiştir. Saptanan uçucu organik bileşikler aldehit ve ketonlar, esterler, alkoller, terpenler, asitler ve çeşitli 

bileşiklerdir. 

ANAHTAR KELİMELER: NO.8 MALATYA ZERDALİ KAYISI, UÇUCU ORGANİK BİLEŞİK, SPME-GC-
MS 

 
Determination of Volatile Organic Compounds of Fresh Malatya No.8 Zerdali Apricot Cultivar 

 
Mustafa KAPLAN1, Mehmet ÇALIŞKAN1, Okan LEVENT2 

 
1MİNİSTRY OF AGRİCULTURE AND FORESTRY, DİRECTORATE OF APRİCOT RESEARCH 

INSTİTUTE, 2INONU UNİVERSİTY, FACULTY OF ENGİNEERİNG, FOOD ENGİNEERİNG 

DEPARTMENT 

Malatya is an important apricot production center. No.8 Zerdali apricot variety is evaluated as table and dried. 
Amount of dry matter soluble in water for this fruit varies between 18-21, the hardness of fruit flesh is intermediate 
grade. Malatya apricot is an important plant fruit with its medicinal and aromatic directions. Malatya apricots, 
which are important in terms of nutrition physiology, provide additional benefits in protecting health and 
preventing illnesses on human physiology and metabolic functions beyond the inclusion of essential nutritional 
elements. In human nutrition, usage of food with high antioxidant capacity like apricot is being encouraged. 
Malatya alone has a share of 12 % in world fresh apricot production and 65 % in world dried apricot production. 
Volatile organic compounds have an important effect on fruit quality. The main factors effecting the concentration 
of volatile organic compounds are variety, climatic conditions, maturity and processing techniques. The profile of 
the volatile organic compounds in the apricots has a very important place in consumer taste. Especially terpenes, 
esters, aldehydes and ketones are volatile components that form the characteristic aroma of the apricots. In this 
study, 35 volatile compounds and 76,59 µg kg-1 amount of volatile organic components were detected in fresh 
Malatya No.8 Zerdali apricot variety, cultivated for table and drying, using a SPME-GC-MS method 
[DVB/CAR/PDMS (Divinylbenzene / Carboxen / Polydimethylsiloxane; 50/30 µm coating thickness; Supelco, 

Bellefonte, PA, USA] ). Determined volatile organic compounds are aldehydes and ketones, esters, alcohols, 
terpenes, acids and various compunds. 

KEYWORDS: No.8 Zerdali Malatya apricot, volatile organic compounds, SPME-GC-MS 
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KARA SALYANGOZLARINDAN HELİX ASPERSA TÜRÜNÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE 

İZMİR İLİ POTANSİYELİ. 
 

Sözel Bildiri 
 

Erdem OZSOY1, Serpil SERDAR2, 
 

1İzmir İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü, 2Ege Üniversitesi, 

Kara Salyangozları simetrik olmayan, konik bir merkez etrafında dolanan veya kolon halinde ki tek kabuklu 

yumuşakçalardır. Genellikle bahçelerde veya nemli bölgelerde dağılım gösterirler. Etinin lezzetli ve besinsel 

değerinin yüksek olması nedeniyle özellikle yurtdışında sevilerek tüketilen canlılardan olup, ülkemizde sadece 

birkaç bölgede tüketildiği bilinmektedir. Helicidae familyasının Türkiye de yaklaşık 100 türü bulunmakta olup 

genellikle doğadan toplanarak yurtdışına pazarlanmaktadır. Henüz ülkemizde yumurtadan itibaren salyangoz 
yetiştiriciliği yapan 1 adet ruhsatlı tesis (30 ton/yıl) bulunmasına rağmen, yeni girişimler ve Tarım ve Orman 

Bakanlığına yapılan başvurular ile bu sayının kısa bir süre sonra artacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: KARA SALYANGOZU,KULUÇKAHANE,PORSİYON 

 
The potential of land snails Helix aspersa species cultivation and izmir province. 

 
Erdem OZSOY1, Serpil SERDAR2 

 
1PROVİNCİAL DİRECTORATE OF AGRİCULTURE AND FORESTRY, İZMİR., 2EGE UNİVERSİTY 

Land snails are asymmetrical, single-shelled mollusks that circulates around a conical center or in the form of 
columns. They are generally distributed in gardens or moist areas. It is known that they are consumed only in few 
regions of our country because of their delicious and nutritional values. Turkey Helicidae family is located in 
approximately 100 species. They are usually marketed abroad and collected from nature. Although there is only 
one licensed plant (30 tons / year) that has been growing snails from the egg in our country, it is expected that this 
number will increase soon after new initiatives and applications to the Ministry of Agriculture and Forestry. 

KEYWORDS: LAND SNAİL,HATCHERY,PORTİON. 
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TÜRKİYE'DE İLKOKUL ÇOCUKLARINDA ENÜREZİS SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ 

FAKTÖRLERİNE YÖNELİK GÖZDEN GEÇİRME: 2010-2019 
 

Sözel Bildiri 
 

PELİN TİKBAŞ1, DUYGU YEŞİLFİDAN1, FİLİZ ADANA1, 
 

1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de enürezis konusuna ilişkin olarak yapılan çalışmaları gözden geçirerek 

araştırmacıların ileriki araştırma konularını saptama ve önceki çalışmalardan yararlanmalarına yardımcı olmaktır. 

Türkiye’de 2010 yılından itibaren enürezis konusuna ilişkin yapılan çalışmaları incelemek amacıyla, YÖK Tez 

Merkezi tarama sayfası, ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, online ve basılı süreli yayınlar, Türkiye Halk Sağlığı 

Dergisi Yayın Dizini, Halk Sağlığı Dizini gibi mevcut dizinler, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Türk Tıp 

Veri Tabanı taranmıştır. İnternette taramayı gerçekleştirmek için kullanılan anahtar kelimeler “Enürezis, 
prevalans, ilkokul, çocuk, işeme bozuklukları, çocuk, risk faktörleri, enürezis Sıklığı ” anahtar kelimeleri 

kullanılmıştır. Ulaşılabilen çalışmaların kaynakçalarından konuya ilişkin çalışmalara da ulaşılmaya çalışılmıştır 

ve bu durumda toplam olarak 62 makaleye ulaşılmıştır; fakat 50 tanesi derleme için uygun olmadığından 

çıkarılarak 12 makale incelenerek çalışma tamamlanmıştır. Ulaşılan çalışmaların sonuçları incelendiğinde; ilkokul 

çocuklarında enürezis sıklığı %8.8 -%29.8 arasında olup, cinsiyet, sosyoekonomik durum, ailede enürezis öyküsü 

varlığı, çocukların uyku durumları, çocuğun okul başarısı, ebeveynlerin eğitim düzeyi, birleşik aile yapısı, son bir 

yıl içinde doğan kardeş varlığı, kardeş sayısının fazlalığı, tuvalet eğitim yaşı enürezis durumunun ortaya 
çıkmasında etkilidir. Enürezis varlığında destek, eğitim ve danışmanlık sağlanması çocukluk çağında görülen 

önemli bir sorun olan enürezisin azaltılmasında etkili olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇOCUK, ENÜREZİS, İLKOKUL 

 
PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN TURKEY ENURESIS FREQUENCY AND RELATED 

FACTORS FOR REVIEW: 2010-2019 
 

PELİN TİKBAŞ1, DUYGU YEŞİLFİDAN1, FİLİZ ADANA1 
 

1ADNAN MENDERES UNIVERSITY 

The purpose of this study, studies regarding the issues in Turkey enuresis identify future research topics of 
reviewing the researchers and help them to benefit from previous studies.Since 2010 in Turkey in order to examine 
the work done for the enuresis issues, Higher Education Thesis Center scan page, ULAKBIM, Turkey Citation 
Index, online and print periodicals, Turkey Public Health Journal Editorial Index, Public Health Index as existing 
directories, Social Sciences and Humanities Database, Turkish Medical Database were searched. Key words used 
to perform online screening “Enuresis, prevalence, primary school, children, voiding disorders, children, risk 
factors, frequency of enuresis” were used.It was also tried to reach the related works from the bibliographies of 

the available studies.In this case, a total of 62 articles were reached, but 50 of them were not suitable for review 
and 12 articles were reviewed and the study was completed. When the results of the studies are examined; The 
prevalence of enuresis in primary school children is between 8.8% and 29.8% and gender, socioeconomic status, 
presence of family history of enuresis, sleep status of children, school performance of the child, parents' education 
level, unified family structure, presence of siblings born in the last year, excess number of siblings, The age of 
toilet training is effective in the emergence of enuresis status. Providing support, education and counseling in the 
presence of enuresis may be effective in reducing enuresis, an important problem seen in childhood. 

KEYWORDS: CHILDREN, ENURESIS, PRIMARY SCHOOL 
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YEMLE KARIŞTIRILARAK VERİLEN MALATYON SEVİYELERİNİN TOKSİK 

ETKİLERİNİN VE TAVUĞUN FARLI KISIMLARINDAN ÖRNEKLENEN ETLERDE 

KALINTI ORANLARIININ BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Yakup Onur KOCA1, Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ2, Cafer TURGUT3, Melis YALCIN3, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 2Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki 

Koruma Bölümü, 

Mısır tanesi, kümes hayvanlarının temel besin bileşimlerinden biridir. Genellikle depolama sırasında zararlılara 

karşı malatyon uygulaması yapılır. İlaç kalıntılarının, sürdürülebilir sağlıklı tavukçuluk üretiminde tavukların 

doğrudan sağlığı üzerinde bir etkiye sahip olmasının yanı sıra elde edilen ürüne de geçiş imkanı olabileceği 

düşünülmektedir. Bu konunun değerlendirilmesi için malathion dozları 4 ppm, 8 ppm, 16 ppm ve 32 ppm olarak 

ayarlandı ve mısır tohumlarına uygulandı. Bu tohumlarla beslenmek üzere gruplanan toplam 75 adet Broiler tavuğu 

bireysel bölümlere rastgele olarak dağıtıldı. Denemede kullanılacak hayvanlar için tavuk yemi, Broiler başlangıç 

(21 günlük) ve bitirme (21 günlük) yem rasyonları olmak üzere iki grupta hazırlandı. daha önceden malathion 

uygulaması yapılmış mısır tohumları Broiler bitirme yemi hazırlanmasında kullanılmıştır. Malathion kalıntıları, 

malathion dozlarının uygulandığı yemlerle beslenen tavuklardan alınan et örneklerinin tamamında (gögüs, but, 

kanat, karaciğer ve deri) belirlenmiştir (4 ppm, 8 ppm, 16 ppm ve 32 ppm).Tüm gruplardan alınan deri örneklerinde 

en yüksek Malathion kalıntısı değerleri görülmüştür. Buna karşılık, herhangi bir karaciğer örneğinde neredeyse 

hiçbir Malatyon kalıntısına saptanmamıştır. Kontrol grubunun karkas ağırlıkları en yüksek ortalamaları 

göstermiştir. Diğer taraftan, en yüksek karaciğer ağırlığı değerleri 4 ppm doz grubunda (AB sınır değeri) 

belirlenmiştir. Malathion dozları artarken, tavukların yem tüketimine rağmen canlı ağırlık ve yemden yararlanma 

oranları düşmüştür. Yüksek doz malatyon uygulamalarında (16 ppm ve 32 ppm), azalan yem tüketimine ve azalan 

ağırlık değerlerine ek olarak, negatif canlı ağırlık kazançları ve negatif yem kullanım oranı değerleri 

hesaplanmıştır. Bu nedenle, yüksek doz uygulamalarında ölüm oranları da artmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: MISIR (ZEA MAYS L.), KANATLI, MALATYON, KALINTI ORANI, CANLI 
AĞIRLIK 

 
Toxic Effects of Malathion Levels Mixed with Feeds and Determination of Its Residue Rates in 

Meat Samples Taken from Different Parts of Chicken 
 

Yakup Onur KOCA1, Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ2, Cafer TURGUT3, Melis YALCIN3 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF AGRİCULTURE, CROP SCİENCE 

DEPARTMENT, 2AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF AGRİCULTURE, ANİMAL 

SCİENCE DEPARTMENT, 3AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF AGRİCULTURE, 

PLANT PROTECTİON DEPARTMENT 

Corn grain is one of the essential nutrient composition of poultry used. It is generally treated malathion against 
pests during storage. It is thought that drug residues can have a direct effect on the health of chickens in the 
production of sustainable healthy poultry, as well as the possibility of transition to the product obtained. For the 
evaluation of this topic, malathion doses were adjusted to control, 4 ppm, 8 ppm, 16 ppm and 32 ppm and applied 
to corn seeds. Total of 75 Broiler chicken were distributed randomly to individual compartments in each group. 
Chicken feed for the animals to be used in the experiment was prepared in two groups as Broiler starter (21 days) 
and finishing (21 days) feed rations. The corn seeds applied malathion were used in the preparation of finishing 
feed. Malathion residues were determined in meat samples (breast, thigh, wing, liver and skin) taken from chickens 
fed with feeds in which malathion doses were applied (4 ppm, 8 ppm, 16 ppm and 32 ppm). The highest Malathion 
residue rates were observed in the skin samples taken from all groups. In contrast, almost no residual Malathion 
was detected in any liver sample. Carcass weights of control group showed the highest mean. On the other hand, 
the highest liver weight was determined 4 ppm dose group (EU limit value). While the Malathion dose was 
increasing, the live weight and feed conversion rates decreased despite the feed consumption of the chickens. In 
high dose applications (16 ppm and 32 ppm), in addition to decreasing feed consumption and decreasing weight 
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values, negative live weight gains and negative feed utilization ratio values were calculated. Therefore, the 
mortality rates also increased in the high dose applications. 

KEYWORDS: Corn (Zea mays L.), poultry, Malathion, residue rate, live weight 
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THE FİRST RECORD OF DYSMİCOCCUS SP. (HEMİPTERA: PSEUDOCOCCİDAE) 

ATTACKS ON DURİO ZİBETHİNUS MURRAY (MALVACEAE) 
 

Sözel Bildiri 
 

Agustin ZARKANİ1, M Bora KAYDAN2, Dwinardi APRİYANTO1, 
 

1BENGKULU ÜNİVERSİTESİ, ENDONEZYA, 2Çukurova Üniversitesi, Adana, Turkiye, 

Eight species of Pseudococcidae scales are known to associate with plant on the genus of Durio (Malvaceae) 
worldwide, but none has been reported as belongs to Dysmicoccus. Here we report an outbreak of Dysmicoccus 
sp. (Hemiptera: Pseudococcidae) on Durio zibethinus Murray (Malvaceae) in Bengkulu Province, Indonesia. The 
species is closed to Dysmicoccus finitimus Williams 1994 but different in some features such as the number of 
cerrarii, type of macro lobes, and longest anal-lobe seta. Natural enemies associated with the species were also 
listed. 

ANAHTAR KELİMELER: BİODİVERSİTY, DURİO ZİBETHİNUS, SCALE İNSECT, TAXONOMY 

 
THE FİRST RECORD OF DYSMİCOCCUS SP. (HEMİPTERA: PSEUDOCOCCİDAE) 

ATTACKS ON DURİO ZİBETHİNUS MURRAY (MALVACEAE) 
 

Agustin ZARKANİ1, M Bora KAYDAN2, Dwinardi APRİYANTO1 
 

1UNİVERSİTY OF BENGKULU, INDONESIA, 2ÇUKUROVA UNİVERSİTY, ADANA, TURKEY 

Eight species of Pseudococcidae scales are known to associate with plant on the genus of Durio (Malvaceae) 
worldwide, but none has been reported as belongs to Dysmicoccus. Here we report an outbreak of Dysmicoccus 
sp. (Hemiptera: Pseudococcidae) on Durio zibethinus Murray (Malvaceae) in Bengkulu Province, Indonesia. The 
species is closed to Dysmicoccus finitimus Williams 1994 but different in some features such as the number of 
cerrarii, type of macro lobes, and longest anal-lobe seta. Natural enemies associated with the species were also 
listed. 

KEYWORDS: BİODİVERSİTY, DURİO ZİBETHİNUS, SCALE İNSECT, TAXONOMY 
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FARKLI KİREÇLEME MATERYALLERİ (GRANÜL-TOZ) VE ŞLAM 

UYGULAMALARININ BİBER BİTKİSİNİN MİNERAL MADDE İÇERİĞİ ÜZERİNE 

ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Bülent YAĞMUR1, BÜLENT OKUR1, 
 

1EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ, 

Bu çalışma toz ve granül olmak üzere 2 farklı kireç formu ve şeker pancarı fabrikasyon atığı şlamın birlikte 

kullanımının biber bitkisinin verim ve beslenmesi üzerine olan etkisi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Deneme 

sera koşullarında saksı denemesi olarak yürütülmüştür. Deneme materyali toprağın pH’sını 6.5’e yükseltmek için 

gerekli olan kireç ihtiyacı belirlendikten sonra deneme konuları kireç ihtiyacının tamamının granül ve toz kireç ile 

şlamdan karşılanacağı uygulamalar yanında %25, %50 ve %75 granül ve toz kireç ile şlam uygulamalarının ve hiç 

kireç uygulamasının olmadığı 10 adet uygulama (I:Kontrol, II:Toz Kireç (TK), III:Granül Kireç (GK), IV:Şlam 

(ŞL), V: %25 TK+%75 ŞL, VI: %50 TK+%50 ŞL, VII: %75 TK+%25 ŞL, VIII: %25 GK+%75, ŞL IX: %50 

GK+%50ŞL X: %75 GK+%25 ŞL)şeklinde belirlenmiştir. Araştırmada saksılara dekara 300 kg hesabı ile kireç 

uygulaması yapılmış saksılar bir ay inkübasyona bırakılmıştır. Saksılara temel gübreleme amacıyla N, P, K, 
uygulaması ekimden önce toprağa karıştırılmak suretiyle uygulanmıştır. Araştırma sonucunda toz kireç ve şlam 

uygulaması biber bitkisinin verim ve mineral madde içeriği üzerine en fazla etkili olan uygulamalar olup istatistiki 

olarak önemli bulunmuştur. Ayrıca toz ve granül kireç ile birlikte farklı oranlarda şlam uygulamaları da kontrol 

uygulamasına göre biber bitkisinin verim ve mineral madde içeriği üzerine istatistiki olarak önemli etkide 

bulunmuştur. Uygulamaların etkinliği toz kireç > şlam > granül kireç > %50 TK+ %50 Şlam > %25 granül kireç 

%75 Şlam şeklinde belirlenmiş, en yüksek değerler genellikle toz kireç ve şlam uygulamalarından elde edilmiştir. 

Kontrol uygulaması ise en düşük değerlere sahip uygulama olarak belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: KİREÇ, ŞLAM, BİBER, VERİM, BİTKİ BESİN MADDESİ 

 
The effect of applications of different liming materials (granule-dust) and sugar industry waste 

(vinasse) on nutrient content of pepper 
 

Bülent YAĞMUR1, BÜLENT OKUR1 
 

1FACULTY OF AGRICULTURE DEPARTMENT OF SOİL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 

This study was carried out in order to determine the effect of two different lime form (powder and granule) and 
sugar beet factory waste (vinasse) on the yield and nutriton of pepper plant. The experiment was carried out as a 
pot experiment under greenhouse conditions. Initially, the lime requirement was determined to increase to 6.5 the 
pH of the experiment soil, and then the experiment subjects were determined as follows: I:Control, II: Dust Lime 
(TK), III: Granule Lime (GK), IV: Vinasse (ŞL), V: %25 TK+%75 ŞL, VI: %50 TK+%50 ŞL, VII: %75 TK+%25 

ŞL, VIII: %25 GK+%75, ŞL IX: %50 GK+%50 ŞL X: %75 GK+%25 ŞL. In the study, 300 kg/da lime was applied 

to pot soils and the pots were left to incubate for one month. N, P, K as basic fertilization was applied by mixing 
the soil before planting. As a result of the study, the application of powder lime and vinasse were the most effective 
applications on the yield and mineral content of pepper plants and the applications were found to be statistically 
significant. In addition, vinasse applications with different amounts of powder and granular lime have a statistically 
significant effect on the yield and mineral content of pepper plants compared to the control application. The 
efficiency of the applications was as follows: Powder Lime > Vinasse > Granule Lime > 50% TK + 50% Vinasse 
> 25% Granular Lime > 75% Vinasse. The highest values were generally obtained in the applications of powder 
lime and vinasse. The control application has the lowest values of the studied parameters. 

KEYWORDS: Lime, vinasse, pepper, yield, plant nutrient 
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KLİNİK PSEUDOMONASE AERUGİNASE İSOLATLARININ GENOTİP VE FENOTİP 

İDENTİFİKASYONU 

Sözel Bildiri 
 

CEREN BAŞKAN1, BELGİN SIRIKEN2, ÇETİN KILINÇ3, SIRIKEN FATİH4, 
 

1Sabuncuoğlu Şerafeddin Meslek Yüksek Okulu, Amasya Universitesi, Türkiye , 2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

Veteriner Fakültesi, Balık Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun,Türkiye, 3Sabuncuoğlu Şerafeddin Üniversitesi, 

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laburatuvaru, Amasya,Turkiye, 4Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Aydın,Türkiye , 

Pseudomonas (P.) aeruginosa idrar yolu enfeksiyonlarında (İYE) sık görülen bakterilerden biridir. Hastane 

kaynaklı kateter ile ilişkili İYE'lerle ilişkili üçüncü en yaygın patojendir. Bazı mikro organizmalar uygun koşullar 

altında normal mikroflora ile dengelendiğinde patojen olmayabilir, bağışıklık sisteminin zayıflaması durumunda 

bu mikro organizmalar fırsatçı patojen olarak karşımıza çıkabilir. yapılan çalışmalarda Pseudomonas spp bazı 

yiyecek ve su örneklerinde tespit edilmiştir.Bu çalışmanın amacı idrar örneklerinden P. aeruginosa izolatlarının 

varlığını analiz etmektir. Bu amaçla, idrar kökenli klinik izolatlar, koyun kanı agarı üzerinde Gram boyama, 

oksidaz testi, beta-hemolitik aktivite gibi bazı biyokimyasal testler test edildi. Daha sonra, P. aeruginosa için test 

sonuçları değerlendirildi. Bundan sonra, duyarlı koloniler VITEC 2 (BioMérieux, Fransa) Automated System 

kullanılarak tekrar analiz edildi. Bununla birlikte, geleneksel teknik kullanılarak P. aeruginosa'nın tanınmasında 

ve tanımlanmasında bazı zorlukların olduğu bilinmektedir. Bu nedenle izolatlar ayrıca moleküler seviyelerde 

doğrulandı. Bu amaç için, P. aeruginosa spesifik genlerinden biri olan OprL geni, tekli hedef PCR analizi 
kullanılarak tespit edildi. Sonuç olarak, geleneksel ve VITEC 2 Otomatik Sisteminden elde edilen toplam 32 izolat, 

moleküler seviyelerde doğrulandı. 32 izolat, P. aureginosa olarak değerlendirildi. 

ANAHTAR KELİMELER: P. AERUGİNOSA, BELİRLEME, URİNE SPECİMEN, OPRL GEN.  

 
GENOTYPİC AND PHENOTİPİC IDENTİFİCATİON OF CLİNİCAL ORİGİN 

PSEUDOMONAS AERUGİNOSA İSOLATES 
 

CEREN BAŞKAN1, BELGİN SIRIKEN2, ÇETİN KILINÇ3, SIRIKEN FATİH4 
 

11SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN HEALTH SERVİCES, VOCATİONAL SCHOOL, AMASYA 

UNİVERSİTY, AMASYA, TURKEY, 2DEPARTMENT OF AQUATİCANİMALDİSEASES, FACULTY OF 

VETERİNARYMEDİCİNE, ONDOKUZ MAYIS UNİVERSİTY, SAMSUN, TURKEY, 3MİCROBİOLOGY 

LABORATORY, AMASYA SABUNCUOGLU SEREFEDDİN EDUCATİON AND RESEARCH HOSPİTAL, 

AMASYA, TURKEY, 4DEPARTMENT OF PHYSİOLOGY, FACULTY OF VETERİNARY MEDİCİNE 

,AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, AYDIN, TURKEY 

Pseudomonas (P.) aeruginosa is one of the common bacteria in urinary tract infections (UTIs). It is the third most 
common pathogen associated with hospital-acquired catheter-associated UTIs. When some microorganisms are 
balanced by normal microflora, under apporiate conditions (the worsening of immune system, chemotraphy and 
etc.) can become pathogen and these microorganisms are called opportunist pathogen. Pseudomonas spp. analyse 
was made in some food and water. The aim of this study was to analyze the presence of P. aeruginosa isolates 
from urine samples. For this aim, urine origin clinical isolates were tested some biochemical test like Gram 
staining, oxidase test, beta-hemolytic activity on sheep blood agar. Then, the test results were evaluated for P. 
aeruginosa. After that, the susceptible colonies were analyzed again using by VITEC 2 (BioMérieux, France) 

Automated System. However, it is known that there are some difficulties in recognizing and identified P. 
aeruginosa using by conventional technique. Therefore, the isolates were also confirmed at molecular levels. For 
this aim, OprL gene, one of the P. aeruginosa specific gene, was detected using single target PCR assay. As a 
result, a total 32 isolates obtained from conventional and VITEC 2 Automated System were confirmed at molecular 
levels. The 32 isolates were evaluated as P. aureginosa. 

KEYWORDS: P. aeruginosa, detection, Urine specimen, OprL gene. 
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AMELİYAT SONRASI DÖNEMDE ANESTEZİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN BEL AĞRISINI 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
 

Sözel Bildiri 
 

Hosseın ASGARPOUR1, Reza NORUZZADE2, 
 

1ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, 

Alt ekstremite, anorektal, kadın doğum, üroloji ve alt karın ameliyatlarında spinal anestezi yaygın olarak genel 

anesteziye göre tercih edilmektedir. Spinal anestezide genel anesteziye göre tromboemboli riski, ameliyat 

esnasında kanama, kardiyopulmoner riskler ve ameliyat sonrası analjezik kullanımı az olmakla birlikte kolay, 

etkili, güvenilir, ekonomik ve hasta memnuniyeti yüksek bir yöntem olmasına rağmen hem spinal hem de genel 

anesteziye bağlı ameliyat sonrası dönemde bel ağrısı sık görülmektedir. Cerrahi girişim uygulanan hastalarda 
konforun korunması ve sürdürülmesi bakım amaçları arasında yer almakla birlikte ameliyat sonrası dönemde 

mümkün olduğunca en kısa zamanda hastanın mobilize edilmesi gerekmektedir. Ameliyat sonrası mobilizasyon 

akciğerlerde sekresyon birikimini azaltır, gastrointestinal sistem fonksiyonlarını arttırır, ekstremitelerde dolaşımı 

hızlandırarak venöz dönüşü hızlandırır. Ameliyat sonrası hastanın erken ayağa kaldırılması ağrı kontrolüne de 

destek olur, hastanede kalış süresi kısalır ve bakım maliyet azalır. Spinal ve genel anestezi sonrası bel ağrısı yaygın 

olmasına rağmen anestezi teknikleri ile bel ağrısı arasındaki ilişki henüz belirsizdir. 

ANAHTAR KELİMELER: BEL AĞRISI, ANESTEZİ, AMELİYAT SONRASI DÖNEM 

 
Factors Affecting Low Back Pain Regarding Anesthesia Methods in Postoperative Period 

 
Hosseın ASGARPOUR1, Reza NORUZZADE2 

 
1ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY 

Spinal anesthesia is commonly preferred in lower extremity, anorectal, gynecology, urology and lower abdominal 
surgeries compared to general anesthesia. The risk of thromboembolism, operating room bleeding, 
cardiopulmonary risk and postoperative analgesic use are low, easy, effective, reliable, economical and high 
treatment center for patients compared to general anesthesia. Protection of services related to surgical 
entrepreneurship, technology, technology, technology and environmental safety. Postoperative mobilization 
adjusts the accumulation of secretions in the lungs, improves gastrointestinal system function, accelerates 
circulation in the extremities and directs venous return. Post-operative early mobilization supports early standing 
up, pain control, shortens hospital stay and reduces maintenance costs. Although low back pain is high after spinal 
and general anesthesia, the relationship between anesthesia methods and low back pain is still unclear. 

KEYWORDS: Low back pain, anestesia, postoperative period 
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KENTSEL YEŞİL ALANLAR, HAVA KİRLİLİĞİ, İNSAN SAĞLIĞI VE FİZİKSEL 

AKTİVİTE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Abdullah AKPINAR1, Funda BÜYÜK1, Sema PALUT1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Hava kirliliği, insan sağlığını ve refahını, ekosistemi ve iklimi tehdit eden küresel çapta önemli bir sorun haline 

gelmiştir. Bu sebeple hava kirliliğinin azaltılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı yeşil 

alanlar ve hava kirliliği ile hava kirliliği, insan sağlığı ve fiziksel aktivitesi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. 

Çalışma 2018 yılında Aydın şehir merkezinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada hava kirleticiler olan Partikül Madde 

(PM10) ve Kükürt Dioksit (SO2), 10 cm çözünürlüklü ortofotolar ve 390 katılımcı ile yüz yüze yapılan anket 

verileri kullanılmıştır. Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim, aylık gelir vb. sosyo-ekonomik verileri, fiziksel aktivite 
durumları ve kalp, akciğer ve astım hastalıkları gibi sağlık verileri toplanmıştır. Yapılan korelasyon ve çoklu 

regresyon analizi sonucunda kentsel yeşil alanların miktarı ile PM10 ve SO2 arasında anlamlı negatif ilişki 

bulunmuştur. Bulgular PM10 ve SO2 miktarı ile ruh sağlığı, genel sağlık, yaşam kalitesi ve stres arasında negatif 

anlamlı bir ilişki; SO2 miktarı ile de kalp ve akciğer hastalıkları arasında negatif anlamlı bir ilişki olduğunu 

göstermiştir. Diğer taraftan, yeşil alanların miktarı ile insanların fiziksel aktivite sıklıkları ve süreleri ve ruh sağlığı, 

genel sağlık, yaşam kalitesi ve stres arasında pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca PM10 miktarı ile insan 

fiziksel aktivite sıklığı ve fiziksel aktivite süreleri arasında negatif anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu 

araştırmanın sonucu yeşil alanların hava kirliliğini azaltmada ve insan sağlığı ve fiziksel aktivitesini üzerinde 

olumlu etkileri olabileceğini göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: KENTSEL YEŞİL ALANLAR, HAVA KİRLİLİĞİ, İNSAN SAĞLIĞI, 

FİZİKSEL AKTİVİTE, AYDIN 

 
Investigating the relationships among urban green spaces, air pollution, human health and 

physical activity 
 

Abdullah AKPINAR1, Funda BÜYÜK1, Sema PALUT1 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

Air pollution (AP) has become a major global concern that threatens human health and well-being, the ecosystem 
and the climate. Therefore, it is important to reduce AP. In this context, the aim of this study was to investigate 
the relationship between green spaces and AP and the relationship between AP, human health and physical activity 
(PA). The study was conducted in 2018 in the city center of Aydın. In this study, Particulate Matter (PM10) and 

Sulfur Dioxide (SO2) as air pollutants, orthophotos with 10 cm resolution, and face to face survey data with 390 
participants were used. Participants' socio-economic data such as age, gender, education, monthly income, etc., 
PA status, and health data such as cardiovascular, lung, and asthma diseases were collected. Correlation coefficient 
and multiple regression analyses revealed significant negative associations between the amount of urban green 
areas (UGSs) and PM10 and SO2. Findings showed that there was a negative correlation between PM10 and SO2 
and mental health, general health, quality of life and stress. It also showed a negative correlation between SO2 and 
cardiovascular and lung diseases. On the other hand, a significant positive association between the amount of 
UGSs and people`s frequency and duration of PA, mental health, general health, quality of life, and stress. In 
addition, a negative correlation was found between PM10 and frequency and duration of PA. The findings of this 
study suggest that UGSs may have positive effects on reducing AP and improving human health and PA level. 

KEYWORDS: Urban green spaces, air pollution, human health, physical activity, Aydın 
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ÇEVRE KİRLİLİĞİ RUH SAĞLIĞINI ETKİLER Mİ?: NİTEL BİR ARAŞTIRMA (ÖN 

DEĞERLENDİRME) 
 

Sözel Bildiri 
 

HATİCE ÖNER1, NERMİN KORUKLU2, ÜMRE ERDEM1, ECE KERÇEK1, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 2AYDIN ADNAN 
MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, 

Amaç: Araştırmada, farklı yaş dönemlerindeki bireylerin çevre kirliği ve ruh sağlığına olan etkileri konusundaki 

görüş ve algılarının ortaya konması amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma, nitel araştırma desenlerinden “durum 

çalışması” dır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik 

örneklemesi kullanılmıştır. Gönüllülük ilkesine göre araştırmaya katılmaya istekli, Aydın merkezde yaşayan farklı 

yaş dönemlerinden olmak üzere toplam 10 kişi araştırmanın çalışma grubunu (örneklemini) oluşturmuştur. Veriler 

yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Veriler, tümevarımsal içerik analizi yöntemi ile 

değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılanların %50 si (5) kadın, %50’si erkek (5), yaş ortalaması 40.8’dir. 

Eğitim durumlarına bakıldığında, %50’si (5) lisans, %40’ı (4) lise, %10 (1) ortaokul mezunudur. Gönüllülerin, 

mesleklerine bakıldığında, %30’u (6) memur, %10’u (1) öğrenci, %10’u (1) serbest meslek, %10 (1) akademisyen, 

%10 (1) sıhhı tesisatçı olduğu saptanmıştır. Katılımcıların %80’i (8) evli, %20’si (2) bekar olduğunu ifade etmiştir. 

Katılımcılarla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda “kirlilik algısı”, “çevre kirliliğinin etkileri”, 

“sorumluluklar”, “beklentiler/öneriler” olmak üzere dört kategori ve her bir kategori ile ilişkili tema ve alt temalar 

belirlenmiştir. Katılımcılar kirliliği çok boyutlu olarak değerlendirerek, kirliliğin nedenlerinin başında insan 

olduğunu ve bu sorununun doğaya, diğer canlılara hem fiziksel hem de ruhsal anlamda pek çok ciddi düzeyde 

etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Çevre kirliliğinin önlenmesinde en fazla insana sorumluluklar düştüğü ifade 

edilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇEVRE KİRLİLİĞİ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ETKİLERİ, ÇEVRE KİRLİLİĞİ 

VE RUH SAĞLIĞI 

 
DOES ENVIRONMENTAL POLLUTION EFFECT MENTAL HEALTH ?: A QUALITATIVE 

RESEARCH (PRELIMINARY ASSESSMENT) 
 

HATİCE ÖNER1, NERMİN KORUKLU2, ÜMRE ERDEM1, ECE KERÇEK1 
 

1AYDİN ADNAN MENDERES UNİVERSITY 

Aim: The aim of this study is to reveal the opinions and perceptions of individuals of different age periods on 
environmental pollution and their effects on mental health. Method: The research is a “case study inden which is 
one of the qualitative research designs.Maximum diversity sampling, one of the purposeful sampling methods, 
was used to determine the study group.The study group (sample) of the study consisted of 10 people from different 
age periods living in Aydın center willing to participate in the study according to the principle of volunteering.Data 
were collected through semi-structured interviews. Data were evaluated by inductive content analysis method. 
Findings: 50% (5) of the participants were female, 50% were male (5) and the average age was 40.8. Looking at 
their educational status, 50% (5) are bachelors, 40% (4) are high school graduates and 10% (1) are secondary 
school graduates.When the profession of the volunteers was examined, it was found that 30% (6) were civil 
servants, 10% (1) students, 10% (1) self-employed, 10% (1) academicians, and 10% (1). 80% (8) of the participants 
stated that they were married and 20% (2) said they were single. As a result of the semi-structured interviews with 
the participants, four categories and themes and sub-themes related to each category were identified as “pollution 

perception”, effects of environmental pollution ”,“ responsibilities ”, expectations / suggestions”.The participants 

evaluated pollution as multidimensional and stated that human beings are the leading causes of pollution and this 
problem has many serious effects on nature and other living things both physically and spiritually.They were stated 
that most people have responsibilities in preventing environmental pollution. 

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL POLLUTION, EFFECTS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION, 
ENVIRONMENTAL POLLUTION AND MENTAL HEALTH 
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EBELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIKLARI BAKIM PLANLARINDA 

EN ÇOK KULLANDIKLARI TANILAR NELERDİR? 
 

Sözel Bildiri 
 

Keziban AMANAK1, Sema OFLAZ1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, 

Amaç: Çalışma ebelik birinci sınıf öğrencilerinin bakım planlarında en çok kullandıkları tanıları belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırma; bir üniversitenin Ebelik 

Bölümünde öğrenim gören 46 ebelik birinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırma verileri çalışmaya 

katılmayı gönüllü olarak kabul eden öğrencilerin hazırladığı 92 bakım planının incelenmesi ile toplanmıştır. Bakım 

planlarında kullanılan tanılar NANDA-I Taksonomi II alanları altında gruplanmıştır. Verilerin sunumu sayı ve 

yüzde dağılımları şeklinde verilmiştir. Bulgular: Araştırmada yer alan öğrencilerin yaş ortalaması 19.25±2.87 

olarak saptanmıştır. Öğrencilerin %87.4’ünün geliri giderine denk, %83.2’si yurtta kalmakta, %32.5’i şu ana kadar 

en uzun olarak ilçede yaşamını sürdürmüş, %69.5’i çekirdek aile tipinde, %39.4’ü iki kardeşe sahip ve %73.2’si 

ebelik bölümünü kendi istekleriyle gelmişlerdir. Öğrencilerin hazırladıkları bakım planlarında NANDA-I' in 7 
alanında 31 farklı tanı kullandıkları görülmüştür. Öğrencilerin hazırladıkları bakım planlarında %48.7 oranında 

beslenme ve metabolik, % 15.8 oranında aktivite-egzersiz ve %14.9 oranında sağlığı algılama-sağlığın yönetimi 

alanlarında tanılar kullandıkları görülmüştür. En çok kullanılan tanıların ise kullanım sıklığına göre; enfeksiyon 

riski, uyku örüntüsünde rahatsızlık ve akut ağrı olduğu görülmüştür. Diğer taraftan öğrencilerin cinsellik-üreme 

ve değer-inanç alanlarında hiç tanı kullanmadıkları görülmüştür. Sonuç: Öğrencilerin NANDA-I'in 7 alanında 31 

farklı tanı kullandıkları ve tanıların büyük bir çoğunluğunun fizyolojik gereksinimlere yönelik olduğu 

görülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK, BAKIM PLANI, TANI 

 
WHAT ARE THE MOST DIAGNOSIS OF MIDWIFERY FIRST CLASS STUDENTS USED 

IN THE CARE PLAN? 
 

Keziban AMANAK1, Sema OFLAZ1 
 

1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY HEALTH SCİENCE FACULTY, MİDWİFERY DEPARTMENT 

Aim: The aim of this study was to determine the most common diagnoses used by midwifery first year students in 
their care plans. Materials and Methods: This descriptive study was conducted. Research 46 midwifery first year 
students studying at the midwifery department of a university. The research data were collected by examining 92 
care plans prepared by the students who voluntarily agreed to participate in the study. Diagnoses used in care plans 
were grouped under NANDA-I Taxonomy II fields. The presentation of the data is given as number and percentage 
distributions. Results: The mean age of the students was 19.25 ± 2.87. 87.4% of the students are equivalent to 

income, 83.2% live in the dormitory, 32.5% have lived in the district as the longest so far, 69.5% have nuclear 
family type, 39.4% have two siblings and 73.2% midwifery section of their own wishes have come. It was seen 
that students used 31 different diagnoses in 7 areas of NANDA-I in their care plans. In the care plans prepared by 
the students, it was seen that they used diagnoses in the fields of nutrition and metabolic, activity-exercise in 15.7% 
and health perception-health management in 14.9%. According to the frequency of use of the most commonly 
used diagnoses; infection risk, discomfort in sleep pattern and acute pain. On the other hand, it was seen that the 
students did not use any diagnosis in the fields of sexuality-reproduction and value-belief. Conclusion: It was 
observed that the students used 31 different diagnoses in 7 areas of NANDA-I and the majority of the diagnoses 
were directed to physiological needs. 

KEYWORDS: Midwifery, Care Plan, Diagnosis 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN İLKYARDIM DERSİNİN ETKİNLİĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Keziban AMANAK1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, 

Amaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerine verilen İlkyardım dersinin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla 

yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma ön test-son test düzende yarı deneysel olarak 86 Ebelik, 79 Çocuk 

Gelişimi Bölümü öğrencisi olmak üzere toplam 165 öğrenci ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında Kişisel 

Bilgi Formu ve İlkyardım Bilgi Formu kullanılmıştır. Veriler araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 

öğrencilerin öz bildirimlerine dayalı olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik, aritmetik ortalama testleri 

kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 19.82±2.36 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin ilkyardım 

bilgilerine yönelik ön test ve son test sonuçlarına bakıldığında; ön testte ilkyardımın tanımını bilme oranı %6.1 

iken, bu oran son testte 89.6’ya yükselmiştir. Ön testte yanıklarda yapılması gereken ilkyardım uygulamalarını 

bilme oranı %23.5 iken, bu oran son testte 93.52’e yükselmiştir. Ön testte donmalarda ve sıcak çarpmasında 

yapılması gereken uygulamaları bilme oranı %10.2 iken, bu oran son testte %91.5’e yükselmiştir. Ön testte 

solunum yolunun tam ve kısmi tıkanma belirtilerini ve yapılması gereken uygulamaları bilme oranı %7.9 iken, bu 

oran son testte 92.5’e yükselmiştir. Ön testte Heimlick manevrasının nasıl yapılması gerektiğini bilme oranı %6.5 

iken, bu oran son testte 95.7’ye yükselmiştir. Ön testte Temel Yaşam Desteğinin nasıl uygulanması gerektiğini 

bilme oranı %2.5 iken, bu oran son testte %90.8’e yükselmiştir. Sonuçlar: Çalışmada öğrencilerin son test 

ilkyardım bilgilerinin ilk test sonuçlarına göre oldukça yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: ÖĞRENCİ, İLKYARDIM, TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 

 
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FIRST AID COURSE GIVEN TO 

UNIVERSITY STUDENTS 
 

Keziban AMANAK1 
 

1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY FACULTY OF HEALTH SCİENCES, MİDWİFERY DEPARTMENT 

Aim: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the first aid course given to university students 
Materials and Methods: The research was conducted with a total of 165 students (86 midwifery and 79 child 
development department students). Personal Information Form and First Aid Information Form were used for data 
collection. Data were collected based on self-reports of students who voluntarily agreed to participate in the study. 
Percentage and arithmetic mean tests were used in the analysis of the data. Results: The mean age of the students 
was 19.82 ± 2.36 years. When the pre-test and post-test results of the first aid information of the students are 
examined; while the rate of knowing the definition of first aid in the pre-test was 6.1%, this rate increased to 89.6 
in the final test. While the rate of knowing first aid applications to be performed in burns in pre-test was 23.5%, 
this rate increased to 93.52 in post-test. While the rate of knowing the applications to be done in freezing and heat 
stroke in the pre-test was 10.2%, this rate increased to 91.5% in the final test. While the rate of knowing the 
symptoms of complete and partial obstruction of the airway in the pre-test and the applications to be performed 
was 7.9%, this rate increased to 92.5 in the final test. While the rate of knowing how to perform Heimlick maneuver 
in the pre-test was 6.5%, it increased to 95.7 in the last test. While the rate of knowing how to apply Basic Life 
Support in the pre-test was 2.5%, it increased to 90.8% in the post-test. Conclusions: In the study, it was concluded 
that the students' first aid knowledge was significantly higher than the first test results. 

KEYWORDS: Student, First Aid, Basic Life Support 
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MEME KANSERLİ BİREYLERDE MANEVİ BAKIMDA HEMŞİRENİN ROLÜ 

 
Sözel Bildiri 

 
ŞULE OLGUN1, 

 
1İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU, 

Fiziksel olarak gelişen bir hastalık beraberinde sosyal ve psikolojik sorunları da getirmektedir. Benzer şekilde 

ruhsal ve duygusal alandaki dalgalanmalarda, fiziksel açıdan bireyde patolojik sorunlara yol açabilmektedir. Bu 

nedenle günümüzde hastalar sadece fizyolojik açıdan değil, kültürel, ekonomik, duygusal, manevi ve sosyal 
yönden de ele alınmaktadır. Hemşireler bireylerin/hastaların biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi durumlarına 

ve gereksinimlerine göre bakım vermeli ve onların manevi gereksinimlerini karşılamada aktif rol almalıdır. Kanser 

hastalarının tedavi sürecinde maneviyatın olumlu bir etkisi olmaktadır. Özellikle meme kanserli bireylerin tedavi 

süresince zor deneyimlerle baş edebilmeleri için desteklenmesinde hastalarla en sık iletişim içerisine giren ve 

bakımlarından sorumlu olan sağlık çalışanları arasında hemşirelere büyük sorumluluk düşmektedir. Hemşireler 

meme kanserli hastalara manevi destek verebilmek amacıyla; hastayı yaşama bağlayacak empati ve şefkati 

gösterebilmeli bunun için de öncelikle hastanın manevi öyküsünü öğrenmelidir. Bu sebepledir ki hemşirelerin 
hastalara manevi destek sağlayabilmeleri için maneviyat konusu ve önemi hakkında farkındalık kazanmaları çok 

önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: MEME KANSERİ, MANEVİ BAKIM, HEMŞİRE 

 
THE ROLE OF NURSES IN SPİRİTUAL CARE IN PATIENTS WITH BREAST CANCER 

 
ŞULE OLGUN1 

 
1IZMIR KAVRAM VOCATIONAL SCHOOL 

A physically developing disease brings along social and psychological problems. Similarly, fluctuations in the 
mental and emotional field can lead to physical pathological problems in the individual. Therefore, patients are 
not only treated physiologically but also culturally, economically, emotionally, spiritually and socially. Nurses 
should provide care according to the biological, psychological, social and spiritual conditions and needs of 
individuals / patients and take an active role in meeting their spiritual needs. Spirituality has a positive effect on 
the treatment of cancer patients. Nurses have a great responsibility among the healthcare professionals who are in 
contact with the patients and who are responsible for their care, especially in supporting breast cancer individuals 
to cope with difficult experiences during the treatment. In order to provide moral support to breast cancer patients, 
nurses; show empathy and compassion that will connect the patient to life, and therefore must first learn the 
patient's spiritual history. For this reason, it is very important for nurses to become aware of the issue and 
importance of spirituality in order to provide spiritual support to patients. 

KEYWORDS: Breast cancer, spiritual care, nurse 
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GLUTENSİZ BESLENME 

 
Sözel Bildiri 

 
Sevdenur AKYOLLU1, Büşra Nur KURTULUŞ1, 

 

Gluten, buğday, arpa, çavdar gibi bazı tahıllarda bulunan bir proteindir. Gluten tüketimi bazı kişilerde yan etkiye 

sebep olabilir. Gluten hassasiyeti olan bireyler gluteni tüketmeye devam ederse yorgunluk, şişkinlik, kabızlık, 

diyare gibi rahatsızlıklar yaşayabilirler. Bu kişiler için glutensiz diyet birincil tıbbi tedavidir. Günümüzde glutenin 

zehir olduğuyla alakalı söylemler gittikçe artmaktadır. Bu yüzden herhangi bir sağlık sorunu yaşamayan insanlar 

arasında da glutensiz diyet popüler hale gelmiştir. Bu derlemenin amacı sağlıklı kişilerde glutensiz diyetin herhangi 

bir avantaj sağlayıp sağlayamayacağını incelemektir. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki glütensiz diyetin çölyak 

hastalığı için birincil tedavi olmasına ve gluten duyarlılığı ile ilgili çeşitli durumlarda semptomların 

hafifletilmesine yardımcı olmasına rağmen, glutensiz diyetin kilo kaybı veya genel sağlık yararları için etkili 

olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca da glütensiz diyet uygulayan sağlıklı bireyler daha fazla 

maliyet, mikro besin ögesi yetersizlikleri, ağır metal birikimi gibi sorunlarla da karşılaşacaktır. Tüm bunlardan 

yola çıkarak çölyak hastalığı veya glüten duyarlılığı olmayan bireyler için glüten tüketimini kısıtlamaya gerek 

yoktur. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇÖLYAK, MİKROBİYOTA, GLUTENSİZ DİYET, SAĞLIK, BESLENME 

 
GLUTEN-FREE DİET 

 
Sevdenur AKYOLLU1, Büşra Nur KURTULUŞ1 

 

Gluten is a protein found in some cereals such as wheat, barley and rye. It may cause side effects in some people. 
If an individual with gluten sensitivity continues to consume gluten, they may experience discomfort such as 
fatigue, bloating, constipation and diarrhea. The gluten-free diet is the primary medical treatment for these people. 
Gluten-free diet has also become popular among people who do not have any health problems because of today, 
the discourse about gluten poison is increasing. The purpose of this review is to investigate whether gluten-free 
diet can provide any advantage in healthy individuals. Studies show that, although gluten-free diet is the primary 
treatment for celiac disease and helps alleviate symptoms in various situations related to gluten sensitivity, there 
is no evidence to suggest that gluten-free diet is effective for weight loss or general health benefits. In addition, 
healthy individuals on a gluten-free diet will face problems such as higher costs, micronutrient deficiencies and 
heavy metal accumulation. Therefore, there is no need to limit gluten consumption for individuals without celiac 
disease or gluten sensitivity. 

KEYWORDS: CELIAC, MICROBIOTA, GLUTEN FREE DIET, HEALTH, NUTRITION 
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SAĞLIK OKURYAZARLIĞI PERSPEKTİFİ 

 
Sözel Bildiri 

 
Sergül ÖZACAR1, Safiye ÖZVURMAZ1, 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

Günümüz sağlık sistemi içinde büyük bir önem kazanmaya başlayan sağlık okuryazarlığı kavramı Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından ; “sağlığın korunması ve sürdürülmesi için bireyin sağlık bilgisine ulaşma, anlama ve kullanma 

becerisi” olarak tanımlamıştır. Bu tanımlamadan yola çıkarak sağlık okuryazarlığı sağlığın korunmasından 

geliştirilmesine, iyi sağlık halinin kaybolması durumunda sağlık hizmetlerine ulaşımdan bu hizmetlerin 
kullanımına, sağlık hizmetleri kullanımından sonra sağlık profesyonellerininin uyarı ve talimatlarına uyumdan ilaç 

kullanımına kadar pek çok süreçte etkin rol oynar. Ayrıca Sağlık Okuryazarlığı düşük olan toplumlarda; koruyucu 

sağlık hizmetlerini kullanma oranında düşüklük, kronik durumlarla ilgili olarak bakım ve hastalığı yönetme ve 

sağlık bakım sistemine ulaşmak için gerekli beceriler yönünden yetersizlik, öz bakım yetersizliği, tıbbi ve ilaç 

hatalarında yükseklik, sağlık bakım maliyetlerinde yükseklik, tıbbi öneri ve/veya talimatları anlamada yetersizlik, 

hastanede yatma sıklıklarının ve kalma sürelerinin uzun olması, acil servis hizmetlerinden yararlanma oranlarında 

yükseklik gibi durumlar meydana gelmektedir. Bu derlemede sağlık okuryazarlığı tanımından, sağlık okuryazarlığı 

tarihçesinden, sağlık okuryazarlığı sınıflandırılmasından, sağlık okuryazarlığının halk sağlığı açısından 

öneminden, sağlık okuryazarlığının Türkiye’deki durumundan ve yapılan çalışmalardan bahsedilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI, PERSPEKTİF, SAĞLIK OKURYAZARLIĞI 

ÖNEMİ 

 
Health Literacy Perspective 

 
Sergül ÖZACAR1, Safiye ÖZVURMAZ1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY FACULTY OF NURSİNG 

The concept of Health Literacy, which has begun to gain great importance in today's health system, has been 
adopted by the World Health Organization; “The individual's ability to access, understand and use health 

information for the protection and maintenance of health”. Starting from this definition, health literacy plays an 

active role in many processes ranging from health protection to improvement, access to health services in case of 
loss of good health, use of these services, compliance with warnings and instructions of health professionals after 
use of health services and drug use. In addition, in societies with low Health Literacy; reduced use of preventive 
health services, inability to manage care and disease in relation to chronic conditions and the skills needed to reach 
the health care system, inadequate self-care, high medical and drug errors, high health care costs, inability to 
understand medical advice and / or instructions, hospitalization frequency and length of stay, high rates of access 
to emergency services. In this review, the definition of health literacy, health literacy from history, from the 
classification of health literacy, health literacy of the importance of public health is cited and the case studies of 
health literacy in Turkey. 

KEYWORDS: Health Literacy, Perspective, Importance of Health Literacy 
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OVEREXPRESSİON OF PSCRN70 GENE ENHANCES DİSEASES SUSCEPTİBİLİTY TO 

PHYTOPHTHORA PARASİTİCA AND CONFERS SALT AND DROUGHT TOLERANCE İN 

TOBACCO 
 

Sözel Bildiri 
 

Nasir Ahmed RAJPUT1, Muhammad ATİQ1, Akhtar HAMEED1, Sohaib SARFRAZ1, Owais IQBAL1, 
Babar KHAN1, Dou DAOLONG1, 
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OVEREXPRESSİON OF PSCRN70 GENE ENHANCES DİSEASES SUSCEPTİBİLİTY TO 

PHYTOPHTHORA PARASİTİCA AND CONFERS SALT AND DROUGHT TOLERANCE İN 

TOBACCO 
 

Nasir Ahmed RAJPUT1, Muhammad ATİQ1, Akhtar HAMEED1, Sohaib SARFRAZ1, Owais IQBAL1, 
Babar KHAN1, Dou DAOLONG1 

 
1DEPARTMENT OF PLANT PATHOLOGY, UNİVERSİTY OF AGRİCULTURE, FAİSALABAD, 

PAKİSTAN, 1DEPARTMENT OF PLANT PATHOLOGY, SİNDH AGRİCULTURE UNİVERSİTY, TANDO 

JAM PAKİSTAN, 1DEPARTMENT OF PLANT PATHOLOGY, NANJİNG AGRİCULTURAL 

UNİVERSİTY, NANJİNG, CHİNA 

Phytophthora sojae, such as oomycete pathogen that cause root and stem rot disease of soybean. Oomycete 
pathogen translocates effector protein into host cells to suppress plant immunity and establish infection. Crinklers 
and necrosis are cytoplasmic effectors that are conserved in oomycete pathogens and their encoding genes are 
highly expressed at the infective stages in P. sojae. However, their roles in pathogenesis are largely unknown. 
Here, we functionally characterized an effector PsCRN70 overexpressing it in Nicotiana benthamiana. We 
demonstrated that PsCRN70 was localized to the plant cell nucleus and suppressed cell death elicited by all the 
tested cell death-inducing proteins, including BAX, PsAvh241, PsCRN63, PsojNIP and R3a/Avr3a. 
Overexpression of the PsCRN70 gene in N. benthamiana enhanced susceptibility to P. parasitica. We investigated 
whether P. parasitica infection confers virulence on all PsCRN70 N. benthamiana transgenic lines as compared to 
GFP transgenic leaves. Based on symptom, severity and results it indicated that the P. parasitica infection ratio 
diameter were significantly higher in PsCRN70 N. benthamiana transgenic lines. Moreover, H2O2 accumulation 
in the PsCRN70-transgenic plants was reduced compared to the GFP-lines. The LOX, ERF1, PR1a and PR2b gene 
expression was significantly inhibited by the level of PsCRN70 expression in infiltrated tissues compared to GFP 
gene. Moreover, to determine the expression of SA-mediated signaling pathway gene, including PR1a and PR2b 
was significantly inhibited induction in all PsCRN70 transgenic plants lines tested compared to control GFP 
transgenic plants. Also, we showed that its expression did not significantly affect the growth and development of 
N. benthamiana, but significantly improved tolerance to salt and drought stresses. Our results suggest that 
PsCRN70 may function as a universal suppressor of the cell death induced by many elicitors, the host H2O2 
accumulation and the expression of defense-associated genes, promotes pathogen infection and therefore improved 
plant tolerance to salt and drought stresses. 

KEYWORDS: CRİNKLERS, DEFENSE-ASSOCİATED GENES, SALT AND DROUGHT STRESSES 
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Factorial analysis of soil and environment in relation to development of black scurf disease of 

Potato 
 

Muhammad ATIQ1, Nasir Ahmed RAJPUT1, Muhammad YOUNAS2, Sohaib SARFRAZ1, Akhtar 
HAMEED1, Babar KHAN1 

 
1DEPARTMENT OF PLANT PATHOLOGY, UNİVERSİTY OF AGRİCULTURE FAİSALABAD, 

PAKİSTAN, 2DİRECTORATE GENERAL AGRİCULTURE (E AND AR), AGRİCULTURE-PAKİSTAN 

Response of various soil factors viz. soil temperature, moisture, organic matter, pH, and texture were evaluated 
against black scurf disease by using two potato cultivars SL 3-21 and FD 43-49. The effect of organic matter, 
texture, soil pH was observed in greenhouse conditions at AARI, Faisalabad by using complete randomized design 
and soil moisture and temperature were observed under natural environmental condition by using randomized 
complete block design during the whole cropping season. Among soil texture highest eyes germination was 
recorded in clay soil with minimum disease infection followed by sandy loam and sandy soil. Soil pH 8.5 
demonstrated minimum disease infection with maximum eyes germination. Highest development percentage was 
observed 56.8 % on SL 3-21 and 62.2 % on FD 43-49 at 8.5 pH level followed by 7.5 and 6.5, respectively. 
Maximum eyes germination percentage (61.2 % and 64.2 %) was observed in clay soil with the occurrence of 
minimum disease severity. Highest eyes germination percentage (70 and 71.6 %) was observed at 1.5 % organic 
matter level with less disease severity (1.40 and 0.8%) and incidence (17 and 18 %). Whereas, 1 percent soil 
organic matter level eyes germination was 50.8 and 47.4 percent with high disease severity and incidence. All soil 
factors correlation of with eyes germination (%), potato scurf disease incidence and severity (%) were observed at 
variety level. Except soil pH and organic matter level, all soil factors viz. soil type, temperature, and moisture 
exhibited positively significant correlation. Both cultivars SL 3-21 and FD 43-49 were subjected to regression 
analysis to characterize the critical ranges of soil factors effective for black scurf disease development. Soil factors 
showed significant correlation with disease development except soil pH and organic matter level. It was concluded 
that with progress in soil factors progress of black scurf disease incidence increased. 

KEYWORDS: Black scurf, disease severity, organic matter, potato, Rhizoctonia solani 
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YENİ SENTEZLENMİŞ FİTALOSİYANİNİN CHLORELLA VULGARIS'DE Kİ 

ANTİOKSİDAN AKTİVİTE PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
 

Sözel Bildiri 
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1SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ, 2SAKARYA 
ÜNİVERSİTESİ/FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ, 

Fitalosiyaninler sentetik olarak elde edilen en önemli boyar madde grubunda olan kimyasal maddelerdir. 

Fitalosiyaninlerin, endüstriyel boyalar, kalem mürekkepleri, metal sensörleri, optik veri depolamada, yapay ışık 

toplama antenlerinde, kimyasal sensörlerde, fotodinamik kanser terapilerinde, organik güneş pil üretimlerinde, 

nonlinear optik malzeme olarak, sıvı kristal olarak, elektrokromik madde olarak, gaz sensor cihazlarında algılayıcı 

olarak çok geniş kullanım alanları bulunmaktadır. Özellikle suda çözünebilir fitalosiyanin türevlerinin kullanımı 

çeşitli sucul ekosistemlerin kirlenmesine neden olmaktadır. Fitalosiyaninlerin diatomik oksijen varlığında uygun 

dalga boylu ışık ile etkileşime girmesi fotodinamik bir ajan olarak davranmasını ve bunun sonucunda singlet 

oksijen ve diğer serbest oksijen radikallerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum çeşitli canlılarda ve özellikle 

sucul ekosistemde birincil üretici olan algler üzerinde sitotoksik etki oluşturmaktadır. Sonuç olarak bu 

organizmalardaki zararlı etkiler sucul komunitenin tür dağılımını değiştirmektedir. Bu şekilde ekosisteme ait bütün 

fonksiyonları etkileyebilmektedir. Bu çalışmada 1(4),8(11),15(18),22(25)-Tetrakis-(sodyum 2-
merkaptoethansülfonat)-bakır (II) fitalosiyanin bileşiğinin Chlorella vulgaris alginin gelişimi üzerindeki etkisinin 

anlaşılması amacıyla antioksidan parametrelerindeki (toplam SOD, APOD, GR, prolin, MDA ve H2O2) 

değişimler belirlenmiştir. LSD analizi SPSS 20.0 yazılımı kullanılarak yapıldı. Fitolosiyaninin farklı 

konsantrasyonlarına maruz bırakılan C. vulgaris kültürlerinde SOD ve GR aktivitesi 6 ppb konsantrasyonunda 

kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı bir artma göstermiştir (p<0,05). APOD aktivitesi tüm konsantrasyonlarda 

kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı bir artış göstermiştir (p<0,05). MDA, H2O2 ve serbest prolin 

miktarlarında ise 0.5 ppb konsantrasyonda kontrole göre istatistiksel olarak anlamlı bir artış göstermiştir (p<0,05). 

C. vulgaris kültürlerindeki antioksidan enzim sonuçları uygulanan konsantrasyona ve parametreye göre farklı 

düzeylerde değişim göstermektedir. Sonuç olarak fitalosiyaninler ve türevleri C. vulgaris kültürlerinde oksidatif 

stres oluşturmaktadır. Kullanım alanlarının genişletilmesi üzerine çalışmalar her geçen gün artarken sucul 
ekosisteme geri dönüşümü olmayan hasarlar vermemek için çalışılan konsantrasyonların dikkate alınması 

gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: CHLORELLA VULGARIS, SOD, APOD, GR, PROLİN 
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1SAKARYA UNIVERSITY/ARTS AND SCIENCE FACULTY/BIOLOGY DEPARTMENT, 2SAKARYA 
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Phthalocyanines are the most important dyestuffs synthetically obtained. Phthalocyanines has very wide usage 
areas such as industrial dyes, pen inks, metal sensors, optical data storage, artificial light collection antennas, 
chemical sensors, photodynamic cancer therapies, organic solar cell production nonlinear optical material, liquid 
crystal, electrochromic material, sensor in gas sensor devices it. In particular, the use of water-soluble 
phthalocyanine derivatives causes contamination of various aquatic ecosystems. The interaction of 
phthalocyanines with the appropriate wavelength light in the presence of diatomic oxygen acts as a photodynamic 
agent, resulting in the formation of singlet oxygen and other free oxygen radicals. This has a cytotoxic effect on 
algae, the primary producer of various organisms and particularly in the aquatic ecosystem. As a result, the harmful 
effects on these organisms change the species distribution of aquatic community. In this way it can affect all 
functions of the ecosystem. In this study, antioxidant parameters (total SOD, APX, GR, MDA, Proline and H2O2) 
were determined in order to understand the effect of newly synthesized phthalocyanine derivatives 
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[1(4),8(11),15(18),22(25) -Tetrakis- (sodium 2-mercaptoethanesulfonate)- copper (II)] on the development of 
Chlorella vulgaris. LSD analysis was performed, using SPSS 20.0 software. SOD and GR activity in C. vulgaris 
cultures exposed to different concentrations of phthalocyanine showed a statistically significant increase in 6 ppb 
concentration compared to control (p<0.05). APX activity showed a statistically significant increase in all 
concentrations compared to control (p <0.05). MDA, H2O2 and free proline contents showed a statistically 
significant increase at 0.5 ppb concentration compared to control (p<0.05). The results of antioxidant enzymes in 
C. vulgaris cultures vary according to the concentration and parameter applied. As a result, phthalocyanines and 
their derivatives cause oxidative stress in C. vulgaris cultures. In order to prevent irreversible damages to the water 
ecosystem, it is necessary to consider the concentrations studied. 

KEYWORDS: CHLORELLA VULGARIS, SOD, APOD, GR, PROLINE 
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ÇİPURA (SPARUS AURATA) VE LEVREK (DİCENTRARCHUS LABRAX) 

YAVRULARINDA GÖRÜLEN HASTALIKLARDA HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER*: 

1.VİBRİOZİS VE FOTOBAKTERİOZİS 
 

Sözel Bildiri 
 

MELİKE GÜR1, S.SERAP BİRİNCİOĞLU2, 
 

1KANYON VETERİNER ECZA DEPOSU, 2ÖZEL A PATOLOJİ SAĞLIK LABORATUVARI, 

Bu çalışma kapsamında büyük ölçekli bir kuluçkahane ve yavru adaptasyon işletmesinde Nisan 2011-Temmuz 
2011 ayları arasında hastalık belirtisi gösteren çipura ve levrek yavruları incelemeye alındı. Materyal olarak, 

ağırlıkları 0,5-1,2 gr, boyları 4,0-7,0 cm arasında değişen 240 adet levrek (D. labrax) ve 120 adet çipura (S. auratus) 

olmak üzere toplamda 360 adet yavru balık kullanıldı. Patolojik ve mikrobiyolojik rutin analizler için (60 adetlik) 

ikili gruplara ayrıldı. Yavru balıklar; enine 2-3 kesit atıldıktan sonra % 10’ luk tamponlu formalin solüsyonunda 

tesbit edildi. Parafinde bloklanan dokulardan, 5 µm kalınlığında kesitler alınarak hematoksilen-eozin (HxE) ile 
boyandı. Bakteriyolojik incelemeler sonucunda Vibrio anguillarum levrek yavrularında % 66; Photobacterium 

damselae subsp. piscicida çipura yavrularında % 60, levrek yavrularında % 53 oranında izole edildi. Vibriozisli 

levrek yavrularında makroskopik olarak; ekzoftalmus, organ ve dokularda kanama, anüste prolapsus ve uzayan 
dışkı, mikroskobik olarak ise organ ve dokularda hiperemi ve bakteri kümeleri, kalpte makrofaj aktivasyonu 

görüldü. Fotobacteriozisli yavrularda, deride hiperpigmentasyon, pullarda dökülme; dalakta çok sayıda beyaz 

milier odaklar seçildi. Mikroskobik olarak tüm organ ve dokularda hiperemi ve yoğun bakteri kümeleri, böbrek ve 

dalakta granulomlar saptandı. Salgınlar özellikle yaz aylarında artış göstermiş ve her iki tür arasında önemli 

duyarlılık farklılıkları dikkat çekmiştir. Bu çalışma ile, çipuralarda ve levreklerde tekrarlayan Fotobakteriozis ile 
levreklerde Vibriozisin yavru balık yetiştiriciliğinde önemli bir problem olduğu tesbit edilmiştir. Hastalıkların 

teşhisinde etiyolojik incelemelerin patolojik bulgularla desteklenmesinin önemi bu çalışmada bir kez daha ortaya 
konulmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: FOTOBAKTERİOZİS, PATOLOJİ, VİBRİOZİS, YAVRU ÇİPURA, YAVRU 

LEVREK 

 
Histopathological examinations in juvenile seabass and seabream diseases: 1.Vibriosis and 

Photobacteriosis 
 

MELİKE GÜR1, S.SERAP BİRİNCİOĞLU2 
 

In this study, between the months of April 2011-July 2011 in a large-scale of hatchery and fry adaptation units, 
sea bream and sea basses showing sign of disease were examined. As a material, a total of 360 fry fish were used 
ranging from, weights from 0,5 to 1,2 g, lengths 4,0 to 7,0 cm 240 sea bass (D. labrax) and 120 sea bream (S. 
auratus). Then, they were divided into two groups (60 pieces) for pathological and microbiological analysis. 
Juvenile fishes; after 2-3 cross-sections were applied transversely, they were fixed in 10% buffered formalin 
solution. 5 μm thick sections were taken from the paraffin-blocked tissues and stained with hematoxylen-eosin 
(HxE). As a result of the microbiological investigations Vibrio anguillarum has isolated %66 from juvenile sea 
basses; Photobacterium damselae subsp. piscicida has isolated %60 from sea breams, %53 from sea basses. 
Macroscopically in the sea bass juveniles with vibriosis; exophthalmus, bleeding in organs and tissues, prolapse 
of the anus and extending stool, microscopically clusters of bacteria in the organs and tissues together with 
hyperemia, heart macrophage activation were noted. In the juveniles with Photobacteriosis, hyperpigmentation, 
flake shedding, and white miliary foci in the spleen were determined. Microscopically clusters of bacteria in all 
organs and tissues, and hyperemia and granulomas in kidney and spleen were main microscopic findings. 
Outbreaks have increased especially during the summer months and it drew attention to the important differences 
between the sensitivity of two species. Detected with this study, repeated Photobacteriosis of sea basses and sea 
breams, Vibriosis of sea basses, especially the cultivation of juvenile fish, were found to be a significant problem. 
In this study, pathological findings of promoting etiological diagnosis of diseases investigations put forward the 
importance once again. 

KEYWORDS: Photobacteriosis, pathology, vibriosis, juvenile sea bream, juvenile sea bass 
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MARABEL PATATES ÇEŞİDİNDEN SAFLAŞTIRILAN POLİFENOL OKSİDAZ 

ENZİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Toygan YAVUZ1, Dudu DEMİR1, 
 

1Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 

Polifenol oksidaz enzimi (PPO) oksidoredüktaz grubunda yer alan, aktif merkezinde bakır bulunan bir enzimdir. 
PPO enzimi meyve ve sebzelerde meydana gelen enzimatik esmerleşmenin sorumlusudur. Enzimin kinetik 

özelliklerinin belirlenmesi enzimatik esmerleşme reaksiyonunun anlaşılabilmesi açısından önemlidir. Bu 

çalışmada, Marabel patates çeşidinden polifenol oksidaz enzimi saflaştırılmıştır. Saflaştırma işleminde %0-80 
arasında doygunlukta amonyum sülfat ile çöktürme, diyaliz ve Sepharose 4B-L-tirozin-p-aminobenzoik asit afinite 
jeli sırasıyla uygulanmıştır. SDS-PAGE elektroforez jeliyle enzim saflığının kontrolü yapılmıştır. Marabel 

patatesinden saflaştırılan PPO enziminin katekol substratına karşı optimum pH değeri 7 ve optimum sıcaklık değeri 

20 ◦C olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen optimum koşullarda Linewear-Burk grafiğinin denkleminden 
yararlanarak enzimin kinetik özellikleri belirlenmiştir. Saflaştırılan Marabel patates çeşidindeki PPO enziminin 

optimum koşullarda katekol substratı için KM değeri 5.4 mM ve Vmax değeri ise 769.23 U/mLdak olarak 

belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: MARABEL PATATES ÇEŞİDİ, POLİFENOL OKSİDAZ, AFİNİTE 

KROMOTOGRAFİSİ, SAFLAŞTIRMA, KİNETİK ÖZELLİKLER 

 
DETERMINATION OF KINETIC PROPERTIES OF POLYPHENOL OXIDASE ENZYME 

PURIFIED FROM MARABEL POTATO VARIETY 
 

Toygan YAVUZ1, Dudu DEMİR1 
 

1ISPARTA UNİVERSİTY OF APPLİED SCİENCES 

Polyphenol oxidase enzyme (PPO) is an enzyme in the oxidoreductase group with active center copper. PPO 
enzyme is responsible for enzymatic browning of fruits and vegetables. Determination of the enzyme kinetic 
properties is important for understanding the enzymatic browning reaction. In this study, polyphenol oxidase 
enzyme was purified from Marabel potato variety. In the purification process, precipitation with ammonium sulfate 
at 0-80% saturation, dialysis and Sepharose 4B-L-tyrosine-p-aminobenzoic acid affinity gel were applied 
respectively. Enzyme purity was checked by SDS-PAGE electrophoresis gel. The optimum pH value and optimum 
temperature value of the PPO enzyme purified from Marabel potato were determined 7 and 20 ◦C against the 

catechol substrate, respectively. The kinetic properties of the enzyme were determined using the Linewear-Burk 
graph equation under the optimum conditions. KM and Vmax values of PPO enzyme in purified Marabel potato 
variety were determined as 5.4 mM and 769.23 U/mLmin for catechol substrate under optimum conditions. 

KEYWORDS: Marabel potato variety, Polyphenol oxidase, Affinity chromatography, Purification, Kinetic 
properties 
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DETOKS DİYETLERİNİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

 
Sözel Bildiri 

 
Büşra Nur KURTULUŞ1, Sevdenur AKYOLLU1, 

 
1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 

Detoksifikasyon, eksojen ve endojen kaynaklı toksik maddelerin ortadan kaldırılmasını içeren eksikliğinde erken 

morbidite ve mortaliteye yol açabilen hayati bir hücresel iştir. Günümüzde yaygın olarak toksinlerden arınmak ve 

kilo vermek amacıyla detoksifikasyon diyetleri uygulanmakta ve pazarlanmaktadır. Bu derlemenin amacı toksin 

çeşitlerini ve vücudun detoksifikasyon sistemlerini göz önünde bulundurarak vücudu toksinlerden arındırdığı iddia 

edilen detoks uygulamalarını incelemek ve aynı zamanda kilo vermek için kullanılan popüler detoks diyetleri ve 

sonuçlarını değerlendirmektir. Literatürün gözden geçirilmesi ile bazı yiyeceklerin detoksifikasyon özelliklerine 

sahip olduğunu gösteren kanıtların mevcut olduğu görülmüştür. Fakat mevcut çalışmalar, detoks diyetlerinin kısa 

süreliğine çok düşük kalori alımına neden olduğu ve bu durumun ihtiyacımız olan besinlerin alınmamasına ve 

yorgun hissetmeye sebep olduğunu göstermektedir. Ayrıca vücudu toksinlerden arındırdığı iddia edilen diyetler 

ve ürünler hangi toksinleri nasıl attığını açıklamamaktadırlar. Bildiğimiz kadarıyla, detoks diyetlerinin insanlarda 

etkinliğini değerlendiren klinik kanıtlar bulunmamaktadır. Konu ile ilgili daha çok klinik çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: DETOKS, DİYET, TOKSİN, AĞIRLIK KAYBI 

 
THE EFFECTS OF DETOX DIET ON HEALTH 

 
Büşra Nur KURTULUŞ1, Sevdenur AKYOLLU1 

 
1ADNAN MENDERES UNIVERSITY 

The process of detoxification involves elimination of toxicants of exogenous and endogenous origin. 
Detoxification is a vital cellular task that, if lacking, can lead to early morbidity and mortality. Recently, 
detoxification diets have marketed to remove toxins and lose weight. The purpose of this review is to explain the 
types of toxins and the detoxification systems of the body and examine detoxification diets that are claimed to 
remove toxins from the body. Another purpose of this review is to evaluate the results of popular detox diets used 
to lose weight. According to the literature, there is evidence that some foods have detoxification properties. 
However, current studies show that detox diets cause very low calorie intake for a short period of time and this 
situation causes us not to get the foods we need and to feel tired. In addition, detoxification diets and products do 
not explain which toxins are removed and how. To our knowledge, there is no clinical evidence to assess the effect 
of detox diets on humans. More clinical studies are needed. 

KEYWORDS: DETOX, DIET, TOXIN, WEIGHT LOSS 
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BİLGİSAYAR KULLANICILARINDA /OFİS ÇALIŞANLARINDA ÜST EKSTREMİTE İŞE 

BAĞLI KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Safiye OZVURMAZ1, 
 

Hızlı ekonomik gelişmeler son on yılda verimliliği artırmak için devlet ve özel sektörde bilgisayar kullanımının 

artmasına yol açmıştır. Kas iskelet sistemi hastalıkları, çok sayıda endüstriyel ülkede ve çok çeşitli meslek 

gruplarında yaygındır .Özellikle elektronik verilerin kullanımındaki hızlı teknolojik gelişmeler, hem çalışanları 

hem de işyerlerini etkilemiştir. Elektronik veriler, ekranlarda gösterilmektedir. Bu ekranların önünde uygun 

olmayan vücut postürü ile durulması ve uzun saatler geçirilmesi; gözlerin zorlanmasına, vücudun yorulmasına ve 

KİH gibi sağlık açısından pek çok zararlı durumla karşılaşılmasına neden olmaktadır.Ofis ortamında çalışmanın, 

büyük ölçüde İKİH ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Literatürde, ofis veya endüstriyel işlere az maruz kalanlarda 

beklenen riske kıyasla ekran kullananlarda boyun ve/veya omuzda semptom riskinin arttığı gösterilmektedir 

.Bilgisayar çalışanları arasında kas-iskelet ağrıları etiyolojisi çok faktörlü ve kısmen bilinmemektedir .Son 

zamanlarda yapılan bazı çalışmalarda kas-iskelet ağrıları için işle ilgili olası risk faktörlerinin varlığı açıktır. Genel 

olarak, mesleki sosyodemografik ve psikososyal faktörlerin bilgisayar kullanıcıları arasında kas-iskelet ağrılarının 

oluşumunda önemli bir risk etkeni olduğu belirtilmiştir . 

ANAHTAR KELİMELER: BİLGİSAYAR KULLANIMI, OFİS ÇALIŞANLARI, KAS İSKELET SİSTEMİ, 

RİSK FAKTÖRLERİ 

 
RISK FACTORS FOR UPPER EXTREMITY WORK-RELATED MUSCLE SKELETON 

SYSTEM DISEASES IN COMPUTER USERS / OFFICE EMPLOYEES 
 

Safiye OZVURMAZ1 
 

Rapid economic developments have led to an increase in the use of computers in the state and private sectors to 
increase productivity in the last decade. Diseases of the musculoskeletal system are common in many industrial 
countries and in a wide variety of occupational groups. Especially rapid technological advances in the use of 
electronic data have affected both employees and workplaces. Electronic data is displayed on the screens. In front 
of these screens, standing with inappropriate body posture and passing long hours; It causes eye strain, fatigue of 
the body and many harmful health conditions such as PES. Working in the office environment is known to be 
largely related to HRD. In literature, it has been shown that the risk of symptoms in neck and / or shoulder is 
increased in screen users compared to expected risk in under-exposed to office or industrial work. The presence 
of possible risk factors is clear. In general, occupational sociodemographic and psychosocial factors are reported 
to be an important risk factor for the formation of musculoskeletal pain among computer users. 

KEYWORDS: computer use, office workers, musculoskeletal system, risk factors 
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EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Sözel Bildiri 

 
Keziban AMANAK1, 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, 

Amaç: Araştırma, ebelik öğrencilerinin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: 

Araştırma analitik ve kesitsel tipte yapılmıştır. Araştırma; bir üniversitenin Ebelik Bölümü’nde öğrenim gören 246 

ebelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler, literatür doğrultusunda geliştirilen soru formu ve “Felder ve Soloman 

Öğrenme Stilleri Envanteri” kullanılarak toplanmıştır. Veriler teorik dersin ilk 15 dakikasında ve araştırmaya 

katılmayı gönüllü olarak kabul eden öğrencilerin öz bildirimlerine dayalı olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde 

yüzdelik, aritmetik ortalama testleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmada yer alan öğrencilerin yaş ortalaması 

21.12±3.42 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin %83.4’ünün geliri giderine denk, %81.2’si yurtta kalmakta, %39.5’i 

şu ana kadar en uzun olarak ilçede yaşamını sürdürmüş, %74.5’i çekirdek aile tipinde, %41.4’ü iki kardeşe sahip 

ve %75.2’si ebelik bölümünü kendi istekleriyle gelmişlerdir. Öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stiline göre 

dağılımı incelendiğinde; öğrencilerin % 91,9'sının sıralı, %94.7'inin görsel, %64.9'sının hissederek ve %75.3'ünün 

yaparak öğrenme stiline sahip oldukları saptanmıştır. Sonuçlar: Ebelik öğrencilerinin daha çok sıralı ve görsel 

öğrenme stiline sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: EBELİK, ÖĞRENCİ, ÖĞRENME STİLİ 

 
DETERMINATION OF LEARNING STYLES OF MIDWIFERY STUDENTS 

 
Keziban AMANAK1 

 
1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY HEALTH SCİENCE FACULTY, MİDWİFERY DEPARTMENT 

Aim: The study was conducted to determine the learning styles of midwifery students. Materials and Methods: 
The research was conducted in analytical and cross-sectional type. Research; It was conducted with 246 midwifery 
students studying in the midwifery department of a university. Data were collected using a questionnaire developed 
in line with the literature and the “Felder and Soloman Learning Styles Inventory. The data were collected in the 

first 15 minutes of the theoretical course and based on the self-reports of the students who voluntarily agreed to 
participate in the research. Percentage and arithmetic mean tests were used in the analysis of the data. Results: The 
mean age of the students was 21.12 ± 3.42. 83.4% of the students are equivalent to income, 81.2% stay in the 

dormitory, 39.5% have lived in the district as the longest so far, 74.5% have nuclear family type, 41.4% have two 
siblings and 75.2% midwifery section of their own wishes have come.When the distribution of students according 
to their learning style is examined; 91.9% of the students were in the order, 94.7% were in the visual, 64.9% were 
in the feeling and 75.3% had the learning style. Conclusions: It was concluded that midwifery students had more 
sequential and visual learning styles. 

KEYWORDS: Midwifery, student, learning style 
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AYDIN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRLERİNİN TRANSTEORETİK MODELE GÖRE 

SİGARAYI BIRAKMAYA HAZIR OLUŞ DURUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 
 

Sözel Bildiri 
 

Seyfi DURMAZ1, 
 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD., 

Küresel Yetişkin Tütün Araştırması (2016)’na göre sigara içenlerin %32,6’sı sigara bırakmayı düşünmekte ya da 

planlamaktadır. Transteoretik modele göre bireyin bir ay içinde sigarayı bırakma planı olması durumunu 

“bırakmaya hazır”, altı ay içerisinde bırakmayı düşünüyor olmasını “düşünüyor”, altı aydan uzun süre için ise 

“düşünmüyor” olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada Aydın’da özel halk otobüsü şoförlerinin sigarayı 

bırakma eğilimleri ve ilişkili faktörleri değerlendirilmiştir. Kesitsel olarak planlanmış olan bu çalışmada Aydın 

Özel Halk Otobüs şoförlerinden sigara içtiğini beyan eden 122 bireyin tümü çalışmaya dâhil edilmiştir. Sigarayı 

“bırakmaya hazır olma durumu” Transteoretik model yardımı ile değerlendirilmiştir. Model’in “harekete hazır” 

ve “bırakmayı düşünen” ve “harekete geçmiş” kapsamında olma durumları bağımlı değişkeni oluşturmuştur. Bu 

gruplar “desteğe açık” olarak tanımlanmıştır. Bağımsız değişkenler olarak sosyodemografik değişkenler, 

alışkanlıkları, sağlık durumu, çalışma koşulları kullanılmıştır. Analizlerde SPSS 23.0 programı yardımıyla lojistik 

regresyon testi kullanılmıştır. Katılımcılardan 51’i (%41.8) bırakmaya hazır, 20’si (%16.4) düşünüyor, 2’si (%1.6) 

harekete geçmiş, 49’u (%40.2) düşünmüyor olarak saptanmıştır. Böylece grubun %59.8’i desteğe açık olarak 

tanımlanmıştır. Evliler bekarlara göre 5,9 (1,5-24,3) kat; lise ve üzeri eğitimliler, orta ve altı eğitimlilere göre 3.7 

(1,1-11,9) kat; ara sıra sigara içen şoförler, düzenli sigara içicilere göre 7,6 (1,7-35,3) kat fazla müdahale desteğine 

açık bulunmuştur (Nagelkerke R Square: 0,32). Önemli bir kamusal hizmet alanı olan halk otobüsü şoförlüğünde 

sigara kullanan bireylerin önemli bir kısmının bırakma desteğine açık olduğu görülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: BUS DRIVER, SMOKING CESSATION, TRANSTHEORETICAL MODEL 

 
The states of readiness of Aydın private public bus drivers for quitting smoking according to the 

transtheoretical model and associated factors 
 

Seyfi DURMAZ1 
 

1EGE UNİVERSİTY, FACULTY OF MEDİCİNE, DEPARTMENT OF PUBLİC HEALTH 

Global Adult Tobacco Survey (2016) revealed that 32.6% of the smokers were considering or planning to quit. 
According to the transtheoretical model, the individual’s planning to quit smoking within one month was evaluated 

as” ready to quit”, considering the quit within six months was evaluated as “considering”, and considering the quit 

within a period of more than six months was evaluated as “not considering”. This study evaluated tendencies of 

private public bus drivers in Aydın to quit smoking and the associated factors. This study planned as cross-sectional 
included all the 122 individuals who declared that they were smokers among Aydın Private Public Bus Drivers. 

“State of readiness for quitting” smoking was evaluated with the help of the transtheoretical model. The model’s 

states of being in the scope of “ready to act”, “considering to quit” and “taken action” constituted the dependent 

variable. These groups were defined as “open to support”. Sociodemographic variables, health status, working 

conditions were used as independent variables. Logistic regression test was used with the help of the SPSS 23.0 
program in the analyses. 51 (41.8%) of the participants were found as “ready to quit”, 20 (16.4%) were found as 

“considering”, 2 (1.6%) were found as “taken action”, 49 (40.2%) were found as “not considering”. Thus, 59.8% 

of the group were defined as open to support. The married were found to be open to interventional support 5.9 
(1.5-24.3) times more compared the single; those having high school and higher education 3.7 (1.1-11.9) times 
more compared to those having secondary school and lower education; occasional smoker drivers 7.6 (1.7-35.3) 
times more compared to regular smokers. It is seen that, among the public bus drivers who take part in an important 
field of public service, a substantial part of the smoking individuals are open to the support to quit. 

KEYWORDS: OTOBÜS ŞOFÖRÜ, SİGARA BIRAKMA, TRANSTEORETİK MODEL 
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EVDE YAŞAYAN YAŞLILARIN AKTİF YAŞLANMA VE YAŞAM KALİTESİ YÖNÜNDEN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: NAZİLLİ ÖRNEĞİ 
 

Sözel Bildiri 
 

ŞİFA AYBİKE BAŞ1, SEMA OĞLAK1, 
 

1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 

GEREKÇE: Yapılan çok sayıda çalışmalar, yaşlı bireylerin kurumsal bakım yerine, daha çok evinde yaşlanmayı 

ve ihtiyacı olan bakımı evinde almayı tercih etmekte olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bireylerin evinde 
yaşamak istemeleri; toplumda daha aktif, mutlu, sağlıklı ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi çabalarının evinde 

yaşayan yaşlı bireyleri için de büyük önem taşımaktadır. Nazilli’nin Türkiye ortalamasının çok üstünde (%12.3) 

yaşlı nüfusa sahip olduğu görülmektedir. ÇALIŞMANIN AMACI: Aydın, Nazilli ilçesinde evinde yaşayan 65 yaş 

ve üstü bireylerin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilme durumlarının belirlenmesi, yalnızlık düzeylerinin 

ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesidir. YÖNTEM: Araştırma nicel araştırma 

yöntemlerinden tanımlayıcı ve kesitsel türde bir çalışmadır. Araştırma evrenini; Aydın İli, Nazilli İlçesi’nde evinde 

yaşayan 65 yaş ve üstü bireyler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklem seçiminde, basit rastgele tabakalı örnekleme 

yöntemi kullanılmış ve evinde yaşayan 65 yaş ve üstü 376 bireylerden oluşmuştur. Araştırmada; Demografik ve 

Kişisel Bilgi Formu, Yaşlılarda Yaşam Kalitesi Ölçeği (WHOQOL-OLD.TR), KATZ Günlük Yaşam Aktiviteleri 

Ölçeği (KGYA) ve Yaşlılar İçin Yalnızlık Ölçeği kullanarak yüz yüze anket yöntemi uygulanarak veriler SPSS 

25.0 programında analiz edilmiştir. BULGULAR VE SONUÇ: Çalışma bulgularında; cinsiyete, yaşa, eğitim 

düzeyine, medeni duruma, meslek, bireyin kiminle yaşadığına, sağlık durumuna, sosyal güvenceye, aylık gelire 

ve yalnızlık düzeyine göre günlük yaşam aktivitesi ve yaşam kalitesi arasında istatiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmuştur (p<0,05). Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilme düzeyi arttıkça, yaşam kalitesi düzeyi de 

artmıştır. (r=0.482, p<0.05). Erkek yaşlı bireylerin yaşam kalitesi kadın yaşlı bireylere oranla daha yüksek olduğu; 

alt gelir grubunda olan bireylerin sosyal katılım sağlama ve yaşam kalitesinin daha düşük olduğu; yaşlılarda 

yalnızlık arttıkça, yaşam kalitesinin düştüğü (r=-0.720, p<0.05) görülmüştür. Yaş alma ile birlikte bireyin günlük 

yaşam aktivitesinde azalma, yaşlının bakıma muhtaçlığını artıracağı ve yaşam kalitesini düşüreceği göz önüne 

alındığında; günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yönelik destek hizmetlerin sağlanması ve buna 

yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: EVİNDE YAŞAYAN 65 YAŞ ÜSTÜ BİREY, AKTİF YAŞLANMA, YAŞAM 

KALİTESİ, GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTESİ, YALNIZLIK 

 
EVALUATING OF ELDERLY PEOPLE LIVING AT HOME IN TERMS OF ACTIVE 

AGING AND QUALITY OF LIFE: NAZİLLİ SAMPLE 
 

ŞİFA AYBİKE BAŞ1, SEMA OĞLAK1 
 

1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTY 

BACKGROUND:Instead of institutional care, the elderly preferred to stay at home, and receive home care 
services. Accordingly, the scope of this study is to evaluate and explain the active aging and life quality of elderly 
people aged over 65 and living at home. AIM: The aim of the study is to determine the status of individuals above 
age 65 regarding of performing daily life activities and to evaluate the levels of loneliness as well as peculiar 
factors affecting the quality of their lives. METHOD: The research is following a cross-sectional method of 
descriptive and quantitative research. The population sample of this study is consisting of individuals aged above 
65 living in their homes in Nazilli District of Aydın Province. The sampling method of the study is simple random 

stratified sampling method, and covering a group of 376 individuals aged 65 and above and living at home. 
Throughout the study, Demographic and Personal Information Form, Quality of Life Questionnaire for the Elderly 
(WHOQOL-OLD.TR), KATZ Daily Life Activities Scale (CFA) and Loneliness Scale for the Elderly were applied 
by face-to-face questionnaire method and the data were analyzed in SPSS 25.0 program. FINDING AND 
CONCLUSION: In this study, significant statistical differences were found between the CFAQ and WHOQOL-
OLD sub-scales according to gender, age, education levels, marital status, occupation, life partners, health status, 
social security, monthly income and loneliness levels (p<0,05). There is a significant and positive relationship 
between daily life activities and quality of life (r = 0.482, p <0.05). The quality of life is found to be higher in the 
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elderly who perform daily life activities independently. There is a significant negative relationship between 
loneliness and quality of life (r = -0.720, p <0.05). There is also a significant and negative correlation between 
daily living activities and loneliness levels (r = -0.367, p <0.05). People who 65 age and over living at home are 
found to have their social environment having a particularly positive influence on their daily activities, decreasing 
loneliness levels and increasing their quality of life. Being active in daily life and levels of life quality decreases 
in accordance with increasing age. It is recommended to provide the necessary care and social inclusion for 
supporting independent elderly individuals as they be physically active in their daily living routine. 

KEYWORDS: Elderly 65 age and over living at Home, Active Aging, Quality of Life, Activity of Daily Living, 
Loneliness 
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2011-2016 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamalar Yarışmalarının İçerik Analizi 

Ayşen ÖZMEN1, Emine Didem EVCİ KİRAZ2 

                            1 İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

            Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Bürosu 1986 yılında ‘Herkes İçin Sağlık’ ilkesini gündeme getirmiş 

ve halk sağlığı alanında ‘Sağlıklı Kentler Projesi’ hareketini başlatmıştır. Sağlıklı Kentler Hareketi Sağlıklı 

Kentler Ağı’na çevrilmiş ve bir çok  kent/belediye bu sürece dahil olma yolunda girişimlerde bulunmuştur. 

Sağlıklı Kentler Hareketini ülkemizde geliştirebilmek, uygulamaya dökebilmek amacıyla şehir sağlığını öncelik 

edinen şehirler 2005 yılında bir araya gelerek ‘Sağlıklı Kentler Birliği’ni kurmuşlardır. Sağlıklı Kentler Birliği, 

kurulduğu günden bugüne ülke genelinde kent sağlığı adına çok önemli çalışmalara imza atmıştır. Bunlardan bir 

tanesi de, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamalar Yarışması’dır. Yarışmanın amacı yerel yönetimler arası rekabet 

oluşturmak değil, yerel yönetimler arası paylaşım platformu oluşturarak, yapılan projeleri görerek öğrenmek ve 

geliştirmektir. 

Çalışmanın amacı; şehir sağlığı alanında ülke genelinde yapılmış projeleri tek çatı altında inceleme 

imkanı sunmak, kent sağlığında kategorilere ayrılmış olan konuları ve projeleri incelemek ve yapılan projelerin 

geliştirilmesine öncü olmaktır. Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamalar Yarışmalarına katılan 297 proje içerik analizi 

yöntemiyle incelenmiştir. 
Bu çalışmada 2011-2016 yılları arasında yerel yönetimler tarafından şehir sağlığını kuvvetlendirmek için 

yapılan ve Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlemiş olduğu Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamalar Yarışması'na 

katılan üye belediyelerin yaptığı 297 proje incelenmiştir. Yarışmaya başvuran projeler Sosyal Sorumluluk, Sağlıklı 

Şehir Planlaması, Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Çevre olmak üzere 4 farklı kategoride değerlendirilmiştir. Çalışmada, 

Sağlıklı Kentler Birliği'nin resmi internet sitesinde yer alan ve kitap halinde basılan Sağlıklı Şehirler En İyi 

Uygulamalar Yarışmasına başvuran projeler yer edinmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Kentler, Şehir Sağlığı, Sağlıklı Kentler Birliği 

 

 

Content Analysis of 2011-2016 Healthy Cities Best Practices Contests 

Ayşen ÖZMEN1, Emine Didem EVCİ KİRAZ2 

                            1 İzmir Kavram Vocational School, 2Aydın Adnan Menderes University, 

In 1986 the World Health Organization, the Regional Office for Europe, introduced the principle of Sağlık 

Health for All ’and launched the‘ Healthy Cities Project ’movement in the field of public health. The Healthy 

Cities Movement has been translated into the Healthy Cities Network and many cities / municipalities have begun 
to engage in this process. In order to develop and implement the Healthy Cities Movement in our country, cities 
that prioritize city health came together in 2005 and established the ‘Healthy Cities Association.. Since its 

establishment, the Healthy Cities Association has carried out important works on behalf of urban health throughout 
the country. One of them is the Healthy Cities Best Practices Competition. The aim of the competition is not to 
create competition between local governments, but to learn and develop by seeing the projects that are carried out 
by creating a platform for sharing between local governments. 

Purpose of the study; The aim of the course is to provide the opportunity to examine the projects carried 
out in the country in the field of city health under one roof, to examine the subjects and projects that are categorized 
in city health and to pioneer the development of the projects. 297 projects participating in Healthy Cities Best 
Practices Contests were analyzed by content analysis method. 
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In this study, 297 projects carried out by member municipalities that participated in the Healthy Cities 
Best Practices Contest organized by the Healthy Cities Association between 2011 and 2016 to strengthen city 
health by local administrations were examined. The projects that were submitted to the competition were evaluated 
in 4 different categories as Social Responsibility, Healthy City Planning, Healthy Life and Healthy Environment. 
In this study, the projects that applied to the Healthy Cities Best Practices Contest published on the official website 
of the Healthy Cities Association were published.. 

Keywords: Healthy Cities, City Health, Healthy Cities Association 
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AKTİF YAŞLANMA 
 

Sözel Bildiri 
 

ABÜLKADİR DENİZ1, SAFİYE ÖZVURMAZ1, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 

Aktif yaşlanma,“yaşlıların, yaşam kalitelerinin zenginleşmesi için topluma kazandırılması, sağlık ve güvenlik 

fırsatlarının en iyi düzeyde optimize edilmesi süreci” olarak tanımlanmaktadır. Yaşlı nüfusundaki artışa paralel 

olarak son yıllarda, özellikle sağlık hizmetleri kapsamında yaşlılıkta yaşam kalitesinin yükseltilmesi, aktif yaşlılık, 

sağlıklı yaşlanma gibi kavramlara duyulan ilgi artmaktadır. Ülkemizde aktif yaşlılığın sağlanması için yaşlılarda; 

sağlık hizmetlerine kolay erişim, sürekli bakım, sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi, düşmelerin 

önlenmesi, sigara alkol gibi kötü alışkanlıkların önlenmesi, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, güvenli çevrenin 

sağlanması, sosyal, ekonomik ve psikolojik destek, yaşlıların sosyal güvence altına alınması gibi konularda 

ilerlemeler kaydedilmekle birlikte istenilen düzeye henüz erişilmemiştir. Aktif yaşlanma kavramı, kuşaklararası 

dayanışma kavramından bağımsız düşünülmemelidir. Bu kapsamda, toplumda yaşlılara ilişkin olumsuz algıların 

değiştirilmesi ve yaşlıların toplum tarafından desteklenerek üretkenliklerinin sürdürülmesi, aktif yaşlanma 

bilincinin geliştirilmesi, yaşlıların topluma kazandırılması, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve ülkelerin 

politikalarını bu yönde düzenlemesi sağlanmalıdır. Bu derlemenin amacı, tüm ülke toplumlarında artan yaşlı 

nüfusu ile birlikte değişen demografik yapının bir sonucu olarak ortaya çıkan “aktif yaşlanma” kavramını 

tanımlayarak ülkemizde aktif yaşlanma programları ve politikalarının geliştirilmesi gerekliliği hususuna dikkati 

çekmektir. 

ANAHTAR KELİMELER: AKTİF YAŞLANMA, YAŞLI, YAŞAM KALİTESİ 

 
 

Active Aging 
 

ABÜLKADİR DENİZ1, SAFİYE ÖZVURMAZ1 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY 

Active aging is defined as "the process of integrating the elderly into society and optimising health and safety 
opportunities at the best level in order to enrich their quality of life". Parallel to the increase in the elderly 
population, in recent years, especially within the scope of health services, the interest in the concepts such as 
improving the quality of life in old age, active old age, healthy aging is increasing. In order to ensure active old 
age in our country, the elderly; easy access to health services, continuous care, health improvement and prevention 
of diseases, prevention of falls, prevention of bad habits such as smoking alcohol, healthy eating, regular exercise, 
ensuring a safe environment, social, economic and psychological support, social security of the elderly, such as 
progress has been made, but the desired level has not yet been reached. The concept of active aging should not be 
considered independent of the concept of intergenerational solidarity. In this context, changing the negative 
perceptions of the elderly in society and maintaining the productivity of the elderly by supporting the society, 
developing active awareness of aging, integrating the elderly into society, and to ensure that countries regulate 
their policies in this direction. The aim of this review is to develop active aging programs and policies in our 
country by defining the concept of "active aging" as a result of the changing demographic structure with the 
increasing elderly population in all countries. to draw attention to the necessity of the necessity. 

KEYWORDS: Active aging, elderly, quality of life 
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WEİL HASTALIĞI; ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ İLE SEYREDEN İKİ OLGU 

 
Sözel Bildiri 

 
Pakize ÖZÇİFTCİ YILMAZ1, 

 
1Aydın Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği , 

Giriş: Leptospiroz, leptospira türlerinin etken olduğu yaygın bir zoonozdur.İnsanlara bulaş kontamine su veya 

infekte hayvanlara temasla ile olur.Weil hastalığı leptospirozun ağır formu olup hepato-pulmoner-muskulo-nefrit 
olarak tanımlanabilir.Nadir görülmemekle birlikte farkındalık gerektiren, çoklu organ yetmezliği ile seyreden Weil 

sendromuna dikkat çekilmek istenmiştir. Olgu 1: Halsizlik, terleme şikayetlerine sarılık, bulantı, ateş, hemoptizi 
eklenen 58 yaşında hastanın acil serviste yapılan tetkiklerinde ciddi böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu, 

anemi, trombositopeni, toraks tomografisinde her iki akciğerde yaygın infiltrasyon alanları tespit edildi.Yoğun 

bakıma alınan hasta solunum yetmezliği nedeniyle mekanik ventilatöre bağlandı.Hemodinamik stabilizasyon 

sağlandı.Diyaliz ve karaciğer destek tedavisi başlandı.Hastanın çiftçilik ile uğraştığı, son günlerde tarlada sulama 

yaptığı bilgisi alındı. Leptospiroz öntanısına yönelik tetkik istendi,ampirik antibiyotik tedavisi başlandı.Ancak 

hasta yapılan müdahalelere rağmen yatışının 12. saatinde kaybedildi.Postmortem Leptospira IgM (ELİSA) pozitif 

olduğu öğrenildi. Olgu 2: 66 yaşında hasta halsizlik, ateş, bilinç bozukluğu ve yürümede güçlük yakınmaları ile 

acil servise başvurdu.Ensefalopati?menenjit? öntanıları ile nöroloji servisine yatırılan hastanın tetkiklerinde ciddi 

böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğu, trombositopeni, akciğer grafisinde her iki akciğerde yaygın infiltrasyon 

tespit edildi.Yoğun bakıma alınan hasta solunum yetmezliği nedeniyle mekanik ventilatöre 

bağlandı.Hemodinamik yakın takip, böbrek için sıvı tedavisi,karaciğer destek tedavisi uygulandı.Hastanın çiftçilik 

ve hayvancılıkla uğraştığı, yetiştirdiği ürünleri yıkamadan yediği öğrenildi.Leptospiroz düşünülen hastaya 

antiyotik tedavisi başlandı. Leptospira IgM pozitif geldi.İzleminde solunum, böbrek ve karaciğer fonksiyonları 

düzelen, mekanik ventilatörden ayrılan hasta yatışının 15. gününde şifayla taburcu edildi. Tartışma: Weil hastalığı, 

leptospirozun şiddetli formudur. Tanınması güç, tanıda gecikildiğinde mortalitesi yüksektir.Çiftçiler, veterinerler, 

lağımcılar, yüzücüler risk gruplarını oluşturur.Risk grubunda olup çoklu organ yetmezliği tablosuyla gelen 

hastalarda akla gelmelidir.Penislin G, ampisilin, doksisiklin, seftriakson, karbapenem, ve piperasilin – tazobaktam 
tedavi seçeneklerini oluşturmaktadır. Sonuç: Ülkemizde halkın çiftçilik ve hayvancılık ile uğraştığı bölgelerde 

önemli bir sağlık sorunu olup erken tanı hayat kurtarıcıdır. Bununla birlikte hasta ve hasta yakınlarından alınacak 

ayrıntılı bir hikaye, tanı açısından yapılacak tetkiklerden daha fazla yol gösterici olabilmektedir 

ANAHTAR KELİMELER: WEİL HASTALIĞI, LEPTOSPİROZ, ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ 

 
Weil's Disease; Two Cases Progressing with Multiple Organ Failure 

 
Pakize ÖZÇİFTCİ YILMAZ1 

 

Introduction:Leptospirosis is a common zoonosis.Its transmission to humans occurs through contact with 
contaminated water or with infected animals.Weil's disease is a severe form of leptospirosis.Although it isn’t 

common,we wanted to draw attention to Weil's syndrome progressing with multiple organ failure, which requires 
awareness. Case 1:Renal and liver dysfunction, anemia, thrombocytopenia were detected in the patient in the 
emergency department, and the tomography of the thorax revealed widespread infiltration areas in both lungs in 
the examinations of the 58-year-old patient with complaints of fatigue and sweating, and later,jaundice,nausea, 
fever and hemoptysis.The patient informed us that he engaged in farming, and irrigation activities in the field in 
recent days.An examination for the diagnosis of leptospirosis was requested, and empirical antibiotic treatment 
was initiated.However,the patient passed away at the 12th hour of his hospitalization despite the interventions.Post-
mortem was Leptospira IgM (ELISA) positive. Case 2:A 66-year-old patient presented to the emergency 
department with complaints of fatigue, fever, impaired consciousness, and difficulty in walking.The patient was 
found to have severe renal and liver dysfunction, thrombocytopenia,extensive infiltration in both lungs, which was 
revealed by chest radiography.It was learned that the patient engaged in farming and animal husbandry and ate the 
products he cultivated without washing them.Antibiotic treatment was started for the patient who was thought to 
have leptospirosis.Leptospira IgM was positive.The patient who got well was discharged on the 15th day of his 
hospitalization. Discussion:Weil's disease is a severe form of leptospirosis.It is difficult to diagnose and is 
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characterized by a high mortality rate when the diagnosis is delayed. Conclusion:Leptospirosis is an important 
health threat and its early diagnosis is life-saving.A detailed history to be taken from the patient and the patient's 
relatives may be more guiding than the tests to be done in terms of diagnosis. 

KEYWORDS: WEİL DİSEASE, LEPTOSPİROSİS, MULTİPLE ORGAN FAİLURE 
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GÖÇ, SAĞLIK VE HEMŞİRELİK 

 
Sözel Bildiri 

 
FİLİZ ADANA1, DUYGU YEŞİLFİDAN1, 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 

Toplum içindeki bireylerin ekonomik, kültürel, siyasi veya sosyal bir sebepten dolayı yaşadığı yerden ayrılarak 

başka bir yerde kalıcı veya geçici olarak hayatlarını devam ettirmeye başlamaları göç olarak ifade edilmektedir. 

Göçe ev sahipliği yapan bölgelerin ve göçü gerçekleştiren bireylerin koşulları ve özellikleri nedeni ile bir çok 

sorun da beraberinde yaşanmaktadır. Sağlık sorunları, ekonomik sorunlar, eğitim sorunları, barınma sorunları, iş 

ve çalışma sorunları gibi sorunlar bu sorunların başında yer almaktadır. Özellikle de sigortalı olmamak ve 

ekonomik olarak düşük gelirde olmanın sağlık sorunlarının daha da artması üzerinde etkisi vardır. Bu yüzden göç 

ile gelen bireylerin sağlık durumları özellikle birinci basamakta görev almakta olan hemşireler tarafından üzerinde 

durulması gereken konulardan birisidir. Göç eden bireylerin mevcut sağlık koşulları, sağlık davranışları, 

sağlıklarını koruyup sürdürmeleri hem bireysel olarak hem de göç edilen toplum açısından büyük önem 

taşımaktadır. Toplumun sağlık ve refahının sürdürülmesi için göçün nedenlerinin göz önünde bulundurulması ile 

birlikte göçün olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi oldukça önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: GÖÇ, SAĞLIK, HEMŞİRELİK 

 
 
 

MİGRATİON, HEALTH AND NURSİNG 
 

FİLİZ ADANA1, DUYGU YEŞİLFİDAN1 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY 

It is referred to as immigration that individuals within the society leave their place of residence for economic, 
cultural, political or social reasons and begin to live permanently or temporarily in another place. Due to the 
conditions and characteristics of the migratory regions and individuals who migrate, many problems are also 
experienced. Health problems, economic problems, education problems, housing problems, work and work 
problems are among the leading problems. Özellikle de sigortalı olmamak ve ekonomik olarak düşük gelirde 

olmanın sağlık sorunlarının daha da artması üzerinde etkisi vardır. Therefore, the health status of the individuals 
coming with migration is one of the issues that should be considered by the nurses who are working in primary 
care. The current health conditions, health behaviors, and maintaining and maintaining health of migrant 
individuals are of great importance both for the individual and for the migrated community. In order to maintain 
the health and welfare of the society, it is important to consider the causes of migration and to minimize the 
negative effects of migration. 

KEYWORDS: Migration, Health, Nursing 
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RESPONSE OF OLİVE PULP BİOCHAR ON KEY SOİL ENZYMATİC ACTİVİTY İN 

COPPER SPİKED SOİL 
 

Sözel Bildiri 
 

Veysel TURAN1, 
 

1Bingol University, 

ANAHTAR KELİMELER: OLİVE PULP BİOCHAR, ENZYMATİC ACTİVİTY OF SOİL, COPPER, 

HEAVY METAL.  

 
 
 

Response of olive pulp biochar on key soil enzymatic activity in Copper spiked soil 
 

Veysel TURAN1 
 

1BİNGOL UNİVERSİTY 

The effect of the addition of Biochar (BR) to soil has been extensively studied; however, little is known olive pulp 
BC on the key soil enzymatic activity. The aim of this present study was to determine the effects of BC dose on 
the Cu spiked soil. After the pots were spiked different dose of Cu (0 mg kg-1, 100 mg kg-1, 200 mg kg-1), 
different BC doses (0%, 0.5%, 1%) were mixed to the pots. In order to achieve this study, 4 different key enzymes 
(β-Glucosidase (β-Glu), Acid Phosphatase (AcdP), Alkaline Phosphatase (AlkP) and Dehydrogenase (DH) were 
analyzed. The result suggest that BC 1% treatment performed positively in terms highest AlkP activity in Cu200 
mg kg. Beside, with increased dose of BC induced efficiently promote AcdP, β-Glu and DH activity for Cu100 
spiked soil. Finally, result of this present study confirmed that BC addition to soil may help in improvement certain 
soil enzymatic activity of Cu spiked soil. 

KEYWORDS: Olive Pulp biochar, enzymatic activity of soil, copper, heavy metal. 
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SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ VE GERÇEKLİK DÜZEYLERİ 

 
Sözel Bildiri 

 
Nesrin OĞURLU1, Gülengün TÜRK2, 

 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 2AYDIN ADNAN 

MENDERES ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 

Eğitimsel bir etkinlik olarak simülasyonun gerçek yaşantıyı taklit edebilme özelliği “fidelity” olarak 

tanımlanmaktadır. Fidelity terimi “gerçeklik” olarak Türkçeleştirilmiştir. Gerçeklik (fidelity), simüle ortamın 

(mankenler, uygulamanın yapıldığı oda, kullanılan araç ve gereçler, mulaj ve duyusal sahne) gerçeğe ne derece 

uyduğunun derecesini ifade etmektedir. Simülasyonda gerçekte var olan tüm olası durumlar taklit edilebilmeli, 

katılımcının gerçeğe uygun şekilde yanıt verebileceği bir ortam sağlanmalıdır. Simülasyon yöntemi gerçeği 

yansıtma düzeyine göre düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Gerçeklik seviyesi düşük düzey 

simülatörler parça görev öğreticileri ve statik mankenlerdir. Parça görev öğreticileri (Part TaskTrainer); belirli 

becerilerin demonstrasyonunun yapıldığı anatomik bedenin bir bölümünü içeren mankenlerdir. Pelvik muayene 

mankenleri, CPR mankenleri, basit mankenler intravenöz kollar vb. Statik mankenler; becerilerin uygulanması 

için tasarlanmış çoğaltılabilen ve hareket edebilen external anatomiye sahip tüm vücut mankenleridir. Tüplerin 

yerleştirilmesi, banyo yapımı, enjeksiyon tekniklerinin demonstrasyonu gibi uygulamalar örnek olarak verilebilir. 

Gerçeklik seviyesi orta düzey olarak tanımlanan simülatörler; dokunmatik sistemler; bilgisaayar destekli 

simülasyon ve sanal gerçekliktir. Dokunmatik Sistemler/Kompleks Parça Görev Öğreticileri dokunulduğunda 

hissedilebilen ve görsel geribildirim verebilen, görsel gerçekliğe sahip olan mankenlerdir. Örneğin intravenöz 

uygulama simülatörü, intravenöz kateteri uygularken hissedilebilmekte ve gerçekçi görsel ipuçları 

verebilmektedir. Bilgisayar Destekli Simülasyon (Screen Based Simulation); öğrenen kişinin klinik karar 

verebildiği ve geribildirim alabildiği bir yazılımdır. Örneğin, kardiyak arrest olan hastaya bilgisayar destekli 

simülasyon yönetimi kullanılarak müdahale edilmesi gibi. Sanal Gerçeklik; öğrenenlerin, eğitimsel bir deneyim 
için internet temelli, üç boyutlu simüle ortamlara ulaştığı bir yenileşimdir. Örneğin, online hastaneler ve 

topluluklarda, gerçek zamanda hasta ile öğrenci iletişime geçebilmektedir. Gerçeklik seviyesi orta yüksek 

simülatör çeşitleri de hasta simülatörleri, standardize/simüle hasta ve hibrid simülasyondur. Hasta Simülatörleri 

(Patient Simulator); gerçekçi fizyolojik yanıtlar verebilen interaktif mankenlerdir. Örneğin solunum, nabız, kalp 

ve solunum sesleri, idrar çıkışı, pupil reaksiyonları verebilmektedir. Daha üst modelleri ise simülasyon uygulaması 

süresince öğrenen tarafından yöneltilen sorulara yanıt verebilmekte ve iletişim kurulabilmektedir. Standardize/ 

Simüle Hasta; belli bir hastalık konusunda doğru öykü ve muayene bulguları tablosu çizebilmesi amacı ile eğitilmiş 

normal bir kişidir. Hemşirelik ve tıp öğrencilerinin klinik becerilerini değerlendirmede yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Hibrit Simülasyon; standardize hastaya gerçekçi bir şekilde takılmış parça görev öğreticilerinin 

birlikte kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Simülasyon, çeşitleri, gerçeklik. 

ANAHTAR KELİMELER: SİMÜLASYON,ÇEŞİTLERİ, GERÇEKLİK.  

 
Simulation Types and Fidelity Levels 

 
Nesrin OĞURLU1, Gülengün TÜRK2 

 

As an educational activity, the ability of simulation to imitate real life is defined as idel fidelity.. The term idel 
fidelity Türk has been translated into Turkish as “reality.. Reality (fidelity) refers to the degree to which the 

simulated environment (mannequins, application room, tools and equipment, moulage and sensory stage) 
corresponds to fidelity. All possible situations in the simulation should be imitated and an environment in which 
the participant can respond in a realistic way. Simulation method is divided into three groups as low, medium and 
high according to the level of reflection. Fidelity level low level simulators are track task tutorials and static 
mannequins. Part task tutorials (Part TaskTrainer); mannequins that contain a part of the anatomical body where 
specific skills are demonstrated. Pelvic examination mannequins, CPR mannequins, simple mannequins, 
intravenous arms and so on. Static mannequins; are full body mannequins with external anatomy that can be 
replicated and movable designed for the application of skills. Applications such as insertion of tubes, bathing, 
demonstration of injection techniques are examples. Simulators defined as medium level of fidelity level; touch 
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systems; computer-aided simulation and virtual reality. Touch Systems / Complex Part Task Tutorials are 
mannequins with visual reality that can be felt when touched and give visual feedback. For example, the 
intravenous administration simulator can be felt and deliver realistic visual cues when administering the 
intravenous catheter. Computer Based Simulation; is a software where the learner can make clinical decisions and 
receive feedback. For example, intervening a patient with cardiac arrest using computer-assisted simulation 
management. Virtual Fidelity; It is an innovation in which learners reach internet-based, three-dimensional 
simulated environments for an educational experience. For example, in online hospitals and communities, patients 
and students can communicate in real time. Fidelity level moderately high simulator variants are also patient 
simulators, standardized / simulated patient and hybrid simulation. Patient Simulators; They are interactive models 
that can provide realistic physiological responses. For example, respiratory, pulse, heart and respiratory sounds, 
urine output, pupil reactions can give. The higher models can respond to the questions posed by the learner during 
the simulation application and can be contacted. Standardized / Simulated Patient; He is a normal person who has 
been trained to draw the right history and examination findings about a certain disease. It is widely used to assess 
the clinical skills of nursing and medical students. Hybrid Simulation; It is defined as the use of part task trainers 
that are realistically fitted to the standardized patient. Key Words: Simulation, types, fidelity. 

KEYWORDS: Simulation, types, fidelity 
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ÇARDAK VE BOZKURT OVALARI TOPRAKLARININ GELECEĞE YÖNELİK ARAZİ KULLANIM 

PLANLARININ OLUŞTURULMASI 

Sözel Bildiri 

ALPER YORULMAZ1, GÖNÜL AYDIN1, MESUT AKGÜL2, 

1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 2SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, 

Tarımsal alanda büyük bir bilgi birikimine sahip olan insanoğlu, teknolojideki gelişmeleri bu alanda da kullanmaya 

başlamıştır. Böylece arazileri tarımsal anlamda değerlendirme ve arazi kullanım planları oluşturmada başarılı ve 

hızlı bir yol bulmuştur. Teknolojik gelişmelerle birlikte tarım arazilerinin öneminin artmasıyla bu çalışmada 

Denizli ili Çardak ve Bozkurt ovalarının potansiyel kullanımları ve tarımsal kullanıma uygunlukları bakımından 

değerlendirilmeleri amaçlanmıştır. Toprak etüt haritalama çalışmaları sonucu belirlenen 34 farklı toprak serisi ve 

418 adet fazlarını içeren bu arazilerin toplam alanı yaklaşık 37.604 ha olup, denizden yüksekliği 550-1350 metreler 
arasında değişmektedir. Çalışma alanının haritalama birimleri üzerinde yapılan arazi değerlendirmeleri sonucunda 

1/25.000 ölçekli potansiyel kullanım grupları (POTKUL) ve tarımsal kullanıma uygunluk sınıfları (TKUS) 

haritaları oluşturulmuştur. Potansiyel kullanım açısından sulu tarımda ayva, armut, domates, patlıcan, ıspanak, 

arpa, buğday, çavdar ve yulaf, kuru tarımda ise korunga ve arpa gibi ürünlere öncelik verilmesi gerektiği 

belirlenmiştir. Tarımsal kullanıma uygunluk sınıflarına göre 1. sınıf seçkin tarım arazilerinin toplam tarım alanının 

% 8.7’ ini (2.494 ha), 2. sınıf oldukça iyi tarım arazilerinin ise % 27.1’ini (7.779 ha) kapladığı tespit edilmiştir. 

Elde edilen bilgilerle çalışma alanına ait güncel potansiyel arazi kullanım türleri ILSEN metoduna göre 

oluşturulmuş ve sürdürülebilir arazi yönetimi kararlarının alınmasını sağlayacak temel veri tabanı elde edilmiştir. 

Ayrıca amaç dışı kullanımlarının önüne geçilmesi ve dolayısı ile nitelik ve yeteneklerine göre değerlendirilmesi 

sağlanmış olunacaktır. Birim alandan rekabet gücü yüksek olan kaliteli ürünler yetiştirmek, uygun maliyetli üretim 

yaparak arazilerin daha etkin ve daha ekonomik kullanımlarının sağlanması gibi önemli konulara ışık tutmuş 

olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇARDAK VE BOZKURT OVALARI, ARAZİ DEĞERLENDİRME, ARAZİ 

KULLANIM PLANLAMASI, POTANSİYEL KULLANIMLAR, TARIMSAL KULLANIMA UYGUNLUK 

SINIFLARI 

 
DEVELOPMENT OF FUTURE LAND USE PLANS OF ÇARDAK AND BOZKURT PLAIN SOILS 

ALPER YORULMAZ1, GÖNÜL AYDIN1, MESUT AKGÜL2 

1ADNAN MENDERES UNIVERSITY, 2SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY 

Humankind, who has a great knowledge in the agricultural field, has started to use the technological developments 
in this field as well. Thus, it has found a successful and rapid way of evaluating land in agricultural terms and 
creating land use plans. In this study, with the increasing importance of agricultural lands with technological 
developments, it is aimed to evaluate the potential uses and suitability of agricultural plains of Çardak and Bozkurt 

plains of Denizli province. It contains 34 different soil series and 418 phases determined as a result of soil survey 
mapping studies. The total area of the land is approximately 37,604 ha and its altitude varies between 550 and 
1350 meters. As a result of the land evaluations conducted on the mapping units of the study area, 1 / 25.000 scaled 
potential use groups (POTKUL) and agricultural use suitability classes (TKUS) maps were created. In terms of 
potential use, it has been determined that products such as quince, pear, tomato, eggplant, spinach, barley, wheat, 
rye and oats should be given priority in crops and sainfoin and barley should be given priority in dry agriculture. 
According to the suitability classes for agricultural use, it is determined that the first class elite agricultural land 
covers 8.7% (2.494 ha) of the total agricultural area and the second class very good agricultural land covers 27.1% 
(7.779 ha). With the information obtained, the current potential land use types of the study area have been 
established according to the ILSEN method and a basic data base has been obtained for sustainable land 
management decisions. In addition, it will be ensured that their misuse is prevented and therefore evaluated 
according to their qualifications and abilities. It will shed light on important issues such as growing high quality 
products with high competitive power from the unit 

KEYWORDS: Çardak and Bozkurt plains, land evaluation, land use planning, potential uses, classes suitable 

for agricultural use 
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GIDALARDA BULUNAN DİOKSİN, FURAN VE DİOKSİN BENZERİ POLİKLORLÜ 
BİFENİLLER 

 
Sözel Bildiri 

 
NERGİZ YÜKSEL1, ASLI YORULMAZ1, 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 

Dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifeniller (PCB), kimyasal ve biyolojik yıkımlamalara dayanıklı aynı 

zamanda oldukça zehirli olan çevresel kirleticilerdir. Dioksin ve furanlar ticari amaçla üretilmeyip bazı kimyasal 

ürünlerin üretiminde istenmeyen yan ürünler olarak ortaya çıkmaktadır. PCB’lerin ise doğal kaynağı 

bulunmamaktadır ve tamamı sentetiktir. Dioksin ve furanlar genellikle kimyasal, tıbbi ve şehir atık ünitelerinde 

oluşan atıklar ile çevreye yayılmakta ve sedimentasyonla yeryüzüne dönmektedir. Bu kontaminantlar hava, toprak 

ve sudan kolaylıkla gıdalara geçebilir ve insanlar üzerinde toksik etkilere sebep olabilirler. Yapılan bilimsel 

araştırmalarda birçok gıda ürününde ve yemlerde bu kimyasalların bulunduğu saptanmış ve bu bileşenlerin insan 

sağlığı üzerine etkileri incelenmiştir. Bu çalışmada, bu bileşiklerin kimyasal yapıları, kaynakları, gıdaya geçiş 

yolları, toksik etkileri, analiz metotları, ve sağlık üzerine etkileri hakkında yapılan araştırmalara ilişkin bulgular 

sunulmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: DİOKSİN, DİOKSİN BENZERİ POLİKLORÜRLÜ BİFENİLLER, FURAN.  

 
DIOXIN, FURAN AND DIOXIN LIKE POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN FOODS 

 
NERGİZ YÜKSEL1, ASLI YORULMAZ1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY 

Dioxin, furan and dioxin-like polychlorinated biphenyls are environmental pollutants which are highly toxic, 
resistant to chemical and biological degradation reactions. Dioxins and furans are not produced commercially and 
occur as unwanted by-products during the production of some chemical products. PCBs do not have natural sources 
and all PCBs are synthetic. Dioxins and furans generally spread to environment by means of wastes formed in 
chemical, medical and city waste units and turn back to ground by sedimentation. These contaminants can easily 
transform to many foods from air, soil and water and may have toxic effects on humans. In scientific researches, 
these chemicals were determined to be present in many food products and feeds; and the effect of these constituents 
on human health were investigated. In this work, the research findings about the chemical structure of these 
components, their sources, their transfers to foodstuff, toxic effects, anaysis methods and their effects on health 
were presented. 

KEYWORDS: Dioxin, dioxin-like polychlorinated biphenyls, furan. 
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DEĞİŞEN İKLİMDEKİ HAVA KİRLİLİĞİNİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ 

 
Sözel Bildiri 

 
Perihan DÖNMEZ1, Bengisu AKSU1, Belgin YILDIRIM1, 

 
1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI 

HEMŞİRELİĞİ, 

İnsanın içinde yaşadığı çevre, insanın çevreye hakimiyeti ile yıllardır süregelmektedir ve hakimiyetine bağlı olarak 

da çevre kirlilikleri ortaya çıkmaktadır. İnsan eliyle ekolojik dengenin bozulmasının yanında çevrenin iklim 

değişikliğine uyum sağlaması ile de var olan ekolojik düzen de değişmektedir. İnsanlar özellikle enerji ihtiyacını 

gidermek için endüstriyel işlemlerde ve tarımsal faaliyetlerde bulunmuşlardır. Oluşan atıklar sonucunda insanlığın 

oluşturduğu sera gazları ile sera gazlarının atmosferdeki oranları artmıştır. Sera gazlarının etkisiyle iklimin 

değişmesine yol açan küresel ısınma, insanoğlu ile (bilimsel, politik, ekonomik ve etik alanlar) ortaya çıkan ve bu 

küresel değişimle yaşam alanı kaybı iklim değişikliğinin yüzyılın sonuna kadar artacağını ve binlerce türün 

tükenmesine neden olacağını gösterir. Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılında yayınladığı raporda küresel sağlığı tehdit 

eden en tehlikeli on durum arasında ilk sırada iklim değişikliği ve hava kirliliğini göstermiştir. Dünya Sağlık 

Örgütünün bir başka raporuna göre yılda yedi milyon kişi aşırı kirli havayı solumaktadır. Hava kalitesinin düşük 

olması önemli bir halk sağlığı sorunlarından biridir. Gebeler, çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, 

endüstriyel işletmelerde çalışanlar, sigara kullananlar ve düşük sosyoekonomik gruplar kısacası toplumun her 

bireyi iklim değişikliği ve buna bağlı hava kirliliği, şiddetli hava olaylarına bağlı stres durumlarından biyolojik ve 

psikolojik olarak etkilenmektedir. Nefes aldığımız andan itibaren havadaki mikroskobik kirleticiler vücudumuza 

giriş yapar ve sistemlerimizi etkilemeye başlar bu durum birçok hastalığın başlangıcına neden olmaktadır. Çevre 

ve hava kirliliği iskemik hastalıklara, kronik hastalıklara, kanserlere ve bulaşıcı olmayan hastalıklara sebep 

olmakta ve bunlara bağlı ölümler artmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: İKLİM, ÇEVRE KİRLİLİĞİ, HAVA KİRLİLİĞİ, HALK SAĞLIĞI, 

HASTALIKLAR 

 
The Impact of Air Pollution in Changing Climate on Human Health 

 
Perihan DÖNMEZ1, Bengisu AKSU1, Belgin YILDIRIM1 

 
1ADNAN MENDERES UNIVERSITY   HEALTH SCIENCES INSTITUTE PUBLIC HEALTH NURSING 

The environment in which people live has been going on for years with human dominance and environmental 
pollution occurs depending on dominance. In addition to the deterioration of the ecological balance by the human 
hand, the ecological order that exists changes as the environment adapts to climate change. People have engaged 
in industrial processes and agricultural activities, especially in order to satisfy the need for energy. As a result of 
the wastes generated, the ratio of the greenhouse gases created by humanity and the greenhouse gases increased in 
the atmosphere. Global warming, which causes climate change due to the impact of greenhouse gases, is the result 
of human influence (scientific, political, economic and ethical areas) and this global change and loss of habitat 
indicate that climate change will increase by the end of the century and together will cause the extinction of 
thousands of species. In its 2019 report, the World Health Organization cited climate change and air pollution as 
the top ten most dangerous threat to global health. According to another report from the World Health 
Organization, seven million people breathe extremely polluted air per year. Low air quality is an important public 
health problem. Pregnant women, children, elderly, chronically ill, industrial enterprises, smokers, and low 
socioeconomic groups, in short, every individual in the society is affected biologically and psychologically by 
climate change and related air pollution and stress conditions due to severe weather events. From the moment we 
breathe, microscopic pollutants in the air enter our bodies and begin to affect our systems, leading to the onset of 
many diseases. Environmental and air pollution cause ischemic diseases, chronic diseases, cancers and 
noncommunicable diseases and the deaths related to them are increasing. 

KEYWORDS: climate, environmental pollution, air pollution, public health, diseases 
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DİYABET YÖNETİMİNDE NANOTEKNOLOJİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Bilge BAL ÖZKAPTAN 1, Dilek SAĞIR1, 
 

1Sinop Üniversitesi, 

Nanoteknoloji son yıllarda sağlık, çevre ve tarım gibi birçok alanda gündemde olan endüstrinin önemli bir rekabet 

alanıdır. Nanoteknolojinin tıp alanında aşılamalar, kanser tedavisi, nörodejeneratif hastalıkların tedavisi, ilaç 

tasarımı, AIDS tedavisi, solunum yolu hastalıkları ve bulaşıcı hastalıkların kontrolünde, organ nakillerinde doku 
rejeksiyonu önlenmesinde ve diyabet gibi kronik hastalıkların yönetimi gibi tıbbi durumlarda kullanımı ayrıca bir 

önem kazanmıştır. Diyabet dünyada ve ülkemizde giderek artış gösteren ve komplikasyonları nedeniyle kalıcı 

sakatlık ve ölümnlere yol açan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Nanoteknolojinin diyabette kullanımı, hastalığın 

tanı, tedavi ve izlem süreci gibi birçok aşamada yer almaktadır. Diyabet hastalarını izlemek için uzaktan takip 

cihazlarının geliştirilmesi, kan glikoz izleminin nanosensörler aracılığı ile ağrısız olarak yapılabilmesi, oral formda 

insülin geliştirilmesi, diyabetik yara tedavisinde nanopartiküllerin kullanımı gibi çalışmalar diyabetin yönetiminde 

nanoteknolojinin kullanılmasıyla karşımıza çıkan güncel gelişmelerdir. Bu derlemede diyabet yönetimine 

yardımcı olan nanoteknolojik uygulamalar ve çalışmalar hakkında bilgi verilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DİYABET, NANOTEKNOLOJİ 

 
Nanotechnology in Diabetes Management 

 
Bilge BAL ÖZKAPTAN 1, Dilek SAĞIR1 

 
1SİNOP UNİVERSİTY 

Nanotechnology is an important competitive area of the industry which has been on the agenda in many fields 
such as health, environment and agriculture in recent years. In the field of nanotechnology medicine, the use of 
vaccines, cancer treatment, treatment of neurodegenerative diseases, drug design, AIDS treatment, control of 
respiratory diseases and infectious diseases, prevention of rejection in organ transplants and management of 
chronic diseases such as diabetes have also gained importance. Diabetes is an important public health problem 
which is increasing in the world and in our country and causes permanent disability and death due to its 
complications. The use of nanotechnology in diabetes is involved in many stages such as diagnosis, treatment and 
follow-up of the disease. The development of remote monitoring devices to monitor diabetic patients, the ability 
to monitor blood glucose via nanosensors, the development of insulin in oral form, and the use of nanoparticles in 
the treatment of diabetic wounds are the latest developments in the management of diabetes using nanotechnology. 
This review provides information about nanotechnological applications and studies that assist in diabetes 
management. 

KEYWORDS: Diabetes, Nanotechnology 
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İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GENEL PROFİLİ 

Sözel Bildiri 

Erdal ÖZ1, Bülent ÇAKMAK2, Fazilet ALAYUNT2, 

1Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu, 2Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 

Çalışanların iş güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak için gerekli bilgilerin öğrenilmesi, konu ile ilgili 

farkındalığın oluşturulması ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olunması çalışan ve işveren açısından önemlidir. Bu 

durum geçtiğimiz 10 yıl içinde önemini giderek artırmış ve bunun ekseninde Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 

kurumlarının konuyla ilgili programlarında ve farklı derecelerde program içine dersler eklenmiştir. Bu çalışmada 

İzmir’de bulunan Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda programlarına ekledikleri derslerin ön lisans, 

lisans ve lisansüstü derecelerde profilinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 6 devlet ve iki vakıf 

üniversitesinin önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitimine ilişkin bilgi paketleri incelenmiş, elde edilen sonuçlar 

üniversite, program, dersin dönemi ve seçilme durumu bağlamında irdelenmiştir. Buna göre farklı düzeyde 304 

programda dersin yer aldığı, kredisinin genellikle 2+0 olduğu, okutulduğu dönemin programlara göre değiştiği 

belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: İSG, DERS PROGRAMI, İZMİR ÜNİVERSİTELERİ, ÖN LİSANS, LİSANS, 

YÜKSEK LİSANS 

 

GENERAL PROFILE of OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY EDUCATION in İZMİR 

UNIVERSITIES 

Erdal ÖZ1, Bülent ÇAKMAK2, Fazilet ALAYUNT2 

1EGE UNİVERSİTY EGE VOCATİONAL TRAİNİNG SCHOOL, 2EGE UNİVERSİTY FACULTY OF 

AGRİCULTURE 

It is important that to learn the necessary information to ensure the safety of employees and to protect their health, 
creating awareness on the subject and to have knowledge about legislation in terms of employee and employer. 
This situation has increased its importance in the past 10 years and Courses have been added by the Higher 
Education Institution in the relevant programs of their institutions and at different degrees. In this study, it is aimed 
to examine the proficiency level of undergraduate and postgraduate degrees in Occupational Health and Safety 
programs of universities in İzmir. In this direction, information packages related to associate, undergraduate and 

graduate education of 6 state and 2 private universities were examined and evaluated in the context of the 
university, the program, the period of the course and the status of being elected. It is determined that the course 
has taken place in 304 programs at different levels, the credit is generally 2 + 0 and semesters that given changes 
according to the programs. 

KEYWORDS: GENERAL PROFILE of OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY EDUCATION in 
İZMİR UNIVERSITIES 
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BARSAK MİKROBİYOTASI VE OBEZİTE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Gülşah KANER TOHTAK1, Gamze ÇALIK1, Zeynep Ayhan1, Kader Gençer1, 
 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, İzmir, 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, obezite ile barsak mikrobiyotası arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. Giriş: 

Barsak mikrobiyotası besinlerin sindirimi ve enerji haline dönüşümüne olan katkısı nedeniyle obezite üzerine 

çevresel bir etmen olarak kabul edilmektedir. İnsan mikrobiyotası yaşamın ilk yıllarında oluşur. Barsak 

mikrobiyatasının içeriği ve yoğunluğu, kişinin yaşı, beslenme alışkanlıkları, coğrafik kökeni, yaşam tarzı, doğum 

şekli, antibiyotik kullanımı gibi çeşitli çevresel faktörlerden etkilenerek yaşam boyunca değişebilir. Gelişme: 

Barsak mikrobiyotasının %90’nını Firmicutes ve Bacteroidetes oluşturur. Obezlerde Bacteriodetes sayısı normal 

bireylere göre %50 daha az iken, Firmicutes sayısının daha fazla olduğu belirlenmiştir. Barsak mikrobiyotasının 

obezite ve ilişkili metabolik hastalıklar üzerindeki potansiyel etkisi üzerine birçok hipotez öne sürülmüştür. 

Bunlardan ilki enerji ekstraksiyonu hipotezidir. KZYA’leri kolonik mukoza tarafından emilerek lipid ve glukozun 

de novo sentezinde kullanılır. Bunun sonucunda günlük kalorinin %10’u kadar ek kalori sağlanır. Zayıf ve 

obezlerin fekal KZYA’lerini incelediğinde, KZYA’lerinin obezlerde %20 daha fazla olduğunu saptamıştır. Enerji 

artışı ve depolanmasına ek olarak mikrobiyatanın proinflamatuvar ve anti-inflamatuvar özellikleri de obezite 

gelişimi ile ilişkili olabilir. Obez bireylerde barsaklarda aşırı gram negatif bakteri çoğalması ile subklinik 

inflamasyon arasında bir ilişki mevcuttur. Gram negatif bakterilerin aşırı çoğalması ile dolaşımdaki bakteriyel 

lipopolisakkaritlerin miktarı artar. Bu da kronik bir endotoksemiye ve sonuçta insülin direncine yol açan subklinik 
inflamasyona neden olur. Sonuç: Diyet ve barsak mikrobiyotası arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu doğrultuda 

mikrobiyotanın yeniden şekillendirilmesinde enerji ve makrobesin açısından yeterli ve dengeli beslenmenin çok 

önemli olduğunun altı çizilmeli ve diyetin doğal prebiyotik-probiyotik kaynaklı fermente besinler ile 

desteklenmesi gerektiği vurgulanmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: BARSAK MİKROBİYOTASI, OBEZİTE, BESLENME 

 
EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INTESTINAL MICROBIOTA AND 

OBESITY 
 

Gülşah KANER TOHTAK1, Gamze ÇALIK1, Zeynep Ayhan1, Kader Gençer1 
 

1İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNİVERSİTY, FACULTY OF HEALTH SCİENCES, DEPARTMENT OF 

NUTRİTİON AND DİETETİCS, İZMİR 

Aim: To evaluate the relationship between obesity and intestinal microbiota. Introduction: Intestinal microbiota is 
accepted as an environmental factor on obesity due to its contribution to nutrient digestion and conversion to 
energy. Microbiota occurs in the first years of life. The content and intensity of microbiota can be influenced by 
various environmental factors such as age, nutritional habits, geographical origin, lifestyle, mode of delivery, and 
antibiotic use. Results: Firmicutes and Bacteroidetes constitute 90% of the intestinal microbiota. While the number 
of Bacteriodetes in obese people was 50% less than normal individuals, the number of Firmicutes was higher. 
Several hypotheses have been proposed on the potential impact of intestinal microbiota on obesity and associated 
metabolic diseases. The first of these is the energy extraction hypothesis. SCFA’s are absorbed by the colonic 

mucosa and used in the de novo synthesis of lipid and glucose. This results in an additional 10% of the daily 
calories. When the faecal SCFAs of the weak and obese were examined, it was found that the SCFAs were 20% 
higher in the obese. In addition to energy increase and storage, the proinflammatory and anti-inflammatory 
properties of the microbiota may also be associated with the development of obesity. There is a relationship 
between excessive gram negative bacterial growth in the intestine and subclinical inflammation in obese 
individuals. Excessive proliferation of gram negative bacteria increases the amount of circulating bacterial 
lipopolysaccharides. This leads to chronic endotoxemia and subclinical inflammation, which ultimately leads to 
insulin resistance. Conclusion: There is a strong relationship between diet and intestinal microbiota. In this respect, 
it should be emphasized that adequate and balanced nutrition is very important in the reshaping of microbiota and 
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it should be emphasized that the diet should be supported with fermented foods of natural prebiotic-probiotic 
origin. 

KEYWORDS: intestinal microbiota, obesity, nutrition 
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FİTOPATOLOJİDE MAKİNE ÖĞRENME VE BAZI FUNGUS SPORLARININ TANISINDA 

KULLANILMASI ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMALAR 
 

Sözel Bildiri 
 

Ümit ÖZYILMAZ1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Aydın, Türkiye, 

Bitki hastalıklarına neden olan mikrobiyal etmenler tüm dünyada bitkisel ürünlere ciddi zararlar vererek verim 

kayıplarına neden olmaktadır. Bu hastalıkların tanılanması arazide bitkiler üzerinde oluşan belirtilerin 

değerlendirilmesi başta olmak üzere, gerektiğinde bir dizi laboratuvar çalışması ile yapılmaktadır. Bu 

değerlendirmelerin uzman kişiler tarafından hızlı olarak yapılması hastalık ile mücadelede doğru kararların kısa 

sürede alınması açısından oldukça önemlidir. Son 10 yıl içinde Makine Öğrenme adı altında bilgisayarlı karar 

verme algoritmaları ile birçok çalışma yapılmaya başlanmıştır. Bu şekilde, özellikle görüntülerden, hızlı ve doğru 

tahmin/tanı yapılması mümkün hale gelmeye başladı. Makine Öğrenme programları neredeyse tüm bilim 

dallarındaki araştırıcılara yardımcı olabilecek kabiliyettedir. Bitki patolojisi bilimine bakıldığında bu konuda 

yapılan çalışmaların çok sınırlı olduğu görülmekle birlikte, çoğunluğunun nesne tespiti veya sınıflandırması 

üzerine olduğu söylenebilir. Fitopatolojide bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar şu konuları kapsamaktadır: biyotik 

ve abiyotik stres faktörlerinin bitkilerin üzerine etkileri, erken uyarı çalışmaları, hastalık şiddetinin ve belirtilerinin 

ölçülmesi. Bu çalışmada Fitopatolojide Makine Öğrenmenin yeri tartışılmıştır. Buna ek olarak, bir ön çalışma 

şeklinde, bitki fungal hastalıkları etmenlerine ait bazı sporların mikroskobik olarak tanılanması Makine Öğrenme 

ile gerçekleştirilmiştir. Bunun için mikroskopta çekilmiş spor fotoğrafları ve ayrıca internet görsel aramaları ile 

elde edilen birçok pozitif ve negatif kontrol imaj datasetin içine dahil edilmiştir. Bu amaçla TensorFlow Object 

Detection API’sinden yararlanılarak COCO öğrenme modellerinden pre-trained_ssd_mobilenet 1nci versiyonu 
kullanılmıştır. Oluşturulan datasetten yaklaşık 60 saat süren bir öğrenme sonunda, eğitilmiş model video veya 

imajdan 100 milisaniyenin altında bir sürede fungal sporların her birini %98 oranında doğru tahmin edip 

tanılayabilmiştir. Bunun için tasarlanan program aynı zamanda görüntüdeki spor sayılarını da birbirinden ayırarak 

başarılı bir şekilde saymıştır. Dünyadaki Makine Öğrenmedeki bu hızlı ivmelenme düşünüldüğünde, önümüzdeki 

5-10 senenin tüm bilim dalları için Makine Öğrenme açısından parlak bir dönem olacağı kaçınılmazdır. 

ANAHTAR KELİMELER: FİTOPATOLOJİ, MAKİNE ÖĞRENME, YAPAY SİNİR AĞLARI 

 
 

Machine Learning in Phytopathology, and Preliminary Studies on its Use in Identification of 
Some Fungal Spores 

 
Ümit ÖZYILMAZ1 

 
1AYDİN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF AGRİCULTURE, DEPT. OF PLANT 

PROTECTİON, AYDİN, TURKEY 

Microorganisms that cause plant diseases are responsible for serious plant damage and yield losses all over the 
world. The diagnosis of these diseases is made by the evaluation of the symptoms that appear on plants in the field 
and a series of laboratory studies. It is very important that experts carry out these observations in order to make 
the right decisions in the short term. In the last decade, many studies have been started with computerized decision 
algorithms called Machine Learning. So, it became possible to make a quick and accurate prediction/diagnosis, 
especially from images. Machine Learning programs can help researchers in almost all branches of science. In 
plant pathology, it is seen that the studies on this subject are limited, and most of them are on object detection or 
classification. Studies on this subject in phytopathology include the following topics: effects of biotic and abiotic 
stress factors on plants, disease forecasting, measuring disease severity and symptoms. In this study, Machine 
Learning in Phytopathology is discussed. In addition, in a preliminary study, microscopic identification of some 
spores of plant fungal diseases was performed by MachineLearning. For this purpose, spores photographs taken 
under the microscope and many positive/negative controls images obtained by internet searches were included in 
the dataset. Pre-trained_ssd_mobilenet version 1 of COCO learning models was used by running TensorFlow 
Object Detection API. After about 60 hours of training period from the generated dataset, the trained model was 
able to 98% accurately predict and identify of each of the fungal spores in less than 100 milliseconds from the 
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videos or images. Computer program designed for this purpose has also successfully separate and count the spores 
in the image. Considering these developments in Machine Learning in the world, inevitable that the next 5-10 
years will be a bright period for all branches of science in terms of Machine Learning. 

KEYWORDS: phytopathology, machine learning, neural networks 
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MARULDA YAPRAKTAN MİKRO BESİN ELEMENTİ UYGULAMASINDA FARKLI 

YAYICI-YAPIŞTIRICI KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Mustafa Ali KAPTAN1, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 

Dünyada entansif tarımın yapıldığı bölgelerde yapraktan püskürtme şeklinde besleme uygulamaları sıklıkla 

yapılmaktadır. Uygulanan gübrenin etkinliğinin arttırılması, yapraklarda tutunması, bitki türlerine bağlı olarak 

yaprak içine kolaylıkla girişinin sağlanması ve daha birçok sebeple yayıcı-yapıştırıcı özellikteki kimyasallar 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada piyasada aktif olarak hem satılan hem de kullanılan bazı yayıcı-yapıştırıcıların 

marul bitkisinde bazı mikro besin elementleri (Fe, Mn, Zn ve Cu) konsantrasyonları üzerine etkisini belirlemek 

amaçlanmıştır. Çalışmada, toplamda 10 uygulama; kontrol (uygulama yok), altı farklı yayıcı-yapıştırıcı ile çeşme 

suyu (standart), pH: 6.0 ayarlı saf su ve şekerli su (çeşme suyuna şeker ilavesi) ile % 0.5 oranında yaprak gübresi 
kullanılmıştır. Yaprak gübresi olarak % 5 Fe, % 6 Zn, % 4 Mn ve % 0.5 Cu içeren Starfol Combi ticari isimli 

yaprak gübresi kullanılmıştır. Çalışma kontrollü şartlarda yürütülmüş, test bitkisi olarak marul kullanılmış ve 

püskürtme işlemi bitki vejetasyon döneminin ortasındayken tek seferde yapılmıştır. Bulgular incelendiğinde, 

kontrole göre tüm uygulamalar bitki besin elementi konsantrasyonlarını arttırmıştır. Çiftçi pratiğine en yakın olan 

çeşme suyu (pH: 7.67; EC: 0.65 dS/m) ile yapılan püskürtme uygulaması ile diğer uygulamalar kıyaslandığında 

en yüksek artış % 100 Organik silikonlu “Leon” ticari isimli yayıcı-yapıştırıcı kullanımı ile bitki Fe (% 57.4) 

konsantrasyonunda gözlenmiştir. “Miller Spray” ticari isimli % 70 Akril polioksietilen glikol fosfat içeren yayıcı-
yapıştırıcı ise ikinci en iyi ürün olduğu belirlenmiştir. Öte yandan çiftçilere önerildiği bilinen şekerli su 

uygulamasından elde edilen Zn, Cu ve Fe konsantrasyonları standart uygulamaya göre daha düşük bulunmuştur. 

Sonuçta, yapraktan gübre uygulamarında değişik kimyasal strüktürlere sahip olan yayıcı-yapıştırıcıların farklı 

etkinliklere sahip olduğu görülmüştür. Organik silikonlu yayıcı- yapıştırıcı kullanımının marul yetiştiriciliğinde 

başarılı olacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: YAPRAKTAN UYGULAMA, MİKRO BESİN ELEMENTLERİ, ORGANİK 

SİLİKON, ŞEKER 

 
EVALUATION OF DIFFERENT SURFACTANT ADJUVANTS USAGE IN THE FOLIAR 

APPLICATION OF MICRO NUTRIENTS ON LETTUCE 
 

Mustafa Ali KAPTAN1 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY 

Foliar spraying applications are often performed in the intensive farming regions in the world. Surfactant adjuvants 
are used for increasing the efficiency of the applied fertilizer, adherence to the leaves, providing easy entry into 
the leaves depending on the plant species and many other reasons. In this study, it is aimed to determine effects of 
some surfactant adjuvants, both actively sold and used in the market, on the concentrations of some micronutrients 
(Fe, Mn, Zn, and Cu) in lettuce. In this study, a total of 10 applications; control (no application), six different 
surfactant adjuvants, tap water (standard), pure water with pH adjusted to 6.0 and sugar water (addition of sugar 
to tap water) with 0.5% foliar fertilizer were used. A commercial named “Starfol Combi” containing 5% Fe, 6% 
Zn, 4% Mn and 0.5% Cu was used as a foliar fertilizer. The study was carried out under controlled conditions, 
lettuce was used as test plant and one-time spraying was done in the middle of its vegetation period. The findings 
were examined, all applications were increased plant nutrient concentrations compared to control. The highest 
increase (Fe, 57.4%) compared to other applications with spraying with tap water (pH: 7.67; EC: 0.65 dS/m), 
which is closest to the farmer practice, is observed by commercially named “Leon” (100% Organic silicone) 

surfactant adjuvants. Commercially named "Miller Spray", (70% acryl polyoxyethylene glycol phosphate, is 
determined as the second best product. On the other hand, plant Zn, Cu and Fe concentrations were found lower 
with sugar water application, known to be recommended to farmers, than the standard application. As a result, it 
has been seen that surfactant adjuvants, having different chemical structures, have different efficiencies in foliar 
fertilizer applications. It is thought that the use of surfactant adjuvants made of organic silicon will be successful 
in lettuce growth. 
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AYDIN İLİNDE KIZAMIK RİSK OLUŞTURUYOR MU? 

 
Sözel Bildiri 

 
GÜNEŞ ÖZÇOLPAN1, SEVİN KIRDAR1, İPEK OLAM1, NERİMAN AYDIN1, 

 
1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD , 

Giriş ve Amaç: Kızamık, bulaşıcılığı ve mortalitesi yüksek olan aşıyla önlenebilen bir viral hastalıktır. Kızamık 

infeksiyonu; çoğunlukla çocuklarda, aynı zamanda yetişkinlerde de görülebilen yüksek ateş ve döküntü ile 

seyreden bir hastalıktır. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde birçok ülkede kızamık salgını ortaya çıkmıştır. 

Ülkemizde özellikle 2010 yılından itibaren kızamık olgu bildirimleri artmıştır. Ülkemizin yüksek oranda göç 

alması ve vaka artışlarının görüldüğü Avrupa ülkeleri ile olan komşuluğumuz nedeniyle ülkemizde kızamık 

vakalarının hızlı tanısı ve bildirimi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada hastanemize başvuran hastalarda 

kızamık vakalarının ve seronegatifliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Mayıs 2013 - Ağustos 

2019 tarihleri arasında Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarına kızamık ön tanısı ile gönderilen 278 hasta 

serumunda, ELISA yöntemi ile araştırılan kızamık IgM antikorları ile birlikte aynı dönemde kızamık IgG istemiyle 

gönderilen bir yaş ve üzeri 1270 hasta serumunda araştırılan kızamık IgG antikor sonuçları retrospektif olarak 

değerlendirilmiştir. Bulgular: Laboratuvarımıza kızamık IgM araştırılması amacıyla gönderilen toplam 278 

örrneğin 9 (%3.2)’unda kızamık IgM pozitif saptanmıştır. Kızamık IgM gerçek pozitif saptanan iki hastadan 

birinin 1,5 yaşında göçmen kız çocuğu olduğu belirlenmiştir ve kızamık indeks değeri 7,6 olarak bulunmuştur. 

Diğer hasta bir yaşında kız bebek olup kızamık IgM indeks değeri 2,2’dir. Bu hastanın klinik belirtiler gelişmeden 

3 hafta önce kızamık aşısı olduğu bildirilmiştir; hasta aşıya bağlı kızamık infeksiyonu tanısı almıştır. Hastanemize 

başvuran bir yaş ve üzeri hastaların 260 (%20)’ının serumunda kızamık IgG antikor sonucu negatif olarak 

saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada Aydın ilinde kızamık tanısı almış göçmen bir vakanın belirlenmesi ve bir yaş 

üstü bireylerin %20’sinde kızamık IgG antikorlarının negatif olarak bulunması nedenleriyle; kızamık salgın riski 

olabileceği anlaşılmaktadır. Kızamık salgınının önlenmesi için, kızamık sürveyans ağına doğru ve hızlı bilgi 

girişinin sağlanması, aşılama ve göçmenlerin izlenmesi gibi önlemler uygulanmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: KIZAMIK IGM, KIZAMIK IGG, SALGIN, AŞI 

Does Measles Risk in Aydın? 
 

GÜNEŞ ÖZÇOLPAN1, SEVİN KIRDAR1, İPEK OLAM1, NERİMAN AYDIN1 
 

1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF MEDİCİNE, DEPARTMENT OF MEDİCAL 

MİCROBİOLOGY 

Objective: Measles is a vaccine-preventable viral disease with high contagiousness and mortality. In recent years, 
measles epidemic has emerged in many countries in the world and in our country. In our country, especially since 
2010, measles case reports have increased. The rapid diagnosis and reporting of measles cases is of great 
importance in our country due to our high level of immigration and our neighbors with European countries where 
case increases are observed. The aim of this study was to investigate the measles cases and seronegativity in 
patients admitted to our hospital. Materials and Methods:Between May 2013 and August 2019, 278 sera were sent 
to the Medical Microbiology Laboratory of our hospital from patientsts with the preliminary diagnosis of measles. 
Measles IgM antibodies investigated by ELISA method and measles IgG antibody results were evaluated 
retrospectively in the serum of 1270 patients aged 1 year and older who were sent with measles IgG request,same 
period. Results: Measles IgM was positive in 9 (3.2%) samples. One of the two patients with measles IgM true 
positive was found to be a 1.5-year-old immigrant girl and the measles index value was 7.6. The other patient was 
a one-year-old girl with measles IgM index of 2.2. The patient was diagnosed with measles infection due to 
vaccine. Measles IgG antibody was negative in 260 (20%) of the patients aged 1 year and older. Conclusion:In 
this study, be cause of the determination of a migrant case diagnosed as measles in Aydın province and the 

determination of negative measles IgG antibodies in 20% of patients over one year of age ; It is understood that 
there may be a risk of measles epidemic in Aydın. Measures such as ensuring accurate and rapid access to measles 

surveillance, vaccination and monitoring of migrants should be implemented to prevent measles outbreaks. 

KEYWORDS: Measles IgM, Measles IgG, epidemic, vaccine 
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ÇEVRE PROTESTO HAREKETLERİNDEKİ ARTIŞIN SOSYOLOJİK TEMELLERİ: 

REFLEXIVE MODERN TOPLUMLARDA DEĞİŞEN DEĞER SİSTEMLERİ, EKOLOJİK 

KAYGILAR VE KOLEKTİF EYLEM 
 

Sözel Bildiri 
 

Kayhan DELİBAŞ1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Küresel ısınma gerçekliğine (BM) dikkatleri çekebilmek üzere küresel çapta grevlerin düzenlendiği bu günlerde 

çeresel kriz ve sorunlar disiplinler arası bir yaklaşım gerektiriyor. Tarım, çevre ve sağlık uznca bir süre bir 

birlerinden uzak hatta izole alanlarmış gibi ele alınmış olmalarına rağmen bu yaklaşımın gerçekci ve geçerli 

olmadığı bir süredir anlaşılmış bulunuyor. Yaşamsal öneme sahip tarımsal üretim son elli yıldır sanayi, devlet ve 

toplum gibi önemli üç sac ayğına dayanıyor ve sosyljik bir yaklaşımı da kaçınlımaz kılıyorlar. Çevreci harektlerin 

ortaya çkışı 19. yüzyılda yükselen endüstri devriminin yıkıcı etkilerinin 1950’li yıllarda açık bir şekilde ortaya 

çıkması ve bu yıkımı theşis edbip tanımlayabilecek kültürel ve bilimsel gelişimin toplum tabanına 

yaygınlaşmasıyla 1960 ların sonunda yaygınlaşmıştır. Ülkemizde bu süreç farklı bir şeklde gelişmekle birlikte son 

on yılda beklenmedik bir biçimde artışı soyolik bir izaha ihtiyaç doğrmaktadır. Tarihsel olarak, toplumlarda ortaya 

çıkan yapılar ve kültürel modeller her toplumun doğayla olan ilişkisinide farklı şekillendirir. Aynı zamanda, her 

toplumda her dönem, egemen bir paradigma mevcuttur. Geleneksel-modern toplumun en önemli sornları başnda 

çevre krizinin geldiği yadsınamaz bir gerçekliktir. Giddens bu dönüşümü ‘doğanın sonu’; ve ikinci olarak 

‘geleneğin sonu’ olarak tanımlamaktadır. Çalışma son yıllarda Artvin-Cerattepeden, Antalya-Yuvarlak çaya HES 

karşıtı pretostolardan; nükleer karşıtı ve Jeotermal karşıtı gibi çervre prtesto harektlerini temel temaları, 

sorunsalları, katılımcıları ve söylemlerini inceleyerek gittikçe yaygınlaşan ve gündeme gelen protesto 

hareketlerinin sosyolojik anlamını ortaya koymaya çalışacaktır. Bergama köylülerinin direnişiyle başlayan süreç 

içerisinde ülkenin her bölgesinde çok geniş bir coğrafyaya yayılan çereci protestların temel itici gücü, 

sosyoekonomik maddi koşulları kültürel/ideoljik temelleri güncel örnekler üzerinden tartışılacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇEVRE SORNLARI, ÇEVRECİ HAREKETLER, ÇEVRE VE SAĞLIK, 

REFLEXİV MODERNİTE, HES PROTESTO HAREKETLERİ, TARIM VE ÇEVRE.  

 
Sociological Basis of Increasing Environmental Protest Movements: Changing Value Systems, 

Ecological Concern and Collective Action in Reflexive Modern Societies 
 

Kayhan DELİBAŞ1 
 

In these days of global strikes to draw attention to the reality of global warming (UN), environmental crises and 
problems require an interdisciplinary approach. Although agriculture, environment and health have been treated 
as isolated or even isolated areas for some time, it has been understood that this approach is not realistic and valid. 
For the last fifty years, vital agricultural production has been based on three important stockpiles such as industry, 
state and society, making a social approach inevitable. The emergence of environmental movements became 
widespread in the late 1960s, when the devastating effects of the industrial revolution that had risen in the 19th 
century became evident in the 1950s and the spread of cultural and scientific development to the social base that 
could define and describe this destruction. Although this process has developed in a different way in our country, 
the increase in the last decade unexpectedly requires a sociological explanation. Historically, the structures and 
cultural models that emerge in societies shape each society's relationship with nature differently. At the same time, 
there is a dominant paradigm in every society in every epoch. The most important problems of traditional-modern 
society is the undeniable reality that the environmental crisis is at the forefront. Giddens transformed this ‘end of 

nature’; and secondly, son the end of tradition. This study aims to investigate the main themes, problems, 
participants and discourses of environmental protest movements such as Artvin-Cerattepe, Antalya-Yuvarlak çaya 

HES karşıtı pretostolardan; anti-nuclear and anti-geothermal. will try to reveal the sociological meaning of the 
protest movements that are becoming more and more popular. Socio-economic material conditions and cultural / 
ideological foundations of environmental protests, which started with the resistance of Bergama villagers and 
spread in every region of the country in a short period, will be discussed with current examples. 
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DERİDE EPİTELİYOTROPİK OLMAYAN T HÜCRELİ LENFOMANIN PATOLOJİK VE 

MOLEKÜLER TANISI: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ 

Sözel Bildiri 

Emrah İPEK1, Erkmen Tuğrul EPİKMEN1, Recai TUNCA1, Nihat TOPLU1, Ayşe Nur AKKOÇ1, 

1Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, 

Derinin T hücreli primer lenfomaları (DTL) köpeklerde oldukça nadir görülen tümörler olup epiteliyotropik 

olmayan alt tipleri tam olarak karakterize edilememiştir. Bu raporda 8 yaşlı, dişi, Golden retriever ırkı bir köpekte 

saptanan epiteliyotropik olmayan DTL olgusu tanımlandı. Alınan anamnezde; derinin birçok farklı bölgesinde, 

nodüler yapıda 2.8 cm çapa ulaşabilen irili ufaklı kitleler görüldüğü bildirildi. Gönderilen eksizyonel biyopsi 

materyali makroskobik, mikroskobik ve immunohistokimyasal olarak incelendi. Doku örnekleri rutin takip 

işlemlerinin ardından hematoksilen-eozin (HE) ve Toluidin mavisi ile boyandı. Tümör hücrelerinde CD3, CD20, 

CD117 ve Iba1 immunoreaktivitesi belirlendi. Parafin bloktan DNA elde edilerek T hücre reseptörü gama lokusu 

(TCRγ) ve immunglobulin ağır zincir lokusundaki yeniden düzenlenme analiz edildi. Histopatolojik incelemede; 

dermisin derin kısımlarında ve subkutiste, çoğunlukla bağ doku stroması ile birbirinden belirgin bir şekilde 
ayrılarak değişik büyüklüklerde adacık formasyonları oluşturan neoplastik hücre proliferasyonları görüldü. Tümör 

yuvarlak ya da oval şekilli, çoğunlukla büyük çekirdekli, ileri derecede pleomorfik hücrelerden oluşmaktaydı. 

Epiteliyotropizm görülmedi. Mitoz oranı 5 olarak belirlendi. Tümör hücrelerinde Toluidin mavisi ile pozitif 

boyanma görülmedi. İmmunohistokimyasal olarak, tümör hücreleri CD3 (+) reaksiyon verirken, CD20 (-), Iba 1 
(-) ve CD117 (-)’ti. Klonalite testi ile tümör hücrelerinin tek bir T lenfosit klonundan köken aldığı kanıtlandı. 

Histopatolojik ve immunohistokimyasal bulgular birlikte değerlendirildiğinde; epiteliyotropik olmayan DTL tanısı 

kondu. DTL tanısı klonalite testi ile de desteklendi. DTL’nin ayırıcı tanısında immunohistokimyasal inceleme ve 
klonalite testinin değeri bu raporla da onaylandı. 

ANAHTAR KELİMELER: ANAHTAR KELİMELER: DERİ, KLONALİTE TESTİ, KÖPEK, LENFOMA, 

PATOLOJİ 

 
PATHOLOGİC AND MOLECULAR DİAGNOSİS OF CANİNE NONEPİTHELİOTROPİC 

CUTANEOUS T-CELL LYMPHOMA: CASE REPORT AND LİTERATURE REVİEW 

Emrah İPEK1, Erkmen Tuğrul EPİKMEN1, Recai TUNCA1, Nihat TOPLU1, Ayşe Nur AKKOÇ1 

1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY VETERİNARY FACULTY PATHOLOGY DEPARTMENT 

Primary cutaneous T-cell lymphomas (CTCL) are a rare disease in dogs and nonepitheliotropic (NE) subtypes of 
CTCL are poorly characterized. A case of NE-CTCL of an 8-year-old, female Golden retriever was herein 
described. The dog presented with multiple skin masses up to 2.8 cm in maximal dimension. The excisional biopsy 
specimen was assessed by histopathology and immunohistochemistry. Tissue samples were routinely processed 
and stained with hematoxylin-eosin (HE) and Toluidine blue. Immunohistochemistry for CD3, CD20, CD117, and 
Iba1 was performed. DNA was extracted from paraffin-embedded tissue sections and rearrangements of the T-cell 
receptor γ (TCRγ) and immunoglobulin heavy chain gene variable regions were assessed to support the diagnosis. 

Histopathologically, the mass was characterized by proliferation of neoplastic cells within the deep dermis and 
subcutis. The neoplastic cells were arranged in broad nests that are mostly separated by a prominent fibrous stroma. 
The tumor comprised usually large cells with round to oval to occasionally indented nuclei. Epitheliotropism was 
lacking. Mitotic index was 5 per high power fields. Neoplastic cells did not stain with Toluidine blue. 
Immunohistochemically, the tumor cells were positive for CD3 while negative for CD20, Iba1, and CD117. 
Clonality analysis of the TCRγ locus revealed the clonal expansion of T cells. Based on histopathologic and 
immunohistochemical findings, the dog was diagnosed with non‐epitheliotropic CTCL. Diagnosis of CTLC was 

supported by clonality assay. The result of this case report provides further evidence for the value of 
immunohistochemical analysis and clonality assay in the differential diagnosis of CTCL. 

KEYWORDS: KEYWORDS: CLONALİTY TEST, DOG, LYMPHOMA, PATHOLOGY, SKİN 
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AKTİF GIDA AMBALAJLAMA UYGULAMALARINDA KULLANILABİLECEK ALTERNATİF BİR 

YÖNTEM; BİYOPOLİMERİK BİTKİSEL YAMA 
 

Sözel Bildiri 
 

Betül ERTEKİN1, Filiz YILDIZ AKGÜL1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Bu çalışmada, geleneksel ambalaj türlerine antimikrobiyal etki kazandırabilecek potansiyelde, doğal bileşenlerden 

oluşan biyopolimerik aktif bir yama üretimi gerçekleştirilmiştir. Patates nişastasının polimerik ağı içerisine 

antimikrobiyal özellikleri ile bilinen lavanta esansiyel yağı dahil edilerek hazırlanan biyopolimerik aktif yamanın, 

mevcut yoğurt ambalajlarına aplikasyonu yoluyla kullanımı önerilmiştir. Ürünün ambalajlı yoğurt numunelerinde 

laktik asit bakterileri ve maya mikroorganizmaları üzerinde olası etkisi araştırılmıştır. Geleneksel olarak gıdaların 

doğal korunmasında kullanılmakta olan esansiyel yağların, gıda ambalaj materyallerine dahil edilerek 
kullanımlarına, tarımsal kaynaklı bileşenlerden yola çıkılan, pahalı donanım gerektirmeyen, pratik bir çözüm 

sunularak, bu yöntemin kullanım olanakları tartışılmaya çalışılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: BİYOPOLİMER, ESANSİYEL YAĞ, GIDA AMBALAJLAMA, LAVANTA, 
YOĞURT 

 
AN ALTERNATIVE METHOD THAT CAN BE USED IN ACTIVE FOOD PACKAGING 

APPLICATIONS; BIOPATCH 
 

Betül ERTEKİN1, Filiz YILDIZ AKGÜL1 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

In this study, a biopolymeric active patch, which consists of natural components has been produced with the 
potential to give antimicrobial effect to traditional packaging types. This biopolymeric active material was 
prepared with the incorporating of lavender essential oil which is known for its antimicrobial properties, into the 
polymeric network of potato starch. The usage of the obtained material by application to existing yoghurt packages 
has been proposed. The possible effects of the product on lactic acid bacteria and yeast microorganisms in 
packaged yoghurt samples were investigated. In the present paper the possibilities of using this practical solution 
which based on agricultural components and does not require expensive equipment have been discussed. 

KEYWORDS: BIOPOLYMER, ESSENTIAL OIL, FOOD PACKAGING, LAVENDER, YOGHURT 
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DEVE SÜTÜNÜN HASTALIKLAR ÜZERİNDEKİ TERAPÖTİK ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Handenur UZUN1, Serdal ÖĞÜT1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi, 

Deve sütü protein, yağ asitleri,vitaminler(A,E,C ve B grubu) açısından değerli bir besin olup, yüz yıllardır kurak 
ve yarı kurak alanlardaki toplumların önemli besinlerinden biri olmuştur. İmmunoglobulin, lizozim, 

laktoperoksidaz gibi biyoaktif proteinleri önemli miktarda içeren deve sütü, immun sistemi desteklemede ve çeşitli 

hastalıkların tedavisinde rol üstlenebilir.İnek sütü ile karşılaştırıldığında β-laktoglobulin miktarı çok az ve β-kazein 
oranı daha fazladır. Bu nedenle inek sütüne alerjisi olan çocuklarda iyi bir besin seçimi olabilir. Deve sütü, içerdiği 

biyoaktif bileşenler yardımıyla diyabet, otizm, gıda alerjileri ve kanser gibi pek çok hastalık için terapötik bir 

etkiye sahiptir. Bu çalışma deve sütünün hastalıklar üzerinde yarattığı teröpatik etkisini desteklemek için bilimsel 

kanıtları ve literatür çalışmalarının özeti olarak sunulmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: DEVE SÜTÜ,TERAPÖTİK,BESLENME 

 
Therapeutic effect of camel milk on diseases 

 
Handenur UZUN1, Serdal ÖĞÜT1 

 
1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

Camel milk is a valuable nutrient in terms of protein, fatty acids, vitamins ( A, E, C and B group) and has been 
one of the important nutrients of societies in arid and semi-arid areas for centuries. Camel milk containing a 
significant amount of bioactive proteins such as immunoglobulin, lysozyme, lactoperoxidase plays a role in 
supporting the immune system and in the treatment of various diseases. Compared to cow's milk, the amount of β-
lactoglobulin is very low and the β-casein ratio is higher. in this respect it can be a good choice for feeding children 
who have allergy against milk allergy. Camel milk has a therapeutic effect for many diseases such as diabetes, 
autism, food allergies and cancer with the help of the bioactive components it contains. This study is presented as 
a summary of the literature and scientific evidence to support the therapeutic effect of camel milk on diseases. 

KEYWORDS: Camel milk, therapeutic,nutrition 
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UÇUCU YAĞLAR: GIDA UYGULAMALARI İÇİN ANTİMİKROBİYAL VE BİYOLOJİK AKTİVİTE 
 

Sözel Bildiri 
 

Ayşe SAYGÜN1, 
 

1İstanbul Teknik Üniversitesi, 

Esansiyel yağlar, doğal olarak bitkiler tarafından üretilen, uçucu maddelerdir. Bu yağlar, bitkilerin çiçek, 

tomurcuk, sap, kök, yaprak, tohum ve meyve gibi bölümlerinden elde edilir. Bitkiler, uzun yıllardır antioksidan 

kaynağıdır ve tedavi amaçlı kullanılmışlardır. Bitkilerin uçucu yağları, antioksidan, farmakolojik ve 
antimikrobiyal özelliklere sahip iyi bir biyoaktif bileşik kaynağıdır, bu nedenle gıda ürünlerinde raf ömrünü 

uzatmak için çok faydalı olabilirler. Kozmetik, parfümeri, gıda ve ilaç endüstrilerinde de kullanılabilirler. Gıda 

endüstrisinde daha uzun raf ömrü, daha yüksek gıda güvenliği ve kalitesi vaat etmektedirler. Origanum majorana, 

Rosmarinus officinalis, Okaliptüs, Cinnamomum verum, Foeniculum vulgare, antioksidan, antibakteriyel ve 

antifungal aktiviteye sahip bitkilerden bazılarıdır. Bu bitkilerin uçucu yağlarının Gram negatif ve Gram pozitif 

bakterilere karşı etkili olduğu rapor edilmiştir. Rosmarinus officinalis'in esansiyel yağı gastrointestinal 

bozuklukların, kas ağrılarının ve iltihapların tedavisinde kullanılmaktadır. Gıda endüstrisinde, R. officinalis gıda 

aroması ve koruyucu olarak kullanılır. Gıda bozulmalarının önemli bir nedeni, gıda yüzeylerinde mikrobiyal 

gelişmedir. Esansiyel yağlar, gıda ürünlerinde, patojen ve bozulma etkeni mikroorganizmaların gelişimini kontrol 

etmek ve raf ömrünü uzatmak için kullanılabilir. Ayrıca, bu yağların kullanımı, bakteriyel aktivite yoluyla da gıda 

bozulmalarını azaltmaktadır. Esansiyel yağlar, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından GRAS (genellikle 

güvenli olarak kabul edilir) olarak kabul edilir, çünkü bunlarla ilişkili toksisite yoktur. Antimikrobiyal koruyucu 

kaplamalar, gıda yüzeylerini bozulmadan korumak için kullanılan biyobozunur aktif ambalajların yenilikçi 

konseptini oluşturmaktadır. Bu derleme, uçucu yağların kullanımlarını ve faydalarını ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Gıda endüstrisindeki uçucu yağların genel özellikleri, antimikrobiyal ve antioksidan 

potansiyellerini vurgulayarak sunulacaktır. Bu yağların endüstriyel ölçekte etkinliğini değerlendirmek için ileri 

çalışmalar gereklidir. 

ANAHTAR KELİMELER: UÇUCU YAĞLAR, ANTİMİKROBİYAL, AKTİF PAKETLEME 

 
Essential oils: Antimicrobial and Biological activity for food applications 

 
Ayşe SAYGÜN1 

 
1ISTANBUL TECHNİCAL UNİVERSİTY 

Essential oils are highly volatile substances, naturally produced by plants. These oils are obtained from parts of 
plants such as flowers, buds, stems, roots, leaves, seeds, and fruit. Plants have long been a source of antioxidants 
and they have been used for therapeutic purposes. Essential oils of plants are a good source of bioactive compounds 
that possess antioxidative, pharmacological and antimicrobial properties, so they can be very useful to extend 
shelf-life in food products. They can also be used in cosmetic, fragrances, perfumery, food and pharmaceutical 
industries. In food industry, they promise longer shelf life, higher food safety and quality. Origanum majorana, 
Rosmarinus officinalis, Eucalyptus, Cinnamomum verum, Foeniculum vulgare are some examples of plants that 
have extensive antibacterial and antifungal activity, together with the antioxidant activity. The essential oils of 
these plants are reported to be effective against Gram-negative and Gram-positive bacteria.Essential oil of 
Rosmarinus officinalis is used in the treatment of gastrointestinal disorders, muscular pain, and inflammations. In 
the food industry, R. officinalis is used as a food flavoring and preservative. An important cause of food spoilage 
is microbial growth on food surfaces.The application of essential oils in food products could be used to control the 
growth of pathogenic and spoilage microorganisms, and extend shelf-life.Furthermore, the usage of these oils 
reduce the food spoilage by means of bacterial activity. Essential oils are regarded as GRAS (generally regarded 
assafe) by The U.S.Food and Drug Administration(FDA) as there are no toxicity associated with 
them.Antimicrobial preservative coatings are innovative concept of biodegradable active packaging to protect food 
surfaces from spoilage.This review aimed to reveal usages and benefits of essential oils. An overview of essential 
oils in food industry will be presented by emphasizing their antimicrobial and antioxidant potential.Further studies 
are necessary to evaluate the efficacy of these oils on industrial scale. 

KEYWORDS: Essential oils, antimicrobials, active packaging 
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CHLAMYDOMONAS REİNHARDTİİ’ NİN KLORAMFENİKOL, GENTAMİSİN VE 

TETRASİKLİNE KARŞI DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

DÖNDÜ YALÇIN BİNGÜL1, GAMZE BAŞBÜLBÜL1, BÜLENT BOZDOĞAN1, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ , 

Antibiyotikler mikroalg kültürünün saflaştırılması ve gen transformasyonu çalışmalarında rutin olarak kullanılır. 

Antibiyotiklerin mikroalg büyümesi üzerindeki etkisini inceleyerek, alg kültüründe istenmeyen patojenlerin 

büyümesini inhibe etmek için en düşük değeri tahmin edebiliriz. Ayrıca mikroalg transformasyonunda seçilebilir 

marker olarak antibiyotik direnç genleri kullanmak en sık kullanılan yöntemdir. Bu çalışmada kloramfenikol, 

gentamisin ve tetrasiklinin model organizma olan tek hücreli yeşil alg C. reinhardtii’nin büyümesi üzerine 

etkilerini araştırıldı. Elde edilen bulgular 200 µg/ml kloramfenikol, 50 µg/ml gentamisin ve 50 µg/ml tetrasiklin 

konsantrasyonunda koloni oluşumadığını göstermiştir. C. reinhardtii’nin çeşitli antibiyotiklere duyarlılık 

seviyelerinin belirlenmesinde ve rekombinant kolonilerin seçiminde farklı antibiyotiklerin kullanım olasılığı bu 

çalışma ile değerlendirilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: CHLAMYDOMONAS REİNHARDTİİ, KLORAMFENİKOL, GENTAMİSİN, 

TETRASİKLİN, ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI 

 
Determination of Chlamydomonas reinhardtii's sensitivity to Chloramphenicol, Gentamicin and 

Tetracycline 
 

DÖNDÜ YALÇIN BİNGÜL1, GAMZE BAŞBÜLBÜL1, BÜLENT BOZDOĞAN1 
 

Antibiotics are routinely used for axenic cultures of microalgae as well as a selection marker for gene transfer to 
these microorganisms. By examining the effect of antibiotics on microalgae growth, we can estimate the highest 
concentration usable to inhibit the growth of unwanted pathogens in algae culture. In addition, antibiotic resistance 
genes are the most commonly used methods in microalgae transformation as a selectable marker. In this study, we 
investigated the effects of chloramphenicol, gentamicin and tetracycline on the growth of C. reinhardtii, a single-
cell green algae. Colony formation was not observed at concentration of 200 µg/ml for chloramphenicol, 50 µg/ml 

for gentamicin and 50 µg/ml for tetracycline. The results obtained in this study are important to determine 

susceptibilities of C. reinhardtii to various antibiotics and in terms of selection of recombinant colonies. 

KEYWORDS: Chlamydomonas reinhardtii, Chloramphenicol, Gentamicin, Tetracycline, Antibiotic 
Susceptibility 
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ATMOSFERİK PARTİKÜL MADDE (PM10) SEVİYELERİNİN İSTATİKSEL MODELLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

İhsan ÇILDIR1, Atilla MUTLU1, 
 

1Balıkesir Universitesi, 

Bu çalışmada, Balıkesir il merkezinde son beş yılı (2014-2018) kapsayan dönemde, saatlik ölçülen partikül madde 

(PM10) seviyelerinin lokal meteorolojik parametrelerin etkisi ile nasıl değişim gösterdiğini ifade eden korelasyon 

ve çoklu regresyon analizleri yapılarak bir istatiksel model oluşturulmaya çalışılmıştır. Balıkesir şehir merkezinde 

PM10 seviyelerinin değişimleri öncelikle rüzgar hızı (ws) ve sonrasında sıcaklık (t) parametreleri ile 

ilişkilendirilebilir. En yüksek korelasyon katsayıları rüzgar hızı ve sıcaklık olarak belirlenmiş olup, rüzgar hızı ve 

sıcaklık artması durumunda PM10 seviyelerinde azalma yönünde bir eğilim göze çarpmaktadır. Tüm meteorolojik 

parametrelerin kullanılması halinde, PM10 seviyesi ancak %16 oranında tahmin edilebilir veya açıklanabilir 

sonucunda varılmaktadır. Çalışma sonucunda özellikle şehir merkezinde temsili aktif hava kalitesi izleme istasyon 

sayılarının arttırılması ve ayrıca şehir merkezinin bulunduğu bölgeye olan uzun menzilli kıtasal toz taşınımlarının 

da ayrıca incelenmesi gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: PM10, KORELASYON, REGRESYON, BALIKESİR 

 
STATİSTİCAL MODELİNG OF ATMOSPHERIC PARTİCULATE MATTER (PM10) 

 
İhsan ÇILDIR1, Atilla MUTLU1 

 
1BALİKESİR UNİVERSİTY 

In this study, correlation and multiple regression analyzes were performed to determine how hourly measured 
particulate matter (PM10) levels change with the effect of local meteorological parameters in downtown Balıkesi 

for the last five years (2014-2018). Changes in PM10 levels in Balıkesir could be correlated with wind speed (ws) 

and then also temperature (t) parameters. The highest correlation coefficients were determined as wind speed and 
temperature, with a tendency towards decreasing PM10 levels in case of wind speed and temperature increase. If 
all meteorological parameters are used in the model, the PM10 level can only be estimated or explained as 16%. 
As a result of this study, it is necessary to increase the number of representative active air quality monitoring 
stations, especially in the city center, and also to investigate the long-range continental transport of particulate 
matter to the city. 

KEYWORDS: PM10, Correlation, Regression, Balıkesir 
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EGE BÖLGESİ İÇİN YENİ OLAN CRYPHONECTRİA PARASİTİCA VEJETATİF UYUM GRUBU 

EU-2’NİN YAYGINLIK DURUMU 

Gül KOZAN1, Zekeriyya DEĞER1, Şehriban DAĞLI1, Ömer ERİNCİK1, 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Türkiye’nin kestane üretiminde en önemli iki ili olan Aydın ve İzmir’de Kestane Kanseri hastalığı nedeniyle 

kestane alanları zarar görmektedir. Cryphonectria parasitica isimli bir fungal etmenin neden olduğu bu hastalıkla 

mücadele olanakları oldukça sınırlı olup en etkili yol hipovirülent ırkların kullanıldığı biyolojik mücadeledir. Bu 

mücadele yöntemi, C. parasitica’nın vejetatif uyum grup çeşitliliğinin düşük olduğu populasyonlarda daha başarılı 

olmaktadır. Daha önceki çalışmalarda Ege Bölgesinde C. parasitica populasyonlarının çoğunlukla EU-1 ve EU-12 
vejetatif uyum gruplarından oluştuğu ve bunun da biyolojik mücadele için bölgede son derece ideal bir ortam 

oluşturduğu bildirilmiştir. Ancak son yıllarda EU-2 olarak tanımlanan yeni bir vc grubun varlığı İzmir’in Tire ve 

Aydın’ın Koçarlı ilçelerinde birer lokasyonda saptanmıştır. Biyolojik mücadele uygulamalarını olumsuz 

etkileyeceği düşünülen bu gibi yeni vc grupların çıkışının ve yayılışlarının izlenmesi hastalıkla mücadelede 

önemlidir. Bu çalışma İzmir’in Tire ve Aydın’ın Koçarlı ilçelerinde, EU-2 nin daha önce belirlendiği kestane 

alanlarının çevresinde yaygınlığının saptanması amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla her iki ilçede EU-2 vc 
grubunun bulunduğu alanların çevresindeki kestaneliklerde rastgele kestane kanserli doku örneklemeleri yapılmış 

ve bu örneklerden 83 adet C. parasitica izolatı elde edilmiştir. Elde edilen tüm izolatların vejetatif uyum grupları 

kestane dalı+PDA ile hazırlanmış besi yerinde vc tester izolatları ile eşleştirilerek belirlenmiştir. Çalışmanın 

sonuçlarına göre Koçarlı izolatlarının %33’ü Tire izolatlarının %6’sı EU-2 olarak belirlenmiştir. Koçarlı ilçesinde 

kalan izolatların tamamı (%67) EU12 vc grubunda, Tire ilçesinde izolatların %63’ü EU-12 ve %31’i EU-1 olarak 
bulunmuştur. Bu sonuçlar, EU-2 vc grubunun daha önce saptandığı alanların dışında da yayıldığını ortaya 
koymaktadır. Bölgede yeni vc grupların oluşmaması ve oluştuğu durumda ise diğer bölgelere yayılmasının 

yavaşlatılması için bahçeler arası aşı kalemi ve fidan taşınımı yapılmamalı, karantina ile her türlü sanitasyon 

önlemlerinin alınması gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: KESTANE, KESTANE KANSERİ, CRYPHONECTRİA PARASİTİCA, 

VEJETATİF UYUM GRUPLARI 

Incidence of EU-2, A new Vegetative Compatibility Group of Cryphonectria parasitica for the Aegean 
Region of Turkey 

Gül KOZAN1, Zekeriyya DEĞER1, Şehriban DAĞLI1, Ömer ERİNCİK1 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

The chestnut plantations in Aydın and Izmir, the two most important chestnut producer provinces of Turkey, have 

been devastating by chestnut blight. This disease is caused by a fungal pathogen, Cryphonectria parasitica, is 
managed by very limited management of methods, but the most efficient way of controlling the disease is 
biological control using of hypovirulent strains. This method is more suscesfully control disease in the locations 
where the vejetative compatibility group diversity of the patojen is low. In the previous studies, it was reported 
that C. parasitica population in the Aegean region consisted of EU-1 and EU-2 vc groups, which creates an ideal 
condition for biological control. However more recently, existence of another vc type, EU2, was detected in a 
location of Tire (İzmir) and Koçarlı (Aydın) county as well. The monitoring emergence and spread of new vc types 

are essential since increasing diversity in vc groups may negatively affect success of biological control. The aim 
of this study is to determine incidence of EU-2 in the surrounding area where EU-2 has been previously detected 
in Tire and Koçarlı counties. For this purpose, bark tissue from blighted trees were randomly collected in each 

location and 83 isolates of C. parasitica were obtained. The vc groups of the isolates were determined by pairing 
of each field isolates with the European vc tester isolates in the media containing autocloved chestnut wood pieces 
and PDA. According to the results, %33 and %6 of the isolates in Koçarlı and Tire, respectively, were assigned to 

EU2. All of the remaining isolates (%67) in Koçarlı were EU12. In Tire, %63 and %31 of the isolates were EU-
12 and EU1, respectively. These results suggest that the EU2 vc group is also spread beyond the previously 
detected areas. In order to prevent the emergence of new vc groups in the region and to slow down their spread 
avoiding transportation of any plant materials, such as scion and seedling, between orchards, obeying the 
quarantine rules and taking into account all sanitation precautions are necessary. 

KEYWORDS: chestnut, chestnut blight, Cryphonectria parasitica, vegetative compatibility group 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM AÇISINDAN SU, ENERJİ VE GIDA BAĞLANTISI YAKLAŞIMI 
 

Sözel Bildiri 
 

Adnan DEĞİRMENCİOĞLU1, Bassel DAHER2, Rabi MOHTAR3, Gülden ÖZGÜNALTAY 

ERTUĞRUL4, Ömer ERTUĞRUL4, Erdal ÖZ1, Hülya ÖZ1, 
 

1Ege Üniversitesi, 2Texas A&M University, 3Texas A&M University, American University Of Beirut, 4Kırşehir 

Ahi Evran Üniversitesi, 

Bu çalışmanın amacı, su, enerji ve gıda bağlantısı konseptinin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Su, Enerji ve 

gıda birbirine bağlı olup birinden elde edilen çıktı bir diğerine girdi olabilir. Su, sulama amaçlı kullanılabileceği 

gibi enerji üretiminde de kullanılmaktadır. Bazı ürünler ise enerji üretme amacına yönelik olarak (biyoenerji) 

üretilmektedir. Bu nedenle, tarımsal üretim açısından bu üç öğe arasındaki ilişki dikkatli bir şekilde incelenmelidir. 

Havza bazlı hesaplamalar gerçekleştirilebileceği gibi ülkesel bazda özellikle su akışı açısından Su-Enerji-Gıda 

bağlantısı çalışmaları da gerçekleştirilebilir. Su-Enerji-Gıda bağlantısı çalışmaları gezegenimize karbon salınımı 

nedeniyle çevre açısından da önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: ALAN KULLANIMI, SU GEREKSİNİMİ, ENERJİ KULLANIMI, İKLİM 

DEĞİŞİKLİĞİ, SENARYO 

 
WATER, ENERGY AND FOOD (WEF) NEXUS APPROACH FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE 

 
Adnan DEĞİRMENCİOĞLU1, Bassel DAHER2, Rabi MOHTAR3, Gülden ÖZGÜNALTAY 

ERTUĞRUL4, Ömer ERTUĞRUL4, Erdal ÖZ1, Hülya ÖZ1 
 

1EGE UNİVERSİTY, 2TEXAS A&M UNİVERSİTY, 3TEXAS A&M UNİVERSİTY (USA), AMERİCAN 

UNİVERSİTY OF BEİRUT (LEBANON), 4KIRŞEHİR AHİ EVRAN UNİVERSİTY 

The objective of this study was to reveal the concept water, energy and food (WEF) nexus approach for sustainable 
agriculture. Water, energy and food are linked to one another since an output from one can be an input to another. 
Water can be used for irrigation purposes while it is also used for energy production. Some crops are also used for 
energy production (bioenergy). Hence, the relationship among three could be carefully examined for a better 
planning of agricultural production. Basin based calculations can be achieved while countrywide WEF Nexus 
studies can also be achieved especially in terms of water flow. WEF Nexus studies are of importance in terms of 
environment due to carbon emissions to our planet. 

KEYWORDS: LAND USE, CROPS, WATER REQUİREMENT, ENERGY USE, CLİMATE CHANGE, 

SCENARİOS 
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TOKAT (TÜRKİYE) DOMATES ALANLARINDAKİ BEMİSİA TABACİ (GENN., 1889) 
(HEMİPTERA: ALEYRODİDAE) POPÜLASYONLARINDA NEONİKOTİNOİD DİRENCİ 

 
Sözel Bildiri 

 
TARIK BALKAN1, KENAN KARA1, 

 
1TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, 

Bemisia tabaci (Genn., 1889) (Hemiptera: Aleyrodidae) ülkemizde ve dünyada dağılım göstermiş en önemli tarım 

zararlılarından birisidir. Bu polifag zararlı pek çok virüse vektörlük yapmasının yanı sıra birçok gruptan insektisite 

karşı hızla direnç geliştirme kabiliyetine sahip olması nedeniyle mücadelesi problemlidir. Bu çalışma 2017-2018 
yıllarında Tokat 'tan toplanan farklı beyazsinek popülasyonlarının neonikotinoid grubu insektisitlere karşı direnç 

durumunu biyoassay ve biyokimyasal yöntemlerle belirlemek amacı için yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 

acetamiprid için 5.64- 16.82, imidacloprid için 10.02- 30.93 ve thiamethoxam için 4.01- 14.94 arasında LC50 

dayanıklılık katsayıları bulunmuştur. En yüksek LC50 değerleri acetamiprid ve thiametoxam için Pazar 

popülasyonunda, imidacloprid için TOGÜ Kampüs popülasyonunda belirlenmiştir. Enzim analizi sonuçlarına göre 

her üç insektisit için en yüksek monooksigenaz P450 enzim aktivitesi TOGÜ kampüs ve Pazar popülasyonunda 

sırasıyla 4,3715 ve 3,7933 ng/30 dk/ngprotein olarak tespit edilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: BEMİSİA TABACİ, BEYAZSİNEK,DİRENÇ, NEONİKOTİNOİD, TOKAT 

 
Neonicotinoid resistance in Bemisia tabaci (Genn., 1889) (Hemiptera: Aleyrodidae) populations in tomato 

fields from Tokat, Turkey 
 

TARIK BALKAN1, KENAN KARA1 
 

1TOKAT GAZİOSMANPASA UNİVERSİTY 

Bemisia tabaci (Genn., 1889) (Hemiptera: Aleyrodidae) is one of the most important agricultural pests distributed 
in our country and in the world. These polyphagous, highly efficient vectors of plant viruses present and also it 
has the ability to rapidly develop resistance to a diverse group of insecticides, hence controlling this pest is 
problematic. In this study, bioassays and biochemical were conducted to determine resistance to neonicotinoid in 
B. tabaci populations collected in 2017-2018 from Tokat. Resistance factors (RF) were 5.64 to16.82 fold for 
acetamiprid, 10.02 to 30.93 fold for imidacloprid and 4.01 to 14.94 fold for thiamethoxam. Populations from Pazar 
had the highest LC50 for acetamiprid, in TOGÜ campus had the highest LC50 for imidacloprid and from Pazar 

for thiamethoxam. Maximum enzyme activities were 4,3715 and 3,7933 ng/30 min/ngprotein for cytochrome P450 
monooxygenase in TOGÜ campus and Pazar, respectively. 

KEYWORDS: Bemisia tabaci, whitefly, resistance, neonicotinoid, Tokat 
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GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Bengisu AKSU1, Perihan DÖNMEZ1, Belgin YILDIRIM2, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans 

Öğrencisi, 2Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Dr. Öğretim 

Üyesi, 

Genetik modifikasyon her türlü canlı organizmanın genetik makinesindeki değişiklikleri etkileyen biyolojik bir 

tekniktir. Genetiği değiştirilmiş organizma(GDO) ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından şu şekilde 

tanımlanmaktadır: “Genetik materyalin (DNA) doğal olarak çiftleşme veya doğal rekombinasyonla oluşmayacak 

şekilde değiştirildiği organizmalardır.”. Dünyada tarım ve gıda alanında GDO açısından gelişmeler meydana 

gelmektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda GDO’lar tarım, tıp, sağlık, sanayi, kimya gibi çeşitli alanlarda 

kullanılmaktadır. Günümüzde, GDO’ların yararlarının yanı sıra zararları ya da riskleri de incelenmeye ve 

araştırılmaya başlanmıştır. GDO’lu ürünlerin insan sağlığına yararlı etkileri bulunduğu gibi zararlı etkileri de 

oldukça fazladır. Bu ürünlerin besin içeriklerinin arttırılması, yenebilir aşı üretimi, insan hastalıklarının tedavisi 

gibi yararlı etkileri bulunmaktadır. İnsanlarda kullanılan gerek ilaç, gerekse aşılar GDO’lar sayesinde hem daha 

ucuz, hem de daha güvenli bir şekilde üretilebilmektedir. Fakat tüm bunların yanı sıra GDO’lu ürünlerin toksik 

etkiler, alerji oluşturma, kanser riski, antibiyotik direnci gibi göz ardı edilemeyecek olumsuz etkiler meydana 

getirdiği görülmektedir. Bu zararlı etkileri düşünüldüğünde gerekli önlemlerin alınması açısından biyogüvenlik 

kavramı son derece önemli bir rol oynamaktadır. Biyogüvenlik kavramı en genel anlamıyla, modern 

biyoteknolojinin insan sağlığı ve çevre üzerinde zararlı etkisi olmadan alınması gereken önlemler olarak 

tanımlanabilir. Biyogüvenlik ve halk sağlığı dünyanın her yerinde kontrol birimleri ve tüketiciler için oldukça 

önemli bir yerdedir. Genetiği değiştirilmiş ürünlerin üretimi gün geçtikçe artmaktadır ve bu konu güncel bir konu 

olmaya devam etmektedir. Yararlı etkileri göz önünde bulundurulduğunda zararlı etkileri konusunda kontrolü 

sağlayacak biyogüvenlik önlemlerinin arttırılması son derece önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMA, BİYOGÜVENLİK, İNSAN 

SAĞLIĞI 

 
Genetically Modified Organisms and Their Effects on Human Health 

 
Bengisu AKSU1, Perihan DÖNMEZ1, Belgin YILDIRIM2 

 
1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY-PUBLİC HEALTH NURSİNG 

Genetic modification is a biological technique that affects changes in the genetic machinery of any living organism. 
GMO is defined by WHO (World Health Organization) as follows: "Organisms in which genetic material (DNA) 
is altered so that it is not formed naturally by mating and/or natural recombination.". In terms of GMO in 
agriculture and food in the world developments are occurring. In line with these developments, GMOs are used in 
various fields such as agriculture, medicine, health, industry and chemistry. Nowadays, benefits and risks of GMOs 
are being investigated and investigated. GMO products have beneficial effects on human health as well as harmful 
effects. These products have beneficial effects such as increasing nutrient contents, production of edible vaccines, 
treatment of human diseases. Both medications and vaccines used in humans can be produced both cheaper and 
safer thanks to GMOs. However, in addition to all these, GMO products have negative effects such as toxic effects, 
allergies, cancer risk and antibiotic resistance. Considering these harmful effects, the concept of biosecurity plays 
an extremely important role in taking necessary precautions. The concept of biosafety can be defined as the 
measures that should be taken without harmful effects of modern biotechnology on human health and environment. 
Food safety and public health is important for food control units and consumers around the world. The production 
of genetically modified foods is increasing day by day and this issue continues to be a current issue. Given its 
beneficial effects, it is important to increase biosecurity measures to control harmful effects. 

KEYWORDS: Genetically modified organism, biosecurity, human health 
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İZMİR İÇ KÖRFEZİ SEDİMANININ AMES MUTAJENİTE TESTİ İLE MUTAJENİK 

POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI 
 

Sözel Bildiri 
 

Meltem BOYACIOĞLU1, Yiğit EGÜZ2, 
 

1Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 2Ege Universitesi, 

İzmir körfezi içinde barındırdığı sucul canlılar ile birlikte Ege Bölgesinin en önemli ekosistemlerinden birini 

oluşturmaktadır ve sahip olduğu liman ile hem ticari hemde turistk açıdan ülkemizin önemli kentlerinden biridir. 

İnsan sağlığından sorumlu olan ve çevresel etkileri bulunan kimyasal maddelerin belirlenmesi çevre ve sağlık 

bilimleri açısından önemli bir araştırma amacı teşkil etmektedir. Sucul ortamlardaki çevre kirliliğinin, özellikle de 

mutajen ve kanserojen maddelerle açığa çıkan kirlenmenin insan sağlığı üzerindeki etkileri önemli bir araştırma 

konusudur. Dolasıyla kısa süreli biyolojik araştırma yöntemlerinin, moleküler kimyasal analiz yöntemleri ile 

birleştirilmesi gerekmektedir. Çevresel örneklerde toksik maddelerin açığa çıkarılması konusunda pratik ve geçerli 

bir yöntem olan Ames testi güncelliğini koruyan en önemli genotoksisite testlerinden biridir. Çeşitli kimyasal 

maddeler, çevresel kirleticiler, sedimentler ve atık sular Ames testi ile mutajenik olup olmadıkları 

araştırılabilmektedir. Bu nedenle İzmir İç Körfez’e ait 6 istasyon sedimentinde 4 konsantrasyonda Ames’ in 

mutajenite testi (Salmonella typhimurium TA98 ve TA100 hatları kullanılarak) uygulanmıştır. Sonuç olarak TA 

98 S. typhimurium hattı ile yapılan çalışmada 3. İstasyon da mutajenite gözlenirken 1,2,5,ve 6. İstasyonlarda toksik 

etki gözlenmiştir. TA100 S.typhimurium ile yapılan mutajenite çalışmasında ise istasyonların çoğunda toksik 

etkiler gözlenirken en çok toksik etki 3. İstasyonda gözlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: MUTAJENİTE, AMES TESTİ, SEDİMENT KİRLİLİĞİ, İZMİR İÇ KÖRFEZ 

 
Investigation of Mutagenic Potential of İzmir Inner Bay Sediment by Ames Test 

 
Meltem BOYACIOĞLU1, Yiğit EGÜZ2 

 
1E.U FACULTY OF FİSHERİES, 2EGE UNİVERSİTY 

İzmir bay is one of the most important ecosystems of the Aegean Region with its aquatic life and it is one of the 
most important cities of our country in terms of both commercial and tourist. The identification of chemicals 
responsible for human health and environmental impacts is an important research objective for environmental and 
health sciences. The effects of environmental pollution in aquatic environments, especially pollution caused by 
mutagenic and carcinogenic substances, on human health is an important research subject. Therefore, short-term 
biological research methods should be combined with molecular chemical analysis methods. Ames test, which is 
a practical and valid method for the release of toxic substances in environmental samples, is one of the most 
important genotoxicity tests. Various chemicals, environmental pollutants, sediments and wastewater can be tested 
for mutagenicity by Ames test. For this reason, Ames' mutagenicity test (using Salmonella typhimurium TA98 and 
TA100 lines) was applied in 4 concentrations in 6 station sediments belonging to İzmir Inner Gulf. As a result, in 

the study conducted with TA 98 S. typhimurium line, mutagenicity was observed at Station 3, while toxic effects 
were observed at 1,2,5 and 6 stations. In the mutagenicity study conducted with TA100 S.typhimurium, toxic 
effects were observed in most of the stations while the most toxic effect was observed in the 3rd station. 

KEYWORDS: Mutagenicity, AMES Test, Sediment pollution; Izmir inner part 
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AKTİNOBAKTERİYAL İZOLATLARIN GÜMÜŞ NANOPARTİKÜLLERİ SENTEZİ İÇİN 

TARANMASI 
 

Sözel Bildiri 
 
BİRGÜL MAZMANCI1, SERPİL KÖNEN ADIGÜZEL1, YİĞİT SÜHA SADAK1, HİLAL AY2, DERYA 
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BÖLÜMÜ, 3MERSİN ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MEİTAM), 

Kurak toprak örneklerinden izole edilen aktinobakteriyel suşların hücre dışı gümüş nanopartikülleri (AgNP'ler) 

sentezleyebilme yetenekleri taranmıştır. Tarama neticesinde 13 izolatın hücre dışı AgNP sentezinde 

kullanılabileceğine dair kanıtlar gösterilmiştir ve bunlar arasından SH121, MTSM24 ve SHAY3-32 suşlarının 

AgNP sentezinde yüksek potansiyele sahip olduğu tespit edilmiştir. En yüksek verim, bazı parametrelerin 

(reaksiyon sıcaklığı, reaksiyon karışımının pH'ı ve ilk gümüş nitrat konsantrasyonu) sentez üzerindeki etkilerinin 

belirlenmesi ardından SH121-aracılı hücre dışı AgNPs sentezinden elde edilmiştir. SH121 izolatının 16S rRNA 
gen dizisinin, Micromonospora chokoriensis DSM 45160T tip türü ile % 99.3 oranında benzer olduğu 

bulunmuştur. Optimum reaksiyon koşulu altında (40 ° C, pH 7.0, 2 mM gümüş nitrat konsantrasyonu) SH121 

tarafından sentezlenen AgNP'ler, Yüzey Plazmon Rezonansı (SPR) titreşimlerinden dolayı 402 nm lik dalga 

boyunda maksimum absorbsiyon sergilemiştir. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) analizi, sentezlenen 

AgNP'lerin küresel biçimde olduğunu göstermiştir. Dinamik Işık Saçılım Spektrometresi (DLS) analizi 

sentezlenen nanopartiküllerin 6 ila 40 nm arasında değişen bir boyuta sahip olduklarını göstermiştir. Ayrıca, 

AgNP'ler Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Enterococcus hirae ve Legionella 
pneumophila subsp. pneumophiia üzerine antibakteriyel etki göstermiştir. Bununla birlikte, AgNP’ler fibroblast 

hücre hattına (BJ5TA) düşük dozlarda (1 and 10 µg/mL) maruz bırakıldıklarında istatistiksel olarak önemli bir 

sitotoksik etki göstermemişlerdir. 

ANAHTAR KELİMELER: GÜMÜŞ NANOPARTİKÜL, AKTİNOBAKTERİ,ANTİ-BAKTERİYAL, 
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Screening of Actinobacterial Isolates for Extracellular Silver Nanoparticle Synthesis 
 
BİRGÜL MAZMANCI1, SERPİL KÖNEN ADIGÜZEL1, YİĞİT SÜHA SADAK1, HİLAL AY2, DERYA 

YETKİN3, ALİ OSMAN ADIGÜZEL2 
 

1DEPARTMENT OF BIOLOGY, FACULTY OF ARTS AND SCIENCE, MERSIN UNIVERSITY, MERSIN, 
33110, TURKEY., 2DEPARTMENT OF MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS, FACULTY OF ARTS 

AND SCİENCE, ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, SAMSUN, 55000, TURKEY., 3ADVANCED 
TECHNOLOGY RESEARCH AND APPLICATION CENTER (MEİTAM), MERSIN UNIVERSITY, 

TURKEY 

Actinobacterial strains isolated from arid soil samples were screened for their ability for extracellular synthesis of 
silver nanoparticles (AgNPs). Thirteen strains showed evidence for extracellular synthesis of AgNPs, among 
which strains SH121, MTSM24 and SHAY3-32 showed high potency. Highest yield was obtained from SH121-
mediated extracellular AgNPs synthesis after effect of some parameters (reaction temperature, pH of reaction 
mixture and initial silver nitrate concentration) on synthesis was determined. It was found that 16S rRNA gene 
sequence of isolate SH121 was 99.3% similar to that of Micromonospora chokoriensis DSM 45160T. AgNPs 
synthesized by SH121 under optimum reaction conditions (40 °C, pH 7.0, 2 mM silver nitrate concentration) 
exhibited an absorption maximum at 402 nm, caused by their Surface Plasmon Resonance (SPR) vibration. 
Scanning Electron Microscopy (SEM) analysis showed that the synthesized AgNPs were spherical in shape. 
Dynamic light scattering (DLS) analysis also showed that they were well dispersed with a size ranging from 6 to 
40 nm. Furthermore, AgNPs showed antibacterial effect against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus 
subtilis, Enterococcus hirae, and Legionella pneumophila subsp. pneumophiia. Besides, AgNPs did not show 
significant cytotoxicity when the nanoparticles were exposed to fibroblast cell line (BJ5TA) at low concentrations 
(1 and 10 µg/mL). 

KEYWORDS: Silver nanoparticles, actinobacteria, anti-bacterial, cytotoxicity 
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İZMİR İÇ KÖRFEZİ SEDİMENTİNDE AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN GÜNCEL DURUMU 
 

Sözel Bildiri 
 

Özlem Çakal ARSLAN1, Gizem GÜLSEVER2, 
 

1E.Ü SU Ürünleri Fakültesi, 2E.Ü Su Ürünleri Fakültesi, 

Sucul sedimentlerdeki ağır metal kirliliği, son yıllarda önem kazanan araştırma konularından biri haline gelmiştir. 

Çalışma alanı olarak belirlenen İzmir Körfezi, Doğu Ege'nin en büyük ölçekli doğal körfezlerinden biri olup, 

çevresinde yer alan yerleşim alanları, endüstriyel kuruluşlar ve tarımsal aktiviteler nedeniyle ağır metal kirliliğinin 

etkisi altındadır. Bu çalışmanın amacı, İzmir İç Körfezi'nin altı bölgesinden alınan sedimentlerdekii mevcut ağır 

metal kirliliğine (Pb, Zn, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn) dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın ilk kısmında yüzey 

sediment örnekleri Kasım 2017'de R.V.K Piri Reis seyirinde toplanıp asitle sindirilmiş ve Kanada’da bulunan 

akredite olmuş Bureau Veritas Mineral Laboratuvarına atomik absorpsiyon spektrometrisi ile analiz edilmek üzere 

gönderilmiştir. Enrichment faktörü (EF) demir normalizasyonu ile hesaplanmış ve metal kirliliğinin 

değerlendirilmesi ise kontaminasyon faktörü, jeoakümülasyon indeksi, TEL-PEL değerleri ve Sediment Kalite 

Rehberi kriterleri kullanılarak yapılmıştır. Metal konsantrasyonlarının iç körfezden dış körfeze doğru gidildikçe 

düştüğü ve ağır metallerin en yüksek EF değerlerinin limanda ölçüldüğü tespit edilmiştir. Sonuçlara göre, sediment 

numunelerindeki toplam ağır metal konsantrasyonlarının seviyeleri Mn> Zn> Cr> Pb> Cu> Hg> Cd olarak 

listelenmiştir. İzmir iç körfezindeki büyük kanal projesinden sonra sedimentteki ağır metal birikiminde bir azalma 

olduğu görülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: AĞIR METAL, SEDİMAN KİRLİLİĞİ, İZMİR İÇ KÖRFEZİ 

 
Current Status of Heavy Metal Pollution in Sediment of İzmir Inner Bay 

 
Özlem Çakal ARSLAN1, Gizem GÜLSEVER2 
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During the recent years, heavy metal pollution in aquatic systems has gained a great importance through the 
environmental concerns. The study area, the Gulf of Izmir is one of the great natural and polluted bays of the 
eastern Aegean Sea. The Bay is under the influence of heavy metal pollution due to the settlement areas, industrial 
establishments and agricultural activities located around it. This presented study mainly aims to point out the 
current heavy metal pollution (Pb, Zn, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn) in sediments taken from six regions of Izmir inner 
Bay. Surface sediment samples were collected on November 2017 during the cruise of R.V.K Piri Reis and 
digested and anlyzed by flame atomic absorption spectrometry in Canada. Enrichment factor was evaluated with 
iron normalization, and assessment of metal contamination was made by using contamination factor, 
geoaccumulation index, TEL-PEL values and Sediment Quality Guidelines criteria. It was established that 
concentrations of metals decreased from inner bay towards outer bay and the highest EF values of heavy metal 
were measured at harbor. According to the results, the levels of total heavy metal concentrations in sediment 
samples are listed as Mn> Zn> Cr> Pb> Cu> Hg> Cd. It was observed that there was a decrease in the heavy metal 
accumulation in the sediment after the big canal project in Izmir inner bay. 

KEYWORDS: heavy metal, sediment pollution, İzmir Inner part 
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HASTANEDE YATAN ÇOCUĞUN AĞRI, ANKSİYETE VE STRESİNİN AZALTILMASINDA 

HASTANE PALYAÇOLUĞUNUN ROLÜ 
 

Sözel Bildiri 
 

Hatice YILDIZ1, Beste YILMAZ2, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 2AYDIN ADNAN 
MENDERES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 

Mizahın insan sağlığı üzerinde kişilerarası etkileşimi ve ağrı toleransını geliştirme, baş etmeyi kolaylaştırma, 

serum kortizol seviyelerini azaltma, benlik saygısı umut ve enerjiyi arttırma gibi birçok yararı bulunmaktadır. 

Uygulamalı ve Tedavi Edici Mizah Birliği (Association for Applied and Therapeutic Humor- AATH) mizahı 

“Yaşamdaki durumların acayipliğini ya da uygunsuzluğunu şakacı biçimde keşfetme, ifade etme ya da onaylama 

yoluyla sağlığı ve iyiliği geliştiren her türlü girişim” olarak tanımlamaktadır. Bu girişimlerden biri de hastane 

palyaçoluğudur. “Terapötik palyaçolar” veya “palyaço doktorları/hemşireleri” olarak da adlandırılan hastane 

palyaçoları, hastaları gülümsetmek, umutlandırmak ve hastaların iyilik halini desteklemek için doğaçlama, fiziksel 
komedi, sihir, kukla ve müzikten yararlanan profesyonel oyunculardır. Tarihsel sürece bakıldığında çok eski 

yıllardan itibaren palyaçoların toplumun iyiliği ve iyileştirici sanatlar ile ilişkilendirildiği görülmektedir. 19. 

yüzyıldan itibaren palyaçoların hastanede yatan çocukları desteklemek için ara sıra hastane ziyaretlerinde 

bulunmalarına rağmen palyaçoların sağlık ekibinin bir parçası olarak kabul edilmeleri ancak 30 yıl öncesine 

dayanmaktadır. Hastanede yatış ve özellikle bilinmeyen bir ortam ebeveynlerden ayrılma hissine neden olmakta 

ve invaziv veya ağrılı prosedürler gibi nedenler çocuklarda anksiyete, stres, korku ve psikolojik travmaya neden 

olmaktadır. Palyaçolar çocuklarda mizah ve dikkat dağıtma yöntemleri uygulayarak çocuklarda kaygıyı azaltmaya 
yardım ederler. Hastane palyaçoluğu uygulaması çocuk ve ebeveynlerin anksiyetesini azaltarak çocukların baş 

etmelerine, tedavi sürecine uyum sağlamalarına, daha hızlı iyileşme belirtileri göstermelerine ve onların hastane 

algısını olumlu yönde etkilemeye katkıda bulunur. Bu uygulama yalnızca çocukların stresini azaltmak için değil, 

hasta yakınları ve diğer sağlık personeliyle de iletişimi kolaylaştırma ve pekiştirme amaçlı olarak 

kullanılabilmektedir. Terapötik mizahın bir türü olarak hastane palyaçoluğu, fiziksel, duygusal, bilişsel, sosyal ya 

da spiritüel anlamda iyileşme ya da baş etmeyi sağlamak için hastalığın tamamlayıcı bir tedavisi olarak 

kullanılabilen kolay, ucuz ve doğal bir destekleyici yaklaşımdır. 

ANAHTAR KELİMELER: TERAPÖTİK MİZAH, HASTANE PALYAÇOLUĞU, ÇOCUK, PALYAÇO 

HEMŞİRE 

 
THE ROLE OF HOSPITAL CLOWNING IN REDUCTION OF PAIN, ANXIETY AND STRESS IN 

HOSPITALIZED CHILDREN 
 

Hatice YILDIZ1, Beste YILMAZ2 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY, NURSING FACULTY, 2AYDIN ADNAN MENDERES 
UNIVERSITY, HEALTH SCIENCES INSTITUTE 

Humor has many health benefits including improvement of interpersonal interactions, increasing pain threshold, 
facilitation of coping, reduction of serum cortisol levels and increasing self-respect, hope and energy. Association 
for Applied and Therapeutic Humor (AATH) defines humor as “any intervention that promotes health and wellness 

by stimulating a playful discovery, expression or appreciation of the absurdity or incongruity of life’s situations”. 

One of these interventions is hospital clowning. Hospital clowns, also called “therapeutic clowns” or “clown 

doctors/nurses”, are professional actors using improvisation, physical comedy, magic, puppets and music to make 

patients smile, give them hope and support their wellness. History of clowning shows that clowns have been 
associated with wellness of the society and curative arts for long years. Although clowns have been allowed to 
visit children in hospitals sometimes since the 19th century, it was only 30 years ago that they were considered as 
a member of health teams. Hospitalization of children causes them to feel that they are separated from their parents 
and factors such as invasive or painful procedures lead to anxiety, stress, fear and psychological traumas. Clowns 
help to decrease anxiety by using humor and distraction of attention. Hospital clowning contributes to children’s 

coping, adapting to treatment processes and rapidly displaying sings of healing and has a positive influence on 
children’s perceptions about hospital by reducing anxiety in children and their parents. This practice is used not 
only to reduce stress in children but also to facilitate and strengthen communication with patients’ relatives and 

hospital staff. Hospital clowning, a kind of therapeutic humor, is an easy, inexpensive and natural supportive 
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approach which can be utilized as a complimentary treatment of diseases to achieve physical, emotional, cognitive, 
social and spiritual healing. 

KEYWORDS: Therapeutic humor, Hospital Clowns, Children, Clown Nurse 
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TÜRKİYEDE YAYILIŞ GÖSTEREN ENDEMİK BORNMUELLERA HAUSSKN. SPP. 

(BRASSİCACEAE) ÇEKİRDEK (NRDNA) ITS DİZİLERİNE DAYALI FİLOGENETİK ANALİZİ 
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BÖLÜMÜ/ORGANİK TARIM PR, 

Bu çalışmada, Türkiye de yayılış gösteren endemik Bornmuellera türlerinin filogenetik ilişkisi çekirdek (nrDNA) 

ITS sekanslarına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bitki örnekleri Yurdumuzun farklı illerinden toplanmış ve 

laboratuvara getirilmiştir. Genomik DNA’lar taze yapraklarından ticari kit kullanılarak izole edilmiştir. nrDNA 

ITS bölgesi için evrensel ITS4 ve ITS5A primerleri kullanılmıştır. Daha sonra elde edilen DNA dizileri, BioEdit 

7.0.4.1 ve FinchTV programları kullanılarak düzeltilmiştir. Hem filogenetik analiz hem de genetik uzaklıkların 

tespiti için MEGA 6.0 programı kullanılmıştır. Bornmuellera türleri arasındaki filogenetik ilişkileri belirlemek için 

maximum likelihood ve bootstrap ağaçları oluşturulmuştur. Ortalama nükleotid bileşimi % 21.7 timin ,% 28.8 

sitozin ,% 23.6 adenin ve % 25.9 guanin olarak tespit edilmiştir. ITS dizilerine dayalı genetik mesafe yöntemi 

MEGA 6.0 programı ile gerçekleştirilmiştir. Türler arasındaki en düşük mesafe 0.027, en yüksek mesafe 0,041 

tespit edilmiştir. MEGA 6.0 progamı kullanılarak elde edilen filogenetik ağaç iki büyük gruptan oluşmuştur. Sonuç 

olarak, ITS bölgesine dayalı olarak yapılan filogenetik ağaçlar, gelecekte Bornmuellera türleri ile ilgili çalışmalara 

yol gösterici olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: BORNMUELLERA, (NRDNA), ITS, FİLOGENETİK, TÜRKİYE 

 
Phylogenetic Analysis of the Endemic Bornmuellera Hausskn. spp. (Brassicaceae) in Turkey Based on 

Nuclear (nrDNA) ITS DNA Sequences 
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UNIVERSITY/TUNCELİ VOCATIONAL SCHOOL/DEPARTMENT OF PLANT AND ANIMAL 

PRODUCTION/ORGANIC AGRICULTURE PR 

In this study, phylogenetic analysis based on nrDNA ITS sequences of endemic Bornmuellera were made. All 
plant samples were collected from different locations during the inflorescence and vegetation periods and brought 
to the laboratory. Genomic DNA was isolated from healthy and green leaves by using commercial kits. By using 
universal primers ITS4 and ITS5A to multiply nrDNA ITS regions. DNA sequences were edited by using Bioedit 
7.0.4.1, and FinchTV. Both phylogenetic analysis and genetic distances MEGA 6.0 program was used. Maximum 
likelihood tree with bootstrap values (1000 replicates) were constructed in order to identify the relationships among 
the taxa. Average nucleotide compositions were found to be adenine 23.6 %, guanine 25.9 %, cytosine 28.8 %, 
and thymine %21.7. Genetic distance method based on ITS sequences was performed with MEGA 6.0 program. 
The lowest distance between species was 0.027 and the highest distance was 0.041. The phylogenetic tree obtained 
using the MEGA 6.0 program consists of two large groups. As a result, phylogenetic trees based on ITS region 
will guide future studies on Bornmuellera species. 

KEYWORDS: Bornmuellera, (nrDNA), ITS, Phylogenetic, TURKEY 
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MİKRODALGA VE SICAK HAVA İLE KURUTMA YÖNTEMLERİ İLE ÇİLEK DİLİMLERİNİN 

KURUTULMASI 
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1İstanbul Teknik Üniversitesi, 

Kurutma işlemi, taze meyve ve sebzelerin %80-95 oranındaki su içeriğinin %10-20'e kadar düşürüldüğü bir 

işlemdir. Farklı kurutma yöntemleri kullanılarak kurutma süresinin azaltılması ve kurumş ürünün kalitesinin 

artırılması hedeflenmektedir. Mikrodalga kurutma yönteminde, materyal içindeki polar moleküller etkilenerek 

elektromanyetik enerjinin ısı enerjisine dönüşmesi gerçekleşir. Sıcak hava ile kurutmada ısı aktarımı prensibi 

esastır. Bu çalışmada iki farklı kurutma yöntemi ile kurutulan çileklerin kurutma süresi, renk değişimi, yığın 

yoğunluğu, rehidrasyon kapasitesi, antioksidan aktivite ve kurutma kinetiği bakımından karşılaştırılmışlardır. 

Buna göre, renk değişimi açısından iki kurutma metodu arasında fark olmadığı gözlenmiştir. Kurutma süresi 

bakımından, mikrodalga kurutma yöntemi sıcak hava kurutma yöntemine göre daha üstün olduğu görülmüştür. 

Mikrodalga ile kurutulan çileklerin daha yüksek antioksidan aktiviteye sahip olduğu gözlenmiştir. Rehidrasyon 

kapasitesi ve yığın yoğunluğu bakımından ise sıcak hava ile kurutulan örnekler daha üstündür. Her iki metotla 

kurutma yönteminin matematiksel modeller içinden logaritmik modele uygun olduğu gözlenmiştir. Sonuç olarak, 

mikrodalga kurutma metodunun geleneksel metotlar ile kombine edilmesi ile daha kısa kurutma sürelerinde daha 

kaliteli kurutulmuş ürün elde edilebilecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: KURUTMA, MİKRODALGA KURUTMA, ÇİLEK 

 
MICROWAVE AND HOT AIR DRYING OF STRAWBERRY SLICES 
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Drying is a process in which the water content of fresh fruits and vegetables is reduced to 10-20%. It is aimed to 
reduce the drying time and improve the quality of the dried product by using different drying methods. In the 
microwave drying method, the polar molecules in the material are affected and electromagnetic energy is converted 
to heat energy. The principle of heat transfer is essential for drying with hot air. In this study, drying time, color 
change, bulk density, rehydration capacity, antioxidant activity and drying kinetics of strawberries were compared 
with two different drying methods. Accordingly, no difference was observed between the two drying methods in 
terms of color change. In terms of drying time, microwave drying method was found to be superior to hot air 
drying method. Microwave dried strawberries had higher antioxidant activity. In terms of rehydration capacity and 
bulk density, hot air dried samples are better than microwave-dried ones. It has been observed that drying method 
with both methods is suitable to logarithmic model from 5 mathematical models. As a result, by combining the 
microwave drying method with conventional methods, a higher quality dried product can be obtained in shorter 
drying times. 

KEYWORDS: DRYING,MICROWAVE DRYING, STRAWBERRY 
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KESTANE KANSERİNİN BİYOLOJİK MÜCADELESİNDE EU1 VE EU12 VEJETATİF UYUM 

TİPLERİNİN MULTİPLEX PCR İLE AYRIMI 
 

Sözel Bildiri 
 

Ömer ERİNCİK1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Cryphonectria parasitica isimli bir fungal etmenin neden olduğu Kestane Kanseri hastalığı Aydın ilinde her geçen 

yıl daha geniş alanlara yayılarak kestane üretimini tehdit eder hale gelmiştir. Hastalığın mücadelesi oldukça zor 

olup, en etkili mücadele yöntemi CHV1 hipovirüsü ile enfeksiyonları sonucu virülensliği azalmış C. parasitica’nın 

hipovirülent ırklarının kullanıldığı biyolojik mücadeledir. Bu hipovirülent ırklar, donör olarak davranarak 

sitoplasmasındaki CHV1 virüsünü hifsel anastomosis aracılığıyla, alıcı konumundaki diğer bireylere 

bulaştırabilmektedirler. Bu mekanizma kullanılarak yapay uygulamalar ile C. parasitica populasyonu virülensliği 

düşük ırkların hakim olduğu bir populasyona dönüştürülerek hastalık kontrol edilmeye çalışılmaktadır. Ancak 

CHV1’in anastomosis ile C. parasitica popülasyonunda etkin bir şekilde yayılabilmesi için donör birey ile alıcı 

bireyin aynı vejetatif uyum (vc) grubunda olmaları gerekmektedir. Aksi durumda CHV1’in taşınması ya hiç 

olmamakta ya da gecikmeli olarak gerçekleşmektedir. Bu nedenle biyolojik mücadele uygulamalarında başarılı 

sonuçların elde edilebilmesi için uygulanacak hipovirülent izolatın kansere neden olan izolatın vc grubu ile aynı 

olması gerekmektedir. Daha önce yapılan çalışmalarda Aydın ili kestaneliklerinde C. parasitica’nın 

populasyonunun EU-1 ve EU12 vc gruplarından oluştuğu bildirilmiştir. Klasik uygulamalarda vc grupların 

belirlenmesi vc testerler ile örnek izolatın besi ortamında eşleştirilmesi ile yapılmaktadır. Bu oldukça zaman alıcı 

ve işgücü isteyen bir yöntemdir. Bu çalışma, klasik vc testine alternatif olacak daha güvenilir, hızlı ve az iş gücü 

gerektiren yeni bir yöntem geliştirmek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla yöremizde yaygın olarak bulunan EU1 

ve EU12 vc tiplerinin tanılanması için spesifik primerlerin kullanıldığı bir multiplex PCR yöntemi test edilmiştir. 

Çalışmada Aydın ili kestaneliklerinden kanserli dokulardan elde edilmiş 40 adet C. parasitica izolatı kullanılmıştır. 

DNA izolasyonunun ardından, izolatlar vic6 gen bölgesi için geliştirilmiş spesifik primerler ile PCR testine tabi 

tutulmuştur. Elektroforezde 238 bp lik band oluşturanlar EU12, 813 bp lik band oluşturanlar EU1 olarak kabul 
edilmiştir. PCR testinden elde edilen sonuçları teyit etmek amacıyla izolatlar klasik vc testine tabi tutulmuştur. İki 

testin sonucu birbiri ile %100 oranında örtüşmüştür. Sonuç olarak EU1 ve EU12 izolatlarının multiplex PCR ile 

daha güvenilir, hızlı ve az işgücü ile birbirlerinden ayrılması sağlanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: KESTANE, KESTANE KANSERİ, BİYOLOJİK KONTROL, PCR, VEJETATİF 

UYUM GRUPLARI 

 
Differentiating between EU1 and EU12 vegetative compatibility types by multiplex PCR in the biological 

control of chestnut blight 
 

Ömer ERİNCİK1 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

Chestnut blight, caused by a fungal pathogen named Cryphonectria parasitica, has been spreading in Aydın 

province in recent years and has become a serious problem for chestnut production. Controlling of chestnut blight 
is difficult but biological control using hypovirulent strains of C. parasitica, which have reduced virulence due to 
infection by hypovirus CHV1, is the most efficient control method. These strains behave like donor to transmit 
CHV1 from its cytoplasm via hyphal anastomosis to other recipient individuals. Artificial applications based on 
this mechanism attemp to control the disease by converting C. parasitica populations into ones with having low 
virulence. However, for efficient spreading of CHV1 via anastomosis in C. parasitica populations, the donor and 
the recipient isolates should be in the same vegetative compatibility (vc) group. Otherwise, the transmission of 
CHV1 does not occur or delayed. Therefore, in order to achieve successful results in biological control 
applications, the hypovirulent isolate should be in the same vc group that the cancer-causing isolate belongs to. In 
the previous studies, it was reported that the population of C. parasitica in Aydın province consisted of EU1 and 
EU12 vc groups. In classical methodology, determination of vc groups is accomplished by pairing vc testers and 
sample isolate in nutrient medium. This study was carried out in order to develop a new vc test which is more 
reliable, fast and requiring less labor as an alternative to classical vc test. For this purpose, a multiplex PCR method 
using specific primers was tested for the differantiation between EU1 and EU12 vc types, which commonly found 
in our region. As a total of 40 C. parasitica isolates obtained from the blighted chestnut trees in Aydın were used. 
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Following DNA isolation, the isolates were subjected to PCR testing with specific primers developed for the vic6 
gene region. In electrophoresis, the isolate produced band with 238 bp in size were accepted as EU12 and 813 bp 
were accepted as EU1. In order to confirm the results obtained from the PCR test, the isolates were subjected to 
the classical vc test. The results of the two tests were 100% agreed with each other. As a result, EU1 and EU12 
isolates were differentiated by multiplex PCR which were more reliable, faster and low labor. 

KEYWORDS: CHESTNUT, CHESTNUT BLİGHT, BİYOLOJİK KONTROL, PCR, VGETATİVE 

COMPATİBİLİTY GROUPS 
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GLUTENSİZ KEKLERDE YENİ YAKLAŞIMLAR 
 

Sözel Bildiri 
 

Ünkan URGANCI1, Cansu ÇELİK1, Fatma IŞIK1, 
 

1Pamukkale Üniversitesi, 

Çölyak; genetik yatkınlığı olan bireylerde buğday, çavdar, arpa ve bazen de yulaf ürünlerinin tüketimi sonucu 

bağırsaktaki yapının bozulması sonucu ortaya çıkan bir malabsorpsiyon (emilim bozukluğu) hastalığıdır. 

Hastalığın nedenini oluşturan temel etken gluten proteininin gliadin adlı alt fraksiyonu olup, gluten içeren gıdaların 

tüketilmesi sonucunda hastalarda ishal, karın krampları, yorgunluk ve kilo kaybı yaşanır, başta vitaminler ve 

mineraller olmak üzere vücudun gereksinim duyduğu çeşitli besin maddelerinin emilimi azalır. Çölyak hastalığının 

tek tedavisi, gluten içeren gıdaların tüketiminden tamamen kaçınılmasıdır. Bu durum glutensiz yiyeceklere olan 

talebi arttırmaktadır. Glutensiz unlu mamullerin formüle edilmesinde kullanılacak olan hammaddelerin 

seçilmesinde etkili olan en önemli faktör ürünün organoleptik özelliklerinin (tat, koku, renk, görünüş) tüketici 

tarafından kabul görmesidir. Günümüzde glutensiz ürünlerin üretiminde daha çok pirinç, patates, mısır unları ve 

nişastaları kullanılmaktadır. Kek, unlu mamuller içerisinde ekmek ve bisküviden sonra en çok üretilen üründür. 

Çölyak hastalığının öneminin ortaya konmasıyla birlikte glutensiz kek formülasyonları geliştirme ve ürünlerin 

kimyasal, fiziksel ve duyusal özelliklerini tespit etme araştırmaları artmıştır. Bu araştırmalarda; pirinç unu, 

karabuğday unu, nohut unu, kestane unu, acı bakla unu, brokoli yaprak tozu, baru bademi atıkları, havuç unu, 

amarant unu, barbunya ve bezelye protein izolatları kullanılmış ve bu hammaddelerin glutensiz keklerde 

uygulanabilirliği ortaya konmuştur. Ksantan gam, inülin, peynir altı suyu gibi biyopolimerler veya farklı yöntemler 

kullanılarak glutensiz keklerin bazı fiziksel özelliklerinde iyileştirmeler sağlanabileceği de vurgulanmıştır. Bu 

derlemede bu araştırmalardan elde edilen bulgular detaylı olarak verilecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇÖLYAK, KEK, GLUTENSİZ 

 
NEW APPROACHES IN GLUTEN-FREE CAKES 

 
Ünkan URGANCI1, Cansu ÇELİK1, Fatma IŞIK1 

 
1PAMUKKALE UNİVERSİTY 

Celiac disease is a malabsorption disorder caused by disruption of the intestine structure as a result of wheat, barley 
and rye products consumption by people with genetic predisposition. The main agent that generates the disease is 
a sub-fraction of gluten called gliadin, which causes diarrhea, abdominal pain, fatigue and weight loss, as well as 
reduction in absorption of essential nutrients including vitamins and minerals due to consumption of gluten 
containing foods. The only treatment for celiac disease is to follow a gluten-free diet. This has led to increased 
demand in gluten-free products. The most important criteria in the selection of raw materials to be used in the 
gluten-free formulation is the organoleptic acceptance (taste, odor, color and appearance) of the product by the 
consumer. Currently, rice, potato, corn flours and starches are mostly used raw materials in gluten-free products. 
Cake is one of the most produced bakery products, comes after bread and biscuit. With the understanding of the 
emphasis of celiac disease, researches on developing gluten-free cake formulations and determining the chemical, 
physical and organoleptic features of the products has increased. In these researches, various gluten-free raw 
materials were used including rice flour, buckwheat flour, chickpea flour, chestnut flour, lupine flour, broccoli leaf 
powder, baru (Brazilian almond) waste powder, carrot flour, amaranth flour, kidney bean and pea protein isolates, 
and the applicability of these raw materials in gluten-free cakes was evaluated. Furthermore, it was determined 
that some physical properties gluten-free cake can be improved by using biopolymers such as xanthan gum, inulin 
and whey or applying different methods. In this review, the results of these mentioned studies will be given. 

KEYWORDS: Celiac disease, cake, gluten-free 

 
  



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 

248 
 

GASTROENTERİTLİ HASTALARDA NOROVİRUSUN ARAŞTIRILMASI 
 

Sözel Bildiri 
 

Tülin BAŞARA1, Sevin KIRDAR2, İmran KURT ÖMÜRLÜ3, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Aydın , 2Adnan Menderes 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın , 3Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Aydın, 

GASTROENTERİTLİ HASTALARDA NOROVİRUSUN ARAŞTIRILMASI Tülin BAŞARA1, Sevin 

KIRDAR2, İmran Kurt ÖMÜRLÜ3 1Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, 

Aydın 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın 3 Adnan 

Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Aydın Giriş ve Amaç: Akut gastroenteritler 

tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Noroviruslar, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde 

özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda olmak üzere rotavirüslerden sonra gastroenteritin en yaygın ikinci 

nedenidir. Son yıllarda rotavirüs aşılamasının başarıyla uygulandığı ülkelerde, norovirüs çocuklarda en önemli 

gastroenterit etkeni olarak önem kazanmaktadır. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi 

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarına gastroenterit şüphesi ile gönderilen dışkı örneklerinde 

norovirus varlığının ELISA ve real-time PZR yöntemleri ile araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Eylül 

2017-Mayıs 2019 tarihleri arasında, gastroenterit şüphesi ile Hastanemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

Laboratuvarına başvuran 92 hastanın dışkı örneklerinde, ticari 3 Üçüncü Jenerasyon Ridascreen Norovirus ELISA 

(RIDASCREEN&Norovirus 3rdGeneration C1401, Darmstad, Almanya) ve real-time RT-PZR (Bosphore 
Norovirus Detection Kit v1, Türkiye) kiti kullanılarak norovirus varlığı araştırıldı. Genotiplendirme Genogrup I 

ve II’yi belirleyebilen real-time RT-PZR (Bosphore Norovirus Detection Kit v1) kiti ile gerçekleştirildi. Bulgular: 
Çalışmamızda yer alan örneklerin 55’i (%59.8) erkek, 37’si (% 40.2) ise kadın hastalardan elde edilmiştir. 

Gastroenteritli hastaların yaş medianı 2 (25.-75. persantil), yaş aralığı 0-83 yıl aralığındaydı. Çalışmamızda ELISA 

ile 5 örnek (%5.4) norovirus pozitif, 87 örnek (%94.6) norovirus negatif bulunmuştur. PZR ile 12 örnek (%13%13) 

norovirus pozitif, 80 örnek (%87) ise norovirus negatif olarak saptanmıştır. ELISA ve PZR ile norovirus pozitif 

belirlenen hastaların tümü erkek cinsinde olup norovirus pozitifliği ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamıştır (p=0.080, p=0.114). Norovirus real time PZR yöntemi referans yöntem olarak kabul 

edildiğinde ELISA testinin duyarlılığı %42 özgüllüğü %100 olarak belirlenmiştir. Norovirus pozitif örneklerde 

NoV genotip II saptandı. Norovirus ile diğer gastroenterit etkeni viruslar arasında koenfeksiyon oranı %11.5 olarak 

bulundu. Sonuç: Çalışmaya dahil edilen hastaların dışkı örneklerinde ELISA ile %5.4, real-time RT-PZR ile %13 
oranlarında norovirus pozitifliği belirlenmiştir . Norovirus pozitif bulunan örneklerin tümü NoV genotip II olarak 

saptanmıştır. Bu çalışma ile ilimizde ilk defa norovirus epidemiyolojisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Anahtar 

kelimeler: Akut gastroenterit, norovirus, antijen, ELISA, PZR 

ANAHTAR KELİMELER: AKUT GASTROENTERİT, NOROVİRUS, ANTİJEN, ELİSA, PZR 

 
INVESTIGATION OF NOROVIRUS IN PATIENTS WITH DIARRHEA COMPLAINTS 

 
Tülin BAŞARA1, Sevin KIRDAR2, İmran KURT ÖMÜRLÜ3 

 
1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF VETERİNARY, DEPARTMENT OF 

VİROLOGY, 2ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF MEDİCİNE, DEPARTMENT OF 

MEDİCAL MİCROBİOLOGY, 3ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF MEDİCİNE, 

DEPARTMENT OF BİOİSTATİSTİC 

Background and aims:Acute gastroenteritis causes a serious public health problem. Noroviruses are the second 
most common cause of gastroenteritis after rotaviruses in children under 5 years of age in developing and 
developed countries. The aim of this study was to investigate the presence of norovirus in stool specimens sent to 
the Laboratory of Department Microbiology from the Pediatric Outpatient Clinic, Emergency Service and 
Hematology Clinic with suspicion of gastroenteritis by ELISA and real-time PCR methods. Material and 
Methods:Between September 2017 and May 2019, the presence of norovirus was investigated in fecal samples of 
92 patients admitted to the Laboratory of Medical Microbiology with suspicion of gastroenteritis using commercial 
Third Generation Ridascreen Norovirus ELISA (RIDASCREEN & Norovirus 3rdGeneration C1401) and real-
time RT-PZR (Bosphore Norovirus Detection Kit v1)kits. Results: In our study, 55 (59.8%) of the samples were 
obtained from male patients and 37 (40.2%) from female patients. The median age of the patients with 
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gastroenteritis was 2 (25-75 percentile), age range was 0-83 years. In our study, 5 samples were found to be 5.4% 
(5/92) norovirus positive and 87 samples were found to be 94.6% (87/92) norovirus negative by ELISA. By PCR, 
12 samples were found to be 13% (12/92) norovirus positive and 80 samples were 87% (80/92) norovirus negative. 
Norovirus positive patients with ELISA and PCR were all male and there was no statistically significant difference 
between norovirus positivity and gender (p = 0.080, p = 0.114). When the Norovirus real time PCR method was 
accepted as the reference method, the sensitivity of the ELISA test was 42 % and the specificity was .100 %. All 
samples found to be norovirus positive were classified as NoV genotype II. The co-infection rate was determined 
as 11.5% with other gastroenteritis viruses in stool specimens of Norovirus positive patients. 
Conclusions:Norovirus positivity was determined by 5.4% in ELISA and 13% by real-time RT-PCR in stool 
samples of the patients included in the study. With this study, epidemiology of norovirus has been tried to be 
revealed for the first time in our city. 

KEYWORDS: ACUTE GASTROENTERITIS, NOROVIRUS, ANTIGENE, ELISA, PCR 
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ERKEN ÇOCUKLUKTA ÜSTÜN YETENEKLİLİK 
 

Sözel Bildiri 
 

S. Zeynep KAVRUK1, Selvinaz SAÇAN2, 
 

1Aydın ADÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2Aydın ADÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Erken çocukluk dönemi, çocukların bilişsel, dil, fiziksel-motor, sosyal gelişim alanlarında ve öz bakım becerilerini 

kazandıkları ve geliştirmeye başladıkları bir süreçtir. Bu süreçte çocuklar kendi potansiyellerini en üst düzeyde 

ortaya koyma fırsatı elde edebilmektedirler. Fakat bazı çocuklar doğum öncesi, doğum sırası ya da doğum sonrası 

süreçlerde çeşitli nedenlerle gelişim özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarına göre beklenilen 
düzeyden anlamlı farklılık gösterebilmektedir. Bu tür farklılıklara sahip olan bireylere özel gereksinimli birey 

denmektedir. Yaşıtlarına göre hızlı gelişim gösteren ve üst düzey gelişimsel performans sergileyen çocuklara üstün 

yetenekli çocuklar denilmektedir. Üstün yetenekli çocuklar da özel gereksinimli bireyler olarak kabul 

edilmektedir. Bu bireyler bazen erken ve doğru yönlendirmeler ile genellikle de kendi çabaları ile üstün 

yeteneklerini sergilemektedirler. Özel gereksinimli bireyler olarak toplumda daha çok yetersizlikleri olan 

bireylerin algılandığı, bu nedenle üstün yetenekli çocukların fark edilmediği, fark edilse bile onların özel 

gereksinimlerinin olabileceği ve desteklenmelerinin önemli olduğu düşünülmemektedir. Erken çocukluk 

döneminde gelişimin temel adımları atılmaktadır bu dönemde gelişim hızlı ilerlemektedir. Bu sebeple hem üstün 

yetenekli çocuklar için hem de diğer özel gereksinimli bireyler için erken yaşta tanılanması gelişimin temel 

adımlarının atıldığı kritik dönemler içerisinde müdahale programları uygulamak oldukça önemlidir. Dolayısıyla, 

bu çocukların erken yaşta tanılanması ve erken müdahale ile erken eğitime başlaması performans düzeylerini ve 

yeteneklerini geliştirebilmeleri konusunda fırsat sağlanmalıdır. Bu derleme çalışmasında üstün yetenekli 

çocukların kimler olduğu, gelişim alanlarındaki temel özelliklerinin neler olduğu ve bu çocuklar için erken 

müdahaleni neden önemli olduğuna değinilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: ERKEN ÇOCUKLUK, ÜSTÜN YETENEKLİLİK, ERKEN MÜDAHALE 

 
GIFTEDNESS IN EARLY CHILDHOOD 

 
S. Zeynep KAVRUK1, Selvinaz SAÇAN2 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY INSTİTUTE, 2AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

FACULTY OF HEALTH SCİENCE 

Early childhood is a process in which children acquire and begin to develop cognitive, language, physical-motor, 
social development and self-care skills. In this process, children have the opportunity to demonstrate their potential 
at the highest level. However, some children may differ significantly from their expected peers in terms of 
developmental characteristics and educational qualifications for various reasons during prenatal, natal or postnatal 
processes. Individuals with such differences are called individuals with special needs. Children who show rapid 
development according to their peers and exhibit high level of developmental performance are called gifted 
children. It is considered as individuals with special needs in gifted children. These individuals sometimes exhibit 
their superior abilities through early and correct orientation and often through their own efforts. As individuals 
with special needs, individuals with more disabilities are perceived in the society, therefore, it is not considered 
that gifted children are not noticed, and even if they are noticed, they may have special needs and it is important 
to support them. Basic steps of development are taken in early childhood and development progresses rapidly in 
this period. For this reason, it is very important to implement intervention programs both for gifted children and 
other special needs individuals during the critical periods in which the basic steps of development are identified at 
an early age. Therefore, early diagnosis and early intervention of these children should enable them to improve 
their performance levels and abilities. In this review, who are gifted children, what are the main characteristics of 
developmental areas and why early intervention is important for these children are mentioned. 

KEYWORDS: Early childhood, giftedness, early intervention 
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ÖĞRENCİLERDEKİ ÇEVRE BİLİNCİ DÜZEYİNİN EKO-OKUL KAPSAMINDA İRDELENMESİ; 

AYDIN KENTİ ÖRNEĞİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Gamze BAYKURT1, Bülent DENİZ1, Çiğdem KILIÇASLAN1, Emine MALKOÇ TRUE2, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2Ege Üniversitesi, 

Giriş ve Amaç: Dünyamız endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin de etkisi altında küresel boyutlarda çevresel 

felaketlerin tehdidi altındadır. Çevre bilincinin geliştirilmesi ve çevre duyarlılığının arttırılması ancak bireylerin 

küçük yaşlardan itibaren farkındalığının artmasıyla şekillenecektir. Dolayısıyla okullar çevre bilinci ve 

duyarlılığının kazandırılabileceği öncelikli ortamlardır. Eko-okullar öğrencilere sosyal açıdan sorumluluk öğreten, 

macera odaklı, çevre bilincini aşılayan uluslararası çevre eğitim kurumlarıdır. Araştırmanın amacı Aydın 

kentindeki ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğrencilerin çevre duyarlılığı ve bilincini ölçmek ve eko-okullar 
kapsamında konuyu irdelemektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma materyali, ortaöğretim ve lise düzeyindeki 

öğrenciler ve öğrencilerin çevre bilincini ölçmeye yönelik hazırlanan anket formundan oluşmaktadır. Öncelikle 

konuya ilişkin literatür çalışması gerçekleştirilmiş, çevre, çevre bilinci, eko-okul kavramları incelenmiştir. Çevre 

ve eko-okul konularını kapsayan anket soruları, Aydın kenti genelinde ortaöğretim ve lise öğrencileri arasından 

basit tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 100 öğrenciye yöneltilmiştir. Devamında, elde edilen bilgiler bütüncül 

bir şekilde değerlendirilmiş ve son aşamada mevcut duruma yönelik öneriler geliştirilmiştir. Bulgular: Araştırma 

çerçevesinde, anket sonuçlarından elde edilen veriler analiz edilerek, öğrencilerin çevre bilinci ve eko–okul 
kavramına olan yaklaşımı değerlendirilmiştir. Öğrencilerin çevreye karşı duyarlı olmakla beraber, yeterince 
konuya ilişkin bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir. Buna karşılık çevre konusunda yapılacak etkinliklere istekli 

oldukları görülmüştür. Eko- okul kavramı ise yeterince bilinmemektedir. Sonuç: Araştırma sonucunda, bireylerin 

çevreye karşı duyarlılığı ile çevre bilincinin belirli bir düzeyde ve çevrenin korunmasına yönelik eylemlerin ise 

yetersiz kaldığı görülmektedir. Çevrenin korunabilmesi ancak eğitimin başladığı ilk yıllardan itibaren çevre 

konusunun detaylı bir şekilde ele alınması ve bireylerin çevre bilincini içselleştirmesiyle mümkün olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇEVRE BİLİNCİ, EKO-OKUL, ORTAÖĞRETİM VE LİSE ÖĞRENCİLERİ, 

AYDIN.  
 

EXAMINATION OF ENVIRONMENTAL AWARENESS LEVEL OF THE STUDENTS WITHIN THE 
CONTEXT OF ECO-SCHOOL; THE CASE OF AYDIN CITY 

 
Gamze BAYKURT1, Bülent DENİZ1, Çiğdem KILIÇASLAN1, Emine MALKOÇ TRUE2 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTY, 2EGEAN UNİVERSİTY 

Introduction and Aim: Our world is under the threat of environmental problems on a global scale under the 
influence of industrial and technological developments. Raising environmental awareness will only be shaped by 
increasing the awareness of individuals from an early age. Therefore, schools are priority environments where 
environmental awareness and sensitivity can be gained. Eco-schools are international environmental education 
institutions that teach students social responsibility and instill environmental awareness. The aim of this study is 
to measure environmental awareness of secondary and high school students in Aydın and to examine the subject 
within eco-schools. Material and Methods: The research material consists of a questionnaire prepared to measure 
the environmental awareness of students. Firstly, a literature study was carried out to examine the environmental 
awareness and eco-school concepts. The survey questions covering the environment and eco-school subjects were 
directed to 100 students selected by simple random sampling method among secondary and high school students. 
The information obtained throughout the study was evaluated in a holistic manner and the suggestions for the 
current situation were developed. Results: Within the scope of the research, the data obtained from the survey 
results were analyzed and students' approach to environmental awareness and eco - school concept was evaluated. 
Although the students are sensitive to the environment, they do not have enough knowledge about the subject. On 
the other hand, they were eager for environmental activities. The concept of eco-school is not well known. 
Conclusion: As a result of this research, it is seen that individuals' sensitivity towards the environment and 
environmental awareness are at a certain level and actions towards protecting the environment are inadequate. The 
protection of the environment will only be possible by considering the environmental issue from the first years of 
education and internalizing the environmental awareness of the individuals. 
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İKİNCİ KONUTLARIN TARIM ALANLARINA OLAN ETKİSİ: GÜZELÇAMLI/DAVUTLAR KIYI 

ALANLARI ÖRNEĞİ 

Sözel Bildiri 

Tuğba COŞKUN1, Kuzey ÖZDOĞAN1, Bülent DENİZ1, Çiğdem KILIÇASLAN1, 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Giriş ve Amaç: İkinci konutlar, genellikle kıyı alanları ve yaylalarda tatil, dinlenme ve sağlık amaçlı inşa edilen 

ve yılın belirli dönemlerinde kullanılan, genelde yatay yayılış gösteren yapılardır. Ülkemizde ikinci konutların en 

çok görüldüğü alanlar kıyı alanlarıdır. Kıyı alanları sahip olduğu doğal değerler ve iklimsel özellikleri nedeniyle 

her zaman çekim merkezi olmaya devam etmektedir. Çoğu zaman yakın çevrelerinde değerli tarım, orman ve sulak 

alanlar yer almakta ve devam eden yapılaşma süreci bu değerli ekosistemleri tehdit etmektedir. Araştırmanın 

amacı; Güzelçamlı Davutlar kıyı alanlarında, son 15 yılda ikinci konutların yayılımını izlemek ve bu yayılımın 

tarım alanlarına etkilerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Araştırma alanı; Aydın ili, Kuşadası ilçesi, 

Güzelçamlı/Davutlar mahallesi ve yakın çevresindeki kıyı alanlarıdır. Araştırma materyalini 2004, 2011 ve 2019 

yıllarına ait uydu görüntüleri oluşturmaktadır. Alana ve konuya ilişkin yayınlar ve belgeler araştırmanın yardımcı 

materyalidir. Yöntem dört aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada konuya ve alana ilişkin veriler elde edilmiştir. 

İkinci aşamada çalışma alanındaki alan kullanımları veri yılları itibariyle sayısallaştırılmıştır. Çalışmada ArcMap 

10.5, Google Earth, ve Microsoft Excel programları kullanılmıştır. Üçüncü aşamada, çalışma alanı sınırları 

içersinde yer alan ikinci konutların tarım alanları üzerindeki yayılışına ilişkin elde edilen veriler analiz edilerek 

değerlendirilmiştir. Sonuç aşamasında ise yayılışın etkileri yorumlanmıştır. Bulgular: İkinci konutların kıyı 

alanlarında yer alan doğal ve kültürel değerler üzerinde geri dönüşü olmayacak şekilde ve hızla yayılmakta olduğu 

belirlenmiştir. Başlangıçta kıyıya paralel şekilde gelişme gösteren ikinci konutların, 15 yıllık süreç içerisinde iç 

kesimlere, çok değerli tarım alanlarına doğru yayılış gösterdiği saptanmıştır. Sonuç: Çok değerli ekosistemler olan 

kıyı alanları, aynı zamanda kamusal ve özel kullanımlar açısından en çok talep edilen alanlardır. Sonuç olarak bu 

alanların doğal ve kültürel değerlerinin göz ardı edildiği ve yapılaşma öncelikli bir rant aracına dönüştüğü 

görülmüştür. Bu bağlamda, kıyı alanlarının çeşitli meslek disiplinlerinin ortak bir çalışma alanı olarak 

koruma/kullanma dengesi de gözetilerek ulusal ve yerel planlama eylemlerinde yer alması gerektiği önerilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: İKİNCİ KONUTLAR, KIYI ALANLARI, TARIM ALANLARI, MEKANSAL 

DÖNÜŞÜM, DAVUTLAR, GÜZELÇAMLI.  

THE EFFECT OF SECOND HOUSES ON AGRICULTURAL AREAS: THE CASE OF GÜZELÇAMLI 

/ DAVUTLAR COASTAL AREA 

Tuğba COŞKUN1, Kuzey ÖZDOĞAN1, Bülent DENİZ1, Çiğdem KILIÇASLAN1 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTY 

Introduction and Aim: Second houses are generally built in coastal areas and highlands for holiday, recreation and 
health purposes, used during certain periods of the year and grow horizontally. They have always been the center 
of attraction due to their natural values and climatic characteristics. There are valuable agricultural, forest and 
wetlands in their immediate surroundings and the ongoing construction process threatens these valuable 
ecosystems. The aim of the study is to monitor the growth of second houses in Güzelçamlı-Davutlar in the last 15 
years and to evaluate the effects of this growth on agricultural areas. Material and Methods: The research area is 
the coastal areas of Güzelçamlı-Davutlar neighborhood of Kuşadası–Aydın. The research material consists of 

satellite images of the years 2004, 2011 and 2019 and publications related to the study. Firstly data on the subject 
were obtained. Land uses in the study area were digitized in terms of data years. ArcMap 10.5, Google Earth and 
Microsoft Excel programs were used. The data obtained on the growth of the second houses over the agricultural 
areas were analyzed and evaluated. In the final stage, the effects of the growth were interpreted. Findings: It is 
determined that the second houses grow rapidly and irreversibly on the natural and cultural values in the coastal 
areas. The second houses, which developed parallel to the shore initially, spread to the inner parts and valuable 
agricultural areas within the last 15 years. Conclusion: Coastal areas are most demanded, invaluable ecosystems. 
As a result, natural and cultural values of these areas have been ignored and construction has become a priority 
rent instrument. It has been suggested that coastal areas should take part in national and local planning actions by 
considering the balance of protection/use as a common work area of various professional disciplines. 

KEYWORDS: Second homes, coastal areas, agricultural areas, spatial transformation, Davutlar, Güzelçamlı. 
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 KENTSEL KORUMA - YENİLEME ARACI OLARAK SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA 

ÇALIŞMALARI: AYDIN-KOÇARLI KENTSEL ALANI ÖRNEĞİ 

Sözel Bildiri 

Kuzey ÖZDOĞAN1, Tuğba COŞKUN1, Çiğdem KILIÇASLAN1, Bülent DENİZ1, 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Giriş ve Amaç: Sokak sağlıklaştırma, kent kimliğinin yaşatılması hedefiyle, kültür varlığı olarak yapıların sokağı 

gören cepheleri ile birlikte, sokağın doğal ve kültürel öğelerini bir bütün olarak koruma ve yenilemeyi, bunun yanı 

sıra kent yaşamına katılımını amaçlayan bir kavram ve pratikler bütünüdür. Bu çalışmanın amacı, Aydın – Koçarlı 

ilçesinin kent kimliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak, doğal ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan 

sokaklarının yaşamsal, görsel ve fiziksel analizler ile sokak sağlıklaştırma çalışmalarına uygunluğunun 

belirlenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Sokak sağlıklaştırma çalışması yürütülecek sokakların belirlenmesinde 

öncelikle kent kimliğini şekillendiren işaret noktaları belirlenmiş, işaret noktalarının çevresinde yer alan ve özgün 

sokak dokusuna sahip sokaklar incelenmiştir. Bu doğrultuda sokakların belirlenmesine yönelik görsel, fiziksel ve 

yaşamsal analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Analiz çalışmaları sonucunda, ilgili sokaklarda sokak sağlıklaştırma 

konusunda yürütülecek çalışmalara yönelik öneriler geliştirilmiştir. Bulgular: Araştırma sonucunda; Koçarlı’da 

kent kimliği açısından en önemli kültürel varlıklar olarak kentin merkezinde yer alan ve çevresi yoğun olarak 

kullanılan kentsel imge niteliğindeki Cihanoğlu Cami ve Cihanoğlu Kulesi belirlenmiştir. Bu işaret noktaları 

çevresindeki sokakların 1-3 katlı, bitişik düzen ve müstakil bahçeli binalardan oluştuğu gözlenmiştir. Çoğu araç 

trafiğine açık olan ve düze yakın eğimli sokaklar yaya yoğun olarak kullanılmaktadır. Donatı elemanlarının 

niteliksiz ve yetersiz olduğu, bina cephelerinin özgünlüğünün korunarak yenilenmesi gerektiği saptanmıştır. 

Sonuç: Cihanoğlu Cami ve Cihanoğlu Kulesi’nin çevresindeki sokakların yaşamsal, görsel ve fiziksel analizler 

sonucunda sokak dokusunun geliştirilmesi gerektiği belirlenmiş ve sağlıklaştırma projelerinin yürütülmesi 

konusunda öneriler getirilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA, SOKAK DOKUSU, KENT KİMLİĞİ, 

CİHANOĞLU KULESİ, CİHANOĞLU CAMİ.  

 

STREET IMPROVEMENT AS AN URBAN PROTECTION AND RENEWAL INSTRUMENT: CASE 
OF AYDIN-KOÇARLI URBAN AREA 

Kuzey ÖZDOĞAN1, Tuğba COŞKUN1, Çiğdem KILIÇASLAN1, Bülent DENİZ1 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTY 

Introduction and Aim: Street improvement is a set of concepts and practices aimed at preserving and renewing the 
natural and cultural elements of the street as a whole, as well as the façades of buildings with the aim of keeping 

the urban identity alive. The aim of this study is to determine the suitability of the streets for street improvement 
projects which will come to the fore with their natural and cultural features, and contribute to the urban identity of 
Aydın-Koçarlı by using the vital, visual and physical analyzes. Material and Methods: In the determination of the 

streets, firstly the landmarks that shape the identity were identified; the streets around the landmarks with original 
street texture were examined. Visual, physical and vital analysis were carried out to determine the streets. As a 
result of the analysis, suggestions have been developed for street improvement projects in the relevant streets. 
Results: As a result of this research, Cihanoğlu Mosque and Cihanoğlu Tower, which are located in the center of 

the town and used extensively, are identified as the most important cultural assets in terms of urban identity. It is 
observed that the streets around these landmarks consist of 1-3 storey attached buildings and detached gardens. 
Most of the streets which are open to traffic are used intensively by pedestrian. It was determined that the urban 
equipments were unqualified and inadequate and the originality of the building facades should be renewed while 
maintaining their originality. Conclusion: As a result of the vital, visual and physical analysis of the streets around 
the Cihanoğlu Mosque and the Cihanoğlu Tower, it was determined that the texture of the streets should be 

improved and suggestions were made for the implementation of street improvement projects. 

KEYWORDS: Street improvement, street texture, urban identity, Cihanoğlu Tower, Cihanoğlu Mosque. 
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ÖĞRENCİ YURTLARININ HİZMET KALİTESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 
 

Sözel Bildiri 
 

Hüseyin Nail AKGÜL1, Nurhan GÜNAY1, Ayşe Demet KARAMAN1, Dilek KESKİN1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Bu anket çalışması, 2019 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulunda öğrenim 

gören öğrencilerin barındıkları yurtlardaki memnuniyetlerini belirlemek ve yurtların hizmet kalitesinin arttırılması 

amacıyla düzenlenmiştir. Köşk ilçesinde bulunan 4 adet (3 kız ve 1 erkek) öğrenci yurdunda kalan, gönüllülük 

esasına göre anketimize katılan 81 öğrenci tarafından cevaplandırılan anketler değerlendirmişlerdir. Toplamda 

anketimize katılan öğrencilere 28 soru sorulmuştur. Öğrencilerin % 48,2’si yurt tercihinde yurdun okula 

yakınlığının en önemli etken olduğunu belirtmiş ve % 33,3’ü kaldıkları yurtları diğer öğrencilere tavsiye 

edebileceklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 56,8’sı kaldıkları yurtların güvenli olduğunu, % 56,8’u yurtların 

duş alanlarının fiziki olarak yeterli olduğunu, % 63’ü yurt personellerinin öğrencilere karşı tutum ve 

davranışlarından memnun olduklarını, % 45,7’si yurtların tuvalet ve banyo temizliğinin yeterli olduğunu, % 44,4’ü 

sıcak su ve ısınma hizmetlerinin yeterli olduğunu, % 53,1’i kaldıkları yurtların odalarının genel temizliğinin 

düzenli olarak yapıldığını belirtmişlerdir. Diğer taraftan öğrencilerin % 63’ü kaldıkları yurtların kahvaltılarının 

yeterli olmadığını, % 53,1’i yurtların öğle ve akşam yemeklerinin sıcak çıkmadığını, % 46,9’u öğlen/akşam 

yemeklerinde yer alan çeşitlerin yeterli olmadığını, % 49,4’u kaldıkları yurtların ücretlerinin uygun olmadığını, % 

44,4’ü ders çalışma ortamlarının sessiz olmadığını, % 69,1’i boş vakitlerinii geçirebilecekleri sosyal alanların 

yeterli olmadığını, % 44,4’ü yurtların yönetiminin şikayetlerini önemsemediklerini, % 43,2’si kaldıkları yurtlardan 

memnmun olmadıklarını belirtmişlerdir. 

ANAHTAR KELİMELER: YURT, HİZMET, ÖĞRENCİ, KÖŞK, AYDIN ADNAN MENDERES 

ÜNİVERSİTESİ 

 
SERVIS QUALITY SURVEY ON DORMITORIES OF UNIVERSITY STUDENTS 

 
Hüseyin Nail AKGÜL1, Nurhan GÜNAY1, Ayşe Demet KARAMAN1, Dilek KESKİN1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

This survey was conducted in 2019 to determine the satisfaction and service quality of the students of Kosk 
Vocational School and to increase service quality. We evaluated 4 dormitories (3 girls and 1 boy) in Köşk district 

on a voluntary basis with 81 students. Twenty eight questions were asked to our students. The students 
recommended the dormitories of 48.2% to the school, 33.3% recommended the dormitories to the other students, 
56.8% stated that the dormitories where they stayed were safe, 63% of the dormitories' staff were satisfied with 
their attitude and behavior towards students, 53.1% of the dormitories were cleaned regularly, 45.7% of the 
dormitories of the dormitories were and the cleanliness of the bathroom was adequate. However, 63% of the 
students said that the dormitories of the dormitories were not sufficient and 53.1% of the dormitories and 46.9% 
of the dormitories were not sufficient, 49.4% of the dormitories were not eligible, 44% of the dormitories are not 
quiet, 69.1% of the dormitories are not enough social areas where I can spend my free time, 44.4% of the 
dormitories are hot water and heating services are sufficient, 49.4% of them are in the dormitories winter enough 
room to be heated in hot weather, air conditioning could not be cooled sufficiently, 44.4% of the dormitories did 
not care about their complaints, 43.2% stated that they were not satisfied with the dormitories. 

KEYWORDS: Dormitory, Service, Student, Köşk, Aydın Adnan Menderes University 
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TÜKETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA SAĞLIĞA İLİŞKİN KORKULAR, SAĞLIKLI OLMAK VE 

SAĞLIĞI ARAMANIN DEĞİŞEN DİNAMİKLERİ: HEALTHSİZM OLGUSUNUN İNCELENMESİ 

Sözel Bildiri 

KAYHAN DELIBAŞ1, Şeyda KANKURDAN2, 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 2Aydın Adnan Menderes 

University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ABD. Aydın, 

Bir süredir sağlık alanında gerçekleştirilen dönüşümler sıklıkla hasta, hekim ve piyasa üzerinden okunmakta ve 

özellikle neoliberal dönüşümerin altı çizilmektedir. Bu tartışmalar gerkeli ve yararlı olmakla birlikte sosyo kültürel 

bağlamda sağlığın, sağlıklı olmanın, sağlıklı kalmanın akışkan anlamları üzerinde yeterince durumadığı 

gözlemmlenmektedir. Son on yıllarda sağlıklık-hastalık; beden-benlik; gençlik-yaşlılık, hayat ve ölüm arasındaki 

algılarımız, değer sistemlerimiz ve beklentilerimiz tarihte olmadığı kadar değişmiş ve bugün itibarıyla izahata 

muhtaç bir hal almış durumdadır. Bu bağamda tanık olduğumuz diğer bir durum ise sağlığa ilişkin korku ve 

kaygıların gün aşırı çoğalması, gündelik rutinlerimizi de derinden etkilemesidir. Tıp alanındaki gelişmeler 

toplumları ve sağlık alanını etkilemektedir. Bu çerçevede ilaç ve biyoteknolojik sanayi, sigorta şirketleri ve Sağlık 

Bakım Organizasyonları ve tüketici olarak hastalar tıbbileştirmede önemli güçler haline gelmektedir (Conrad 

2007). Conrad’a göre Tıbbileştirmenin günlük hayatımıza girmiş olması hekimlerin, sağlık kuruluşlarının ve ilaç 

firmalarının çıkarlarına katkı sağlamıştır. Yaptığımız gözlemler son on yılarda ülkemizde reflexiv-modern 
koşulların giderek yaygınlaştığı gibi aynı zamanda sağlığın diğer birçok alan/öğe gibi alınır-satılır bir metaya 

dönüşrürdüğü ve tüketim toplumunun bir parçası haline getirilmiş olduğuna işaret ediyor. Tarım, çevre ve sağlık 

gibi normalda birbirlerinden farklı üç alan giderek daha sık ve yakından sorgulana bilmektdir. Bu bildirinin temel 

amacı sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak ve aşırı artmış sağlık arayışının sosyo kültürel dinamiklerini ortaya çıkarmak 

olacaktır. Bu süreçte sağlığa ilişkin kaygılar iki önemli gelişmenin, tüketim toplumu ve ‘healthism’ olgusuyla 

ilişkili olarak incelenecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: BEDEN, HEALTHSİZM, SAĞLIK KORKULARI, SAĞLIĞI ARAYIŞI, 

TÜKETİM TOPLUMU.  

 

In the Context of Consumer Society Changing Dynamics of Being Healthy, Health Fears, and Seeking 
Health : Investigation of the Case of Healthsism 

KAYHAN DELIBAŞ1, Şeyda KANKURDAN2 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, TURKEY; , 2ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, 

TURKEY; 

For a while, the transformations in the field of health are often read by patients, physicians and the market, and 
especially the neoliberal transformations are underlined. Although these discussions are necessary and useful, it is 
observed that in the socio-cultural context, health, being healthy, and being healthy remain insufficient on fluid 
meanings. In the last decade, our perceptions and expectations about health, illness, body, youth, old age, life and 
death have changed more than ever in history and are in need of explanation. Another condition that we witnessed 
in this context is the increasing number of fears and worries about health every day and deeply affecting our daily 
routines. Developments in medicine affect societies and health. Within this framework, pharmaceutical and 
biotechnological industries, insurance companies and Health Care Organizations and patients as consumers 
become important forces in medicine (Conrad 2007). According to Conrad, the introduction of medicine into our 
daily lives has contributed to the interests of physicians, health institutions and pharmaceutical companies. Our 
observations indicate that as the reflexive-modern conditions have become increasingly widespread in our country 
in the last decade, health has also become a commodity like many other areas / items and has become a part of the 
consumer society. Agriculture, the environment and health, normally three distinct areas, are becoming more and 
more frequently questioned. The main purpose of this paper will be to reveal the socio-cultural dynamics of seeking 
to be healthy, to stay healthy and to seek excessively increased health. In this process, health concerns will be 
examined in relation to the two important developments, the consumer society and the phenomenon of Healthism. 

KEYWORDS: Body, Healthism, Health Fears, Health Seeking Behaviour, Consumption Society. 
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 KRONİK HEPATİT B HASTALARINDA DEPRESYON- ANKSİYETE DÜZEYİNİN VE 

İNFLAMATUAR BELİRTEÇLERİN ARAŞTIRILMASI 

Sözel Bildiri 

Güliz UYAR GÜLEÇ1, Sevin KIRDAR1, Vesile ALTINYAZAR1, 

1Adnan Menderes Üniversitesi, 

Kronik hepatit hastalarında psikiyatrik belirtilere sıklıkla rastlanmaktadır. Bu çalışmada kronik hepatit B (KHB) 

hastalarının sosyodemografik özellikleri ile depresyon- anksiyete ve çocukluk çağı travmaları düzeylerinin 

belirlenmesi, gruplar arasında inflamatuar belirteçler açısından fark olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. 

Rutin kontrolü için Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji polikliniğine başvuran, 18 yaş üstü, kronik 

hepatit B tanılı hastalar çalışmaya alınmıştır. Hastalara Beck depresyon envanteri (BDE), Beck anksiyete ölçeği 

(BAÖ), Beck umutsuzluk ölçeği (BUÖ) ve çocukluk çağı travmaları ölçeği (ÇÇTÖ) uygulanmıştır. 

Nötrofil/lenfosit oranı (NLO), trombosit/lenfosit oranı (TLO), monosit/lenfosit oranı (MLO), ortalama trombosit 

hacmi (OTH) ve C reaktif protein (CRP) gibi inflamatuar belirteçler ile HBV DNA düzeyleri retrospektif olarak 

hastane bilgi sisteminden elde edilmiştir. KHB grubunda 24, inaktif taşıyıcı grubunda 20 olmak üzere toplam 44 

hasta çalışmaya alınmıştır. Olguların yaş ortalaması 43.59±14.20’dir. Gruplar arasında psikiyatrik ölçekler 

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. BDE’ne göre 12 (%27.2) hastanın, BUÖ’ne göre 5 

(%11.3) hastanın, BAÖ’ne göre 1(%2.2) hastanın skorları şiddetli olarak değerlendirilmiştir. KHB ve inaktif 

taşıyıcılar arasında NLO (sırasıyla 3.18±1.5 ve 3.02±4.06 p=0.89 ), MLO (0.32±0.24 ve 0.37±0.5 p=0.75), TLO 

(121.1±46.5 ve 175.2±268.5 p=0.48), OTH (9.5±0.9 ve 9.81±0.5 p=0.28), CRP (1.77±1.8 ve 2.93±3.3 p=0.31) ve 

HBV DNA açısından da anlamlı fark saptanmamıştır. Ayrıca depresyon skoru yüksek olan ve olmayan hasta 

grupları arasında da inflamatuar belirteçler açısından anlamlı fark saptanmamıştır. İnflamatuar süreçler ve 

trombosit aktivasyonu hem hepatitlerin seyrinde hem de depresyon etyolojisinde araştırılan parametrelerdir. Bir 

kronik hepatit hastasında, eşlik eden psikiyatrik bozukluğun erken dönemde tanısının konulup tedavisinin 
planlanması, hepatitin de başarılı bir şekilde tedavisi ve hastalık takibine uyum için büyük önem taşımaktadır. 

Çalışmamıza katılan hastalarda hastalık aktivitesine bakılmaksızın %27.2’sinin depresyon düzeyinin yüksek 

olması hastaların psikiyatrik açıdan yakın takip edilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Daha yüksek hasta sayıları 

ve sağlıklı kontrollerle yapılan karşılaştırılmalı çalışmalara ihtiyaç vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: HEPATİT B, DEPRESYON, ANKSİYETE, İNFLAMATUAR BELİRTEÇ 

 

Investigation of Depression, Anxiety Levels and Inflammatory Markers in Patients With Chronic 
Hepatitis B 

Güliz UYAR GÜLEÇ1, Sevin KIRDAR1, Vesile ALTINYAZAR1 

1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

Psychiatric symptoms are common in chronic hepatitis. This study aimed to determine the sociodemographic 
characteristics, inflammatory markers, and the levels of depression-anxiety and childhood trauma in chronic 
hepatitis B (CHB) patients. Patients with chronic hepatitis B over the age of 18 were included in the study. Beck 
depression inventory (BDI), anxiety inventory (BAI), hopelessness scale (BHS), and childhood trauma 
questionnaire (CTQ-28) were applied to the patients. Neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), platelet/lymphocyte 
ratio (PLR), monocyte/lymphocyte ratio (MLR), mean platelet volume (MPV), C-reactive protein (CRP), and 
HBV-DNA levels were obtained from medical records. A total of 44 patients, 24 in the CHB group, and 20 in the 
inactive carrier group were included in the study. The mean age of the cases was 43.59±14.20 years. There was no 
statistically significant difference between the groups in terms of psychiatric scales. The scores of 12 (27.2%) 
patients according to BDI, of 5 (11.3%) according to BHS, and of 1 (2.2%) according to BAI were evaluated as 
severe. Among CHB and inactive carriers NLO (3.18±1.5 and 3.02±4.06 p=0.89, respectively), MLO (0.32±0.24 

and 0.37±0.5 p=0.75), TLO (121.1±46.5 and 175.2±268.5 p=0.48), OTH ( 9.5±0.9 and 9.81±0.5 p=0.28), CRP 

(1.77±1.8 and 2.93±3.3 p=0.31), and HBV-DNA were also not significantly different. Besides, there was no 
significant difference in inflammatory markers between patients with high depression scores and others. 
Inflammatory processes and platelet activation are the parameters investigated both in the course of hepatitis and 
in the etiology of depression. In a chronic hepatitis patient, early diagnosis and treatment of the concomitant 
psychiatric disorder are of great importance for the successful treatment of hepatitis and compliance with the 
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follow-up period. The high level of depression (27.2%), regardless of disease activity, revealed the necessity of 
close follow-up of the patients. Comparative studies with higher patient numbers and healthy controls are needed. 

KEYWORDS: Hepatitis B, depression, anxiety, inflammatory markers 
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KÜLTÜREL TARİHSEL ETKİNLİK TEORİSİ (CHAT) 
 

Sözel Bildiri 
 

Selvinaz SAÇAN1, S. Zeynep KAVRUK2, 
 

1Aydın ADÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2Aydın ADÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Kültürel Tarihsel Aktivite Teorisi (CHAT), insan eylem ve etkileşimlerini anlamak ve analiz etmek için 

kullanılmaktadır. Uygulayıcılar tarafından yenilikçi işbirlikçi öğrenmeyi kolaylaştırmak ve desteklemek için 

yapılan müdahale için bir metodolojidir. Rus psikolog Lev Vygotsky tarafından başlatılmış, Vygotsky’nin 
meslektaşı ve öğrencisi olan A.N. Leont’ev tarafından genişletilmiş ve Engeström tarafından da faaliyetlerin 

sosyal, tarihsel ve işbirlikçi yönüne vurgu yapılarak daha da genişletilmesi sağlanmıştır. Kültürel tarihsel aktivite 

teorisine göre insan psikolojik süreçlerinin yapısı ve gelişimi, sadece kafatasının içinde yer alan işlemler olarak 

değil, zihinsel özellikler ile tarihsel olarak gelişen, kültürün aracılık ettiği dış dünyada olup bitenlerin pratik 

faaliyetler ile karşılıklı etkileşim halinde olmasıdır. Bu teori çok çeşitli disiplinlerde uygulanmaktadır. Tüm 

mesleklerde, insanların işlerini nasıl yaptığı, kuruluşların birbirleriyle nasıl etkileşime geçtiği yapılan işlerin 

sonuçlarını büyük ölçüde etkiler. Kültürel-tarihsel aktivite teorisi (CHAT), tüm mesleklerde profesyonel iş 

uygulamalarını analiz etmek için kullanılan güçlü yaklaşımlardan biridir. 

ANAHTAR KELİMELER: BİREY, ÇEVRE, ÖĞRENME, KÜLTÜREL TARİHSEL AKTİVİTE TEORİSİ.  

 
CULTURAL HISTORICAL ACTIVITY THEORY (CHAT) 

 
Selvinaz SAÇAN1, S. Zeynep KAVRUK2 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY FACULTY OF HEALTH SCİENCE, 2AYDIN ADNAN 

MENDERES UNİVERSİTY INSTİTUTE 

Cultural Historical Activity Theory (CHAT) is used to understand and analyze human actions and interactions. It 
is a methodology for intervention by practitioners to facilitate and support innovative collaborative learning. It was 
initiated by the Russian psychologist Lev Vygotsky, expanded by A.N. Leont’ev, a colleague and student of 

Vygotsky, and further expanded by Engeström, emphasizing the social, historical and collaborative aspects of the 
activities. According to the theory of cultural historical activity, the structure and development of human 
psychological processes is not only processes within the skull, but also the interaction of what is happening in the 
external world mediated by culture, which has historically developed with mental traits, with practical activities. 
This theory is applied in many disciplines. In all professions, how people do their jobs and how organizations 
interact with each other greatly affects the results of the work done. The theory of cultural-historical activity 
(CHAT) is one of the powerful approaches used to analyze professional business practices in all professions. 

KEYWORDS: Individual, environment, learning, cultural historical activity theory. 
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AÇIK TÜTÜNLERDEKİ BAŞLICA AĞIR METALLERİN BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Gülcihan Aybike DİLEK1, Mümin POLAT1, 
 

1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , 

ÖZET Tütün; bitki yapraklarından elde edilen ve tüm dünyada yasal olarak kullanılabilen, keyif verici en önemli 

bağımlılık maddelerinden bir tanesidir. Tütün ve tütün mamülleri, birçok hastalığa ve buna bağlı erken ölümlere 

sebep olması nedeniyle günümüz halk sağlığı problemlerinin başında yer almaktadır. Tütünün herhangi bir 
fabrikasyon işlemine maruz kalmamış şekline açık tütün denilmektedir. Ülkemizde halen üretimi gerçekleştirilen 

bu açık tütünlerin kimyasal içerikleri incelendiğinde, karşımıza toksititesi oldukça yüksek olan ağır metaller 

çıkabilmektedir. Ağır metallerin yarattığı sağlık problemlerinin çoğu ileri derecede tanı ve tedavi olanakları 

gerektiren kronik hastalıklar ya da kanserlerdir. Bu çalışmada Türkiye’nin 25 farklı bölgesinden toplanan açık 

tütünlerdeki başlıca ağır metallerin (Cd, Pb, Hg, Ni) analizi yapılmıştır. Hazırlanan tütün numunelerindeki ağır 

metal miktarları, İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometrisi (ICP-OES) yöntemi ile ölçülmüştür. 

Buna göre; Civa (Hg) hiçbir tütün numunesinde tespit edilememiştir. Kurşun (Pb) ise bazı numune örneklerinde 

tespit edilmiştir. Tütünlerdeki ağır metal değerleri; kadmiyum için, Adıyaman Çelikhan tütününde, 1,04±0,47 

mg/kg, Denizli tütününde 1,02±2,76 mg/kg, Diyarbakır tütününde 0,91±2,46 mg/kg olarak tespit edilmiştir. 

Kurşun değerleri; Adıyaman Kahta tütününde 0,95 mg/kg, Adıyaman Algan tütününde 1,04±0,40 mg/kg olarak 

belirlenmiştir. Nikel değerleri ise; Hatay Samandağ tütününde 17,68±0,21 mg/kg, Bitlis tütününde 5,35±3,04 

mg/kg, Malatya tütününde 1,54±1,12 mg/kg, Muş tütününde 4,88±2,71 mg/kg olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre; bazı ağır metallerin tütün örneklerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş olan kritik 

düzeylerin üzerinde olması dikkati çekmektedir. Türkiye’de üretilmekte ve satılmakta olan sarmalık kıyılmış 
tütünlerde üretim ve satış sürecinde denetim yetersizliğinin olduğu, bunun da hem insan sağlığını tehdit ettiği hem 

de ülke ekonomisine zarar verdiği görülmüştür. Bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarının aldığı önlemlere ilaveten 

toplumun bilinç seviye ve farkındalıklarının arttırılmasının tütün kaynaklı pek çok halk sağlığı sorunu ile baş 

etmede büyük önem arz ettiğini düşünmekteyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: AÇIK TÜTÜN, AĞIR METAL, HALK SAĞLIĞI.  

 
DETERMİNATION OF MAJOR HEAVY METALS IN UNPACKAGED TOBACCO 

 
Gülcihan Aybike DİLEK1, Mümin POLAT1 

 
1MEHMET AKİF ERSOY UNİVERSİTY 

Tobacco is one of the most important addictive substances obtained from plant leaves and can be legally used all 
over the world. Tobacco and tobacco products cause many diseases and related early deaths, leading to today's 
public health problems. Tobacco is not exposed to any manufacturing process is called “unpackaged tobacco”. 

When we examine the chemical contents of these unpackaged tobacco production in our country, heavy metals 
with high toxicity can be produced. Most of the health problems caused by heavy metals are chronic diseases or 
cancers that require advanced diagnosis and treatment. In this study, the analysis of the main heavy metals (Cd, 
Pb, Hg, Ni) in unpackaged tobacco collected from 25 different regions of Turkey was performed. Heavy metal 
quantities in prepared tobacco samples were measured by inductive coupled plasma-optical emission spectrometry 
(ICP-OES) method. According to this; Mercury (Hg) was not detected in any tobacco samples. Lead (Pb) was 
detected in some samples. Heavy metal values in tobacco; for cadmium, Adıyaman Çelikhan tobacco was found 

1.04±0.47 mg/kg, in Denizli tobacco; 1.02±2.76 mg/kg, in Diyarbakır tobacco was found 0.91±2.46 mg/kg. Lead 

values were 0.95 mg/kg in Adıyaman Kahta tobacco; 1.04±0.40 mg/kg was found in Adıyaman Algan tobacco. 

Nickel values were; 17.68±0.21 mg/kg in Hatay Samandağ tobacco, 5.35±3.04 mg/kg in Bitlis tobacco, 1.54±1.12 

mg/kg in Malatya tobacco, 4.88±2.71 mg/kg in Muş tobacco. According to the results obtained; it is remarkable 
that some heavy metals are above the critical levels determined by the World Health Organization in tobacco 
samples. In the production and sales process of garlic chopped tobacco, which is produced and sold in Turkey, it 
has been observed that there is insufficient control in production and sales process, which threatens human health 
as well as damaging the country's economy. In this regard, in addition to measures taken by public 

KEYWORDS: Heavy metal, public health. unpackaged tobacco. 
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AYDIN İLİNDE SATIŞA SUNULAN KEKİK YAĞLARININ KİMYASAL BİLEŞİMİNİN GAS 

KROMATOGRAFİSİ/KÜTLE SPECTROMETRESİ İLE BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

NURHAN GÜNAY1, HÜSEYİN NAİL AKGÜL1, AYŞE DEMET KARAMAN1, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTESİ, 

Bu araştırmada, Aydın ilinde ticari amaç ile satışa sunulan kekik yağlarının kimyasal bileşimleri gaz 

kromatoğrafisi/kütle spektrometresi ile belirlenmiştir. Bu amaçla dış ambalajlı ve etiketli olarak satışa sunulan 22 

ve sadece cam ambalajlı olarak satışa sunulan 20 adet olmak üzere 42 kekik yağı örneği incelenmiştir. Araştırma 

bulgularına göre, Aydın ilinde satışa sunulan kekik yağlarında 33 adet aroma bileşeni bulunmuş, bunlardan para 

cymene en çok miktarda bulunan temel kimyasal bileşen olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, dış ambalajlı ve etiketli 

olarak satışa sunulan kekik yağı örneklerinde para cymene, linalool, gamma terpinene ve 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-
dimethyl- örneklerde en fazla bulunan bileşenler olup, etiketsiz cam şişede satışa sunulan kekik yağı örneklerinde 

ise para simen, linalool, gamma terpinene ve timol örneklerde en fazla bulunan bileşenler olduğu tespit edilmiştir. 

İlaveten, karvakroll methyl ether ve kaprofille bileşen miktarları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak 
önemli farklılık bulunmuştur (p<0.05). Bu bulgular neticesinde kekik yağlarının esansiyel yağları içerdiği, üretim 

ve depolama koşullarına göre bileşiminin farklılaşabildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle kekik yağlarının üretim 

metodu ve depolama koşullarına ilişkin Aydın ili başta olmak üzere ülkemizde daha detaylı araştırmaların 

yapılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANAHTAR KELİMELER: AYDIN, KEKİK (ORİGANUM ONİTES L.), 

ESANSİYEL YAĞ, KİMYASAL BİLEŞİM, AROMA.  

 
DETERMINATION OF CHEMICAL COMPOSITION OF OREGANO OIL BY GAS 

CHROMATOGRAPHY/MASS SPECTROMETRY AVAILABLE ON AYDIN MARKETS 
 

NURHAN GÜNAY1, HÜSEYİN NAİL AKGÜL1, AYŞE DEMET KARAMAN1 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY 

The chemical composition of essential oil from Aydın oregano oil growing was studied by gas 
chromatography/mass spectrometry. More than 70 constituents, of which 57 were identified, were detected. Taking 
into account the these compounds in Aydın city, oregano oil could be recommended work on it for further study 

as a determine detailed chemical compounds. For this purpose, 42 oregano oil samples, 22 of which were packaged 
in outer packaging and labeled and 20 of which were sold only in glass packaging, were examined. According to 
the findings of the research, 33 aroma components were found in thyme oils that were sold for sale in Aydın. Some 

of these, benzene, methyl (1-methylethyl) - (CAS) has been identified as the most abundant chemical component. 
In addition, thyme oil samples sold in outer packaging and labeled are Benzene, methyl (1-methylethyl) - (CAS), 
linalool, gamma terpinene and 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-. In group B thyme oil samples Benzene, methyl 
(1-methylethyl) - (CAS), linalool, gamma terpinene and phenol, 2-methyl-5- (1-methylethyl) - (CAS) ' found to 
be more than the components. Additionally, carvacrol methyl ether and trans-caryophyllene component amounts 
were found to be statistically significant between the groups (p <0.05). As a result of these findings, it was 
determined that thyme oils contain essential oils and the composition may vary according to production and storage 
conditions. For this reason, it is recommended to conduct more detailed researches on the production methods and 
storage conditions of oregano oils in our country, especially in Aydın. 

KEYWORDS: Keywords: Aydın, oregano (Origanum onites L.), essential oil, chemical composition, volatiles. 
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TÜRKİYE'DE ENDÜSTRİYEL BOYUTTA KURUTULAN BAZI MEYVELERDE C VİTAMİNİ 

DEĞİŞİMİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Engin DEMİRAY1, 
 

1PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, 

Bu çalışmada, ülkemizde endüstriyel boyutta kurutulması yapılan üzüm, kayısı ve incirin farklı kurutma 

yöntemleri ile kurutulması sırasındaki C vitamini değişimleri incelenmiştir. Farklı kurutma yöntemleri kullanılarak 

kurutulan üzüm, kayısı ve incirde her kurutma sonrasında C vitamini miktarında azalma olduğu gözlemlenmiştir. 

Üzüm çeşitlerinde sıcak hava ile kurutma, kayısı çeşitlerinde dondurarak kurutma ve incir çeşitlerinde ozon 

uygulaması ile kurutma uygulamaları C vitamininde en çok azalmanın gözlemlendiği kurutma yöntemleri 

olmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: KURUTMA, ASKORBİK ASİT, KURU MEYVE 

 
The variation of vitamin C in some dried fruits produced in Turkey 

 
Engin DEMİRAY1 

 
1PAMUKKALE UNIVERSITY 

In this study, vitamin C during the drying of grapes, apricots and figs dried by industrial methods in our country 
with different drying methods changes were examined. It was observed that there was a decrease in the amount of 
vitamin C in each grape, apricot and fig dried after using different drying methods. Drying with hot air in grape 
varieties, freeze-drying in apricot varieties and ozone application in fig varieties were the drying methods in which 
the most decrease in vitamin C was observed. 

KEYWORDS: Drying, Ascorbic acid, dry fruit 
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HALK ELİNDEKİ KARAKAŞ KOYUNLARININ DOĞAL AŞIM DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 
 

Sözel Bildiri 
 

KADİR KIRK1, 
 

1YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKT. ZOOTEKNİ BÖL. KAMPÜS-
TUŞBA/VAN, 3Bay, 4TUŞBA, 

Van İli, Çatak İlçesi halk elindeki ekstansif köylü koşullarında yapılan bu araştırmada, 2-8 yaşlı 412 baş koyun ve 

23 baş Karakaş koç’un, doğal aşım döl verim özellikleri belirlenmiştir. Bu amaç ile, araştırmada, Karakaş koyun 

sürüsünün, koç katımı ve doğum dönemi, koç altı koyun, aşımda koç koyun oranı, tek doğuran, ikiz doğuran, 

toplam doğuran ve doğum yapmayan (üreme bozukluğu, yetiştirme kusurları vb nedenler) koyun sayı ve oranları 

ile, aşım yapmayan koç sayıları belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, halk eli Karakaş koyun sürüsünün koç 

katımı döneminin, Eylül-Kasım ayları arasında 76 günde, doğum döneminin ise, Şubat-Mayıs ayları arasında 98 

günde tamamlandığı belirlenmiştir. Doğal aşım döl verim özellikleri incelendiğinde, koç altı koyun sayısı 412 baş, 

aşımda koç koyun oranı 1/18, tek doğuran koyun 286 baş (%69.42), ikiz doğuran koyun 37 baş (%8.98), toplam 

doğuran koyun 323 baş (%78.40) ve üreme bozukluğu, yetiştirme kusuru, genetik, çevresel vb. gibi, araştırma dışı 

çeşitli sebeplerle doğum yapmayan koyun sayısı 89 baş (%21.60), ve koç katımı dönemince aşım yapmayan koç 

sayısı ise 3 baş (%13.04) olarak belirlenmiştir. Araştırmada, koç katımı ve doğum verileri bakımından, koç ve 

koyunlardan elde edilen bulguların, aynı ırk içinde genetik ve çevresel faktörlerin variyasyonundan kaynaklanmış 

olabileceği söylenebilir. Bu araştırmada elde edilen, Karakaş koyunlarının, doğal aşım döl verim özelliklerinin, 

yerli koyun ırklarının, doğal aşım döl verim özellikleri ile önemli düzeyde (P≤0.05) uyumlu olduğu 

gözlemlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: KARAKAŞ, DOĞAL AŞIM, DÖL VERİM ÖZELLİKLERİ 

 
Natural Meeting Reproductive Characteristics of Karakaş Sheep on the Farmer Conditions 

 
KADİR KIRK1 

 
1FACULTY OF AGRİCULTURE DEPARTMENT OF ANİMAL SCİENCE KAMPUS-TUŞBA/VAN, 3BAY 

In this research conducted under the conditions of extensible peasantry in the hands of the people of Çatak District 

of Van Province. Natural breeding fertility characteristics of 2-12 aged 412 sheep and 23 head Karakaş rams were 

determined. With this purpose, In the study, the flock of the Karakaş sheep, ram inclusion and birth period, ram 

six sheep, ram sheep ratio in breeding, single-birth, twin-birth, total giving birth and not giving birth (breeding 
disorders, breeding defects, etc.) with the number and rates of sheep, rams do not exceed their numbers have been 
determined. According to the findings, the hand of the Karakaş sheep flock, natural meeting lenght 76 days from 

September to November and lambing length is completed in 98 days from February to May. When the 
characteristics of natural breeding progeny yield examined, rams meeting sheep number 412 head. ram sheep ratio 
of 1/18, 286 heads (69.42%) of single-breeding sheep, 37 heads (8.98%) of twin-breeding sheep, 323 heads 
(78.40%) of total breeding sheep and breeding defect, breeding defect, genetic, environmental and so on. The 
number of sheep that did not give birth due to various reasons other than the research was 89 head (21.60%), and 
the number of rams that did not exceed the ration period was 3 head (13.04%). In the study, it can be said that the 
findings obtained from rams and sheep may be due to the variation of genetic and environmental factors within 
the same race in terms of ram participation and birth data. Obtained from this study, Karakaş sheep, natural 

breeding fertility traits, native sheep breeds, natural breeding fertility traits were observed to be significantly 
compatible with (P≤0.05). 
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YAŞLANMA SÜRECİNDE OKSİDATİF STRESİN ROLÜ 
 

Sözel Bildiri 
 

DİLEK SAĞIR1, BİLGE BAL ÖZKAPTAN1, 
 

1SİNOP ÜNİVERSİTESİ, 

Yaşlanma, büyüme ve gelişme tamamlandıktan sonra, organizmada hücre, doku, organ ve sistemler düzeyinde 

meydana gelen, geri dönüşümsüz, yapısal ve fonksiyonel değişikliklerdir. Hayat boyunca birçok süreç değişik 

seviyede fizyolojik ve patolojik hasara sebep olarak yaşlanmaya katkıda bulunmaktadır. Biyolojik yaşlanma, farklı 

bireylerde genetik özelliklerin, yaşam tarzlarının ve fizyolojilerinin farklı olması nedeniyle değişik hızlarda 

olmaktadır. Yaşlanmayla ilgili 300’den fazla teorinin bulunduğu tespit edilmiştir.Bu teorilerden en çok itibar gören 

oksidatif stres teorileridir. Serbest radikaller bir veya daha fazla eşleşmemiş elektrona sahip, kararsız, molekül 

ağırlığı düşük ve yüksek oranda reaktif moleküller olarak tanımlanır. Biyolojik sistemlerdeki en önemli serbest 
radikaller reaktif oksijen türleridir ve bunlar oksidatif stres oluşumuna neden olurlar. Oksidatif stres basit bir 

şekilde, vücudun antioksidan savunması ile hücrelerde hasara neden olan serbest radikal üretimi arasındaki 

dengesizlik olarak tanımlanabilir. İlk olarak Harman tarafından önerilen serbest radikal yaşlanma teorisi, serbest 

radikallerin enzimlere ve diğer proteinlere, hücre zarlarına, DNA ve RNA'ya aşamalı, rastgele zarar verdiğini 

göstermektedir. Yaşlanmanın, tüm hücreler ve dokularda üretilen tüm serbest radikallerin toplamı ile ilişkili 

olduğuna veya en azından bunun önemli bir katkısı olduğuna dair önemli gözlemsel ve deneysel kanıtlar vardır. 

Bu derlemede yaşlılıkta serbest radikallerin önemi ve oksidatif stres ile yaşlılık arasındaki ilişkiler 

değerlendirilecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: YAŞLANMA, SERBEST RADİKALLER, OKSİDATİF STRES 

 
THE ROLE OF OXIDATIVE STRESS IN THE AGING PROCESS 

 
DİLEK SAĞIR1, BİLGE BAL ÖZKAPTAN1 

 
1SİNOP UNIVERSITY 

Aging is the irreversible structural and functional changes that occur at the level of cells, tissues, organs and 
systems in the organism after growth and development are completed. Many processes throughout life contribute 
to aging by causing different levels of physiological and pathological damage. Biological aging occurs at different 
rates due to different genetic characteristics, lifestyles and physiology in different individuals. There are more than 
300 theories about aging. The most well-known of these theories are oxidative stress theories. Free radicals are 
defined as unstable, low molecular weight and highly reactive molecules with one or more unpaired electrons. The 
most important free radicals in biological systems are reactive oxygen species, which cause oxidative stress. 
Oxidative stress can simply be defined as the imbalance between the body's antioxidant defense and the production 
of free radicals that cause damage to cells. The theory of free radical aging, first proposed by Harman, shows that 
free radicals cause gradual, random damage to enzymes and other proteins, cell membranes, DNA and RNA. There 
is significant observational and experimental evidence that aging is associated with, or at least contributes to, the 
sum of all free radicals produced in all cells and tissues. In this review, the importance of free radicals in old age 
and the relationship between oxidative stress and old age will be evaluated. 

KEYWORDS: Aging, Free radicals, Oxidative stress 
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BAKTERİYOSİN KATKILI YEMLERİN JAPON BILDIRCINLARININ (COTURNİX COTURNİX 

JAPONİCA) BUT ETİ ANTİOKSİDAN VE OKSİDAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

SERDAL ÖĞÜT1, AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ2, HALE SEÇİLMİŞ CANBAY3, MÜRSEL 

ÖZDOĞAN4, 
 
1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 3BURDUR MEHMET 

AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, 4AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTESİ, 

Bu çalışmada, bakteriyosin katkılı karma yemlerin bıldırcınların but eti antioksidan ve oksidan parametrelerine 

etkisi ortaya konmuştur. Çalışmada japon bıldırcın civcivleri kullanılmıştır. Civcivler iki eşit gruba ayrılarak, 

toplam 10 bölmeye yerleştirilmişlerdir. Gruplardan birisi kontrol grubu, diğeri ise bact300 grubudur. Kontrol 

grubu bakteriyosin içermeyen yemle beslenirken, bact300 grubu 300 mg/kg yemde bakteriyosin içeren yemle ad 

libitum olarak beslenmişlerdir. Deneme 35 gün sürmüştür. Denemenin sonunda, her gruptan rastgele seçilen 

bıldırcınlar kesilmiş ve sağ butları alınmıştır. But eti örneklerinde, malondialdehit (MDA) ve katalaz (CAT) 

analizleri yapılmıştır. But etlerinin malondialdehit (MDA) ve katalaz (CAT) seviyeleri kıyaslandığında bact300 

grubunun MDA seviyeleri kontrol grubundan düşük bulunurken, CAT seviyeleri yüksek bulunmuştur (p<0.05). 

Çalışmada, bact300 uygulamasının antioksidan CAT enzimini arttırdığı, oksidan MDA seviyesini ise azalttığı 

görülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: BAKTERİYOSİN, BILDIRCIN, MALONDİALDEHİT, KATALAZ 

 
THE DETERMINATION OF ANTIOXIDANT AND OXIDANT PARAMETERS OF BACTERIOCIN 

ADDED FEED TO THIGS OF JAPANESE QUADERS (COTURNİX COTURNİX JAPONİCA) 
 

SERDAL ÖĞÜT1, AHMET ÖNDER ÜSTÜNDAĞ2, HALE SEÇİLMİŞ CANBAY2, MÜRSEL 

ÖZDOĞAN3 
 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, 2BURDUR MEHMET AKİF ERSOY UNIVERSITY, 3AYDIN 

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 

The flesh of Japanese quail is lean and the cholesterol ratio of meat and eggs is low. It is considered as a laboratory 
animal of worldwide importance because of its characteristics. Bacteriocins (bact) are characterized by a 
bacteriostatic or bacteriocidal effect against ribosomally synthesized bacterial species such as certain 
microorganisms. Antimicrobial compounds in peptide or protein structure. In this research, quails were divided 
into two groups. Group 1 is the control group. The second group is the bact300 group. As a result of the study, 
when the malondialdehyde (MDA) and catalase (CAT) levels of the control and bact300 groups were compared, 
the MDA levels of the bact300 group were significantly lower than the control group (p <0.05). CAT levels were 
significantly higher (p <0.05). The results indicate that bact300 application increases antioxidant CAT enzyme and 
oxidant MDA level decreases. 

KEYWORDS: BACTERİOCİN, QUAİL, MALONDİALDEHYDE, CATALASE. 
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DNMT İNHİBİTÖRÜ OLAN PROKAİNİN SCHİFF BAZI BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ, 

KARAKTERİZASYONU VE ANTİKANSER ETKİLERİ 
 

Sözel Bildiri 
 

SALİH PAŞA1, ÖZGE ÇEVİK2, 
 

1AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, 2AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 

Procain, anestezik bir ilaç olup, DNA metilasyonunu inhibe ettiği bilinmektedir. DNA’da demetilasyona neden 

olduğu için kanserle ilişkili bazı genlerin metilasyon ile susturulmasını geri dönüştürerek yeni terapötikler arasında 

yer alır. İmin bileşikleri yaygın olarak Schiff bazları olarak bilimsel literatürde yer alır ve oluşan yapı ligand olarak 

nitelendirilir. Ligandlar üzerinde elektron çifti içeren atomlardan (N, O, S gibi) oluşur ve bunlar birçok kimyasal 

sentez çalışmalarında prekursör olarak kullanılır. Çünkü primer amin ve aldehitlerin asit katalizli 

kondenzasyonundan kolaylıkla elde edilen bu moleküller birçok hedef bileşiğin sentezinde çıkış noktası veya ara 

geçiş mekanizması olarak rol alır. İmin bileşiklerinin ilaçlarının türevlendirilerek daha etkili hale gelmesi 

konusunda biyolojik, klinik ve farmasötik alanlarda araştırmalar artmaktadır. Ayrıca geçiş metalleri (Cu, Co, Ni, 

Pd, vb.) ile oluşturdukları kompleks bileşikler ile de biyoinorganik çalışmaların alt yapısını oluşturmaktadır. Bu 

çalışmada, Procain molekülü 2-hidroksi-1-naftaldehit ile salisilaldehitten yeni imin bileşikleri sentezlenmiştir. 

Sentezlenen imin yapılı procain ligandları FTIR, 1H NMR ve SEM-EDX gibi spektrokimyasal yöntemlerle 

karakterize edilmiştir. Bu bileşiklerin antikanser etkileri HT-29 insan kolon kanser hücreleri üzerindeki MTT 

yöntemiyle ölçülmüştür. Procainin yeni sentezlenen ligand bileşiklerinin HT-29 kolon kanser hücre 

proliferasyonunu azalttığı tespit edilmiştir. Yeni bileşiklerin DNA metiltransferazın hemimetilaz aktivitiesine 

spesifik olarak inhibe etmesi sonucu DNMT1’in kısmi yarışmalı bir inhibitörü olarak tespit edilmiştir. Procainin 

sentezlenen yeni türevleri tümör baskılayıcı genler üzerindeki metilasyonların kaldırılması ile yeni terapötik ilaç 

adaylarının geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: PROKAİN, SCHİFF BAZI, DNMT İNHİBİTÖRÜ, ANTİKANSER 

 
SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ANTICANCER EFFECTS OF SCHIFF BASE 

COMPOUNDS OF PROCAINE, A DNMT INHIBITOR 
 

SALİH PAŞA1, ÖZGE ÇEVİK2 
 

1AFYON KOCATEPE UNIVERSITY, 2AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY 

Procaine is an anesthetic drug known to inhibit DNA methylation. Because it causes demethylation in DNA, it is 
among the new therapeutics by reversing methylation silencing of some cancer-related genes. Imine compounds 
are commonly found in the scientific literature as Schiff bases and the resulting structure is described as ligand. 
Ligands are composed of atoms (N, O, S) containing electron pairs and are used as precursors in many chemical 
synthesis studies. These molecules, which are readily obtained from acid catalyzed condensation of primary 
amines and aldehydes, act as starting points or intermediate mechanisms in the synthesis of many target 
compounds. Research on biological, clinical and pharmaceutical fields is increasing in order to make the 
derivatives of imine compounds more effective by derivatizing them. In addition, the transition compounds (Cu, 
Co, Ni, Pd, etc.) with the complex compounds they form with the infrastructure of bioinorganic studies. In this 
study, novel imine compounds were synthesized from Procaine molecule with applying 2-hydroxy-1-
naphthaldehyde and salicylaldehyde substances. The synthesized imine based procain ligands were characterized 
by spectrochemical methods such as FTIR, 1H NMR and SEM-EDX. The anticancer effects of these compounds 
were measured by the MTT method on HT-29 human colon cancer cells. Procaine derivative ligands which are 
newly synthesized compounds have been found to reduce HT-29 colon cancer cell proliferation. The novel 
compounds have been identified as a partially competitive inhibitor of DNMT1 by specifically inhibiting the 
activity of DNA methyltransferase to hemimethylase activity. The novel synthesized derivatives of procaine will 
contribute to the development of new therapeutic drug candidates by removing methylations on tumor suppressor 
genes. 

KEYWORDS: PROCAINE, SCHIFF BASE, DNMT INHIBITOR, ANTICANCER 
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CLİMATE CHANGE AND EFFECTS ON ENVİRONMENTAL CONTAMİNANTS 
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ANAHTAR KELİMELER: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

 

Climate change and effects on environmental contaminants 

Ivan HOLOUBEK1 

1MASARYK UNİVERSİTY, ÇEK CUMHURİYETİ 

Predicting how climate change will alter contaminant transport in the global environment poses an exceptional 
challenge. It requires detailed knowledge of the physical and chemical properties of contaminants, subjects in 
which much progress has been made during the past decades. It also requires a profound understanding of 
environmental pathways and how they might respond to change forced by, for example, alteration of the 
atmosphere’s greenhouse gas composition.This depth of understanding is currently lacking. It is clear that aerosols 
and greenhouse gases such as carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O) and chlorofluorocarbons 
(CFCs) are being released to the atmosphere by human activities, that the world’s hydrological cycle is being 
massively altered by damming for power and irrigation and that humans are assaulting the global marine food web. 
Sufficient evidence has been assembled from paleorecords and much shorter instrumental observations to convince 
most – but not all – climate scientists that these types of disturbance will contribute to global change if they have 
not already done so. A lot of work was done during the various project concerning to study how global change 
may alter contaminant exposure in the Arctic as receptor of global contaminants pathways. Pathways, which collect 
the chemical contamination from the source regions of the Globe. Based on the IPCC prediction, that a mean 
global air temperature rise of 3 to 5°C during the coming century, it can be supposed that increased temperature 
will have direct effects on contaminants (e.g., enhanced volatility, more rapid degradation, altered partitioning 
between phases) and on the environment (e.g., loss of permafrost, change in the seasonal cycle of snow or ice). 
However, a general air-temperature projection such as this is an insufficient basis for addressing the more 
important changes that will inevitably occur in the connections between the Arctic and the regions 

KEYWORDS: climate change 
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TOHUM İLACI OLAN THİAMETHOXAM’IN BAL ARILARINDA TOKSİSİTESİNİN 

BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Zeliha ŞİMŞEK1, Cafer TURGUT1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi, 2Ege University, 3Izmir, 

Tohum ilaçlaması için son yıllarda neonikotinoid grubu sistemik insektisitler yoğun olarak tercih edilmektedir. 
Sistemik özellik gösteren neonikotinoidler tohumun yüzeyinde olan pestisitin toprağa yayılmasıyla birlikte tohumu 

korumakta ve çimlenen tohumun kökleri tarafından alınarak ksilemden bitkinin dal, gövde ve kök bölgelerine 

dağılarak uzun süre bitkiyi zararlı ve hastalıklara karşı korumaktadır. Kullanılan tohum ilaçları bitkinin köklerden 

yapraklara taşınması oradan da gutasyon sıvısına ulaşarak, bu sıvıyı arıların su ihtiyacını gidermek için 

kullanmalarıyla arılarda ani ölümlere ve koloni kayıplarına sebep olmaktadır. Bu çalışmada Anadolu arısı (Apis 

mellifera) için thiamethoxam insektisitinin LD50 değerinin belirlenmesi ve risk tahmininin tespiti amaçlanmıştır. 

Çalışma 25 °C sıcaklıkta ve %50-70 nem aralığına sahip inkübatörde gerçekleştirilmiştir. Her bir kafese 10 adet 
işçi arı konulmuş olup uygulanacak pestisit dozları da minimum 7 doz ve kontrol olacak şekilde hazırlanıp her bir 

doz 3 tekerrürlü olarak kafeslerdeki delikten yerleştirilerek arıların solüsyonu tüketmesi sağlanmıştır. Arılardaki 
ölüm oranı ve günlük tüketim miktarları 24-48 saat boyunca günlük olarak kaydedilmiştir. Sonuçta Probit analizi 

ile LD50 ve LD90 değerleri hesaplanarak bulunmuştur. 24 saatte LD50 0,058 ug/ml LD90 0,322 ug/ml, 48 saatte 

ise LD50 0,013 ug/ml LD90 0,086 ug/ml olarak hesaplanmıştır. Thiamethoxam’ın akut toksisitesinin 24 saat ile 

48 saat arasında 4.5 kat civarında değiştiği belirlenmiştir. Arılarda deneme süresi uzadıkça toksisite ciddi şekilde 

artmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: APİS MELLİFERA, THİAMETHOXAM, KALINTI 

 
Determination of thiamethoxam seed treatment toxicity on honey bees 
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IRF5 TRANSKRİPSİYON FAKTÖRÜ VE OCT4 KÖK HÜCRE FAKTÖRÜ İLİŞKİSİNİN PROSTAT 

KANSER HÜCRELERİNDE BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Mustafa YILMAZ1, Özge ÇEVİK1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

İnterferon Düzenleyici Faktör (IRF) ailesi, immün sisteminde, interferonların düzenlenmesini sağlayan 

transkripsiyon faktörleridir. İnterferon Düzenleyici Faktör 5 (IRF5), bu ailenin bir üyesidir ve çeşitli hastalıklar 

üzerindeki rolleri ile ilgili çalışmalar son yıllarda artmaktadır. Oktomer Bağlayıcı Transkripsiyon Faktörü 4 

(OCT4), embriyonik kök hücre faktörü olarak bilinir. Bu kök hücre faktörü, sağlıklı hücrelerin farklılaşmasının 

yanı sıra kanserin oluşum ve gelişiminde de oldukça önemlidir. Bu çalışmada bir transkripsiyon faktörü olan IRF5 

ve bir kök hücre faktörü olan OCT4’nun prostat kanserindeki rollerini anlamak için protein-protein ilişkisi 

araştırılmıştır. PC-3 insan prostat kanseri hücre kültürü yapılarak, pIRF5 ve pOCT4 plazmidleri vasıtası ile IRF5 

ve OCT4 proteinlerinin overekspresyonu yapılmıştır. Prostat kanser hücrelerinde IRF5 ve OCT4 proteinlerinin 
ilişkisi, overekspresyonu sağlanan örneklerde immünopresipitasyon (IP) yapılarak western blot ile analizleri 

değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, IRF5 ve OCT4 proteinleri birbirleri ile etkileşimde bulunan iki transkripsiyon 

faktörü olup prostat kanser tedavisi için bu ilişki yeni sinyal yolaklarının, biyobelirteçlerin ve çeşitli ilaç 

moleküllerinin gelişiminde önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: IRF5, OCT4, KÖK HÜCRE FAKTÖRLERİ, PROSTAT KANSERİ, KANSER 
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Determination Of IRF5 Transcription Factor And OCT4 Stem Cell Factor Associations In Prostate 

Cancer Cells 
 

Mustafa YILMAZ1, Özge ÇEVİK1 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

The Interferon Regulatory Factor (IRF) family is a transcription factor that regulates interferons in the immune 
system. Interferon Regulatory Factor 5 (IRF5) is a member of this family and studies on their role in various 
diseases have been increasing in recent years. Octamer Binding Transcription Factor 4 (OCT4) is known as the 
embryonic stem cell factor. This stem cell factor is very important in the formation and development of cancer as 
well as differentiation of healthy cells. In this thesis, protein-protein relationship was investigated in order to 
understand the roles of IRF5, a transcription factor and OCT4, a stem cell factor, in prostate cancer. PC-3 human 
prostate cancer cell culture was performed and IRF5 and OCT4 proteins were overexpressed by plasmids pIRF5 
and pOCT4. The relationship between IRF5 and OCT4 proteins in prostate cancer cells and Western blot analysis 
were evaluated by immunoprecipitation (IP) in the overexpressed samples. In conclusion, IRF5 and OCT4 proteins 
are two transcription factors that interact with each other, and this relationship is thought to contribute to the 
development of new signalling pathways, biomarkers and various drug molecules for the treatment of prostate 
cancer. 

KEYWORDS: IRF5, OCT4, Stem cell factors, Prostate cancer, Cancer immunology 
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ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ YÜKSEK BESİNLER 
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1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Beslenme, sağlığı korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli 

miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir eylemdir. Her bireyin yaşına, 

cinsiyetine, sağlık durumu ve fiziksel aktivitesine göre beslenmesi gerekir. Antioksidanlar, insan vücudundaki ve 

gıdalardaki serbest radikallerin olumsuz etkilerini ve oluşumunu durduran veya yok eden maddelerdir. Serbest 
radikaller vücudun antioksidan aktivitesinden daha yoğunsa dengesizlik meydana gelir ve hücrelerde oksidatif 

hasar oluşur. Enerji ve besin ögeleri vücudun gereksinim duyduğu düzeyde alınamadığında, vücut dokuları 

yapılamadığı ve yaşamsal faaliyetler sürdürülemediği için yetersiz beslenme oluşur.Herhangi bir besin ögesinin 

yetersiz alınması durumunda vücutta o besin ögesinin görevi yerine getirilemeyeceğinden vücut çalışması 

aksamakta ve hastalıklar baş göstermektedir. Gıdalar farklı oranlarda protein, yağ, karbonhidrat, mineral ve 

vitaminlerle birlikte antioksidan bileşenler içerirler. Serbest radikallerden korunmak için meyve ve sebzelerin 

tüketilmesi gereklidir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİOKSİDAN, BESLENME, SERBEST RADİKAL.  

 
HIGH FOODS WITH ANTIOXIDANT CONTENT 

 
Asya Elif TÜVER1, Serdal ÖĞÜT1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

Nutrition is an action that must be done consciously to get the nutritional items needed by the body in enough 
quantities and at the right time to maintain health and improve quality of life. Every individual should be fed 
according to their age, gender, health status and physical activity. Antioxidants are substances that stop or destroy 
the adverse effects of free radicals in the human body and leaves. When free radicals are more intense than the 
body's antioxidant activity, imbalance occurs and oxidative damage occurs in the cells. If energy and nutrients can 
not be taken to the extent required by the body, malnutrition occurs because body tissues can not be made and vital 
activities can not be sustained. In case of insufficient intake of any nutritional substance, body work can not be 
performed on the body, so body work is hampered and illnesses arise. Fruits contain antioxidant components with 
protein, fat, carbohydrates, minerals and vitamins in different proportions. Fruits and vegetables must be consumed 
to protect against free radicals. 

KEYWORDS: ANTİOXİDANT, NUTRİTİON, FREE RADİCAL. 
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APTAMERLERİN TERAPÖTİK VE DİAGNOSTİK OLARAK TIPTA KULLANIMLARI 
 

Sözel Bildiri 
 

Özge ÇEVİK1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, 

Aptamerler, yüksek afinite ile hedeflere bağlanan spesifik üç boyutlu yapılara katlanabilen, kısa, tek sarmallı 

oligonükleotitler (DNA veya RNA) veya sentetik XNA'dır. Bu hedeflere örnek küçük moleküller, proteinler, 

nükleik asitler, virüsler, bakteriler, ilaçlar, hücreler ve dokular olarak verilebilir. Aptamerler temel araştırmalarda, 

klinik teşhislerde ve terapötik ajanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Aptamerler, yüksek stabilite, spesifite, 
boyutlarının küçük olması, kolay modifikasyon, düşük toksisiteleri, tekrar sentezlenmeleri dahil ekonomik olarak 

oldukça avantajlara sahiptir. Aptamerlerin doğal olarak oluşan antikorlara karşı immünojenik olmayan ve hızlı 

doku penetrasyon yetenekleri teşhis ve tedavi potansiyellerinin genişlemesini sağlar. 2004 yılında ABD Gıda ve 

İlaç İdaresi (FDA) tarafından Aptamer tabanlı ilk ilaç onaylanmış ve bazı hastalıkların tedavisi içinde şu anda 

klinik değerlendirmeye tabi tutulan Aptamerlerde mevcuttur. “Üssel Zenginleştirme ile Ligandların Sistematik 

Gelişimi” (SELEX) metodu, nükleik asit bazlı ligandları veya aptamerleri tanımlamak için bir yaklaşımdır. 

Hedeflerin seçimi için, SELEX metotları immüno-çökeltme-bağlı SELEX (IP-SELEX), yakalama-SELEX, hücre-
SELEX, kılcal elektroforez-SELEX (CE-SELEX), atomik kuvvet mikroskobu-SELEX (AFM-SELEX) ve yapay 
olarak genişletilmiş genetik bilgi sistemi-SELEX (AEGIS-SELEX) olarak geliştirilmiştir Özetle, Aptamerlere ve 

nanoteknolojiye hızla artan ilgi ile birlikte, önümüzdeki yıllarda görüntüleme, teşhis, hastalık saptama, ilaç taşıyıcı 

sistemler ve biyobelirteç keşiflerinde aptamerlerin tıpta kullanım uygulamalarının artmasını beklemeliyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: APTAMER, TANI, TEDAVI, KANSER, GEN TERAPİ 

 
THE USE OF APTAMERS AS THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC IN MEDICINE 

 
Özge ÇEVİK1 

 
1AYDİN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, SCHOOL OF MEDİCİNE, DEPARTMENT OF 

BİOCHEMİSTRY 

Aptamers are short, single-stranded oligonucleotides (DNA or RNA) or synthetic XNA that bind to targets with 
high affinity and specificity by folding into three-dimensional structures. The examples of this target are small 
molecules, proteins, nucleic acids, viruses, bacteria, drugs, cells, and tissues. Aptamers have been extensively used 
in basic research, clinical diagnostics, and therapeutic agents. Aptamers have the advantage of being highly 
specific, relatively small in size, easy modification, low toxicity, high stability, including economical and 
reproducible synthesis. Aptamers possess several advantages over naturally occurring antibodies non-
immunogenic and rapid tissue penetration thus allowing expansion of their diagnostic and therapeutic potential. In 
2004, the US Food and Drug Administration (FDA) approved the first Aptamer-based drug and is available in 
aptamers currently undergoing clinical evaluation for the treatment of some diseases. “Systematic Evolution of 

Ligands by EXponential Enrichment” (SELEX) method is an approach for identifying nucleic-acid–based ligands, 
or aptamers. For the selection of targets, SELEX methods have been developed as immunoprecipitation-coupled 
SELEX (IP-SELEX), capture-SELEX, cell-SELEX, capillary electrophoresis-SELEX (CE-SELEX), atomic force 
microscopy-SELEX (AFM-SELEX), and artificially expanded genetic information system-SELEX (AEGIS-
SELEX). In summary, with increasing interest and further improvement of aptamers and nanotechnology, we 
should also expect wider clinically applications in medicine using aptamers in imaging, drug carriers, disease 
detection and biomarker discovery in the years to come. 

KEYWORDS: APTAMER, DIAGNOSTIK, TREATMENT, CANCER, GENE THERAPY 
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MPP+ (1-METHYL–4-PHENYL-PYRİDİNİUM) İLE GLİOBLASTOMA HÜCRELERİNDE 

EKSİTOTOKSİSİTE MODELİ OLUŞTURULMASI 
 

Sözel Bildiri 
 

Gizem DÖNMEZ YALÇIN1, 
 

1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOLOJİ AD, 

Glutamat, beyindeki majör uyarıcı nörotransmitterdir. Presinaptik nöronlardan salınarak glutamat reseptörlerini 

aktive eder. Sinaptik boşluktaki fazla glutamat, eksitotoksisiteye yol açar. Eksitotoksisite, epilepsi ve Parkinson 
hastalığı gibi beyin hastalıklarınında görülen bir durumdur. GLT-1 (Glutamate Transporter 1) glutamatın %95’ini 

temizleyerek eksitotoksisitenin önlenmesini sağlar. Kainik asit, beyinde AMPA/kainate reseptör agonistidir ve 
eksitotoksisiteye yol açar. Sinapsta glutamat artışı ve hücre ölümü gerçekleşir. “Staticus epilepticus” hastalık 

modeli olarak kullanılır. MPP+ (1-methyl–4-phenyl-pyridinium), Parkinson hastalığında kimyasal model olarak 

kullanılan bir toksindir. Mitokondriyel fonksiyonu, Komplex 1’i inhibe ederek engeller. Bu çalışmanın amacı, 

MPP+ vererek glia ve glioblastoma hücrelerinde eksitotoksisite modeli oluşturmak ve bu durumun hücre sağ 

kalımı ve glutamate metabolizması üzerine etkisini araştırmaktır. Bulgularımız gösteriyor ki, MPP gibi 

eksitotoksisiteyi arttırıcı bir toksinden sonra glioblastoma hücrelerinin yanıtı kontrol glia hücrelerine göre farklı 

olmaktadır. Sonuç olarak eksitotoksisite ve ilgili nörodejeneratif hastalıklarla mücadele için glutamat 

metabolizması elemanlarının ekspresyonunu arttırıcı moleküler yolaklar çalışılarak ilaç geliştirilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: MPP, GLİOBLASTOMA, EKSİTOTOKSİSİTE 

 
GENERATİON OF AN EXCİTOTOXİCİTY MODEL WİTH MPP+ (1-METHYL–4-PHENYL-

PYRİDİNİUM) İN GLİOBLASTOMA CELLS 
 

Gizem DÖNMEZ YALÇIN1 
 

1ADNAN MENDERES UNIVERSİTY 

Glutamate is the major excitatory transmitter in the brain. It is released from presynaptic neurons in order to 
activate the postsynaptic glutamate receptors. Excitotoxicity is observed in brain diseases such as epilepsy and 
Parkinson’s Disease. GLT-1 (Glutamate Transporter 1) is the major transporter that performs 95 % of the glutamate 
clearance contributing to normal neuronal function and protecting against excitotoxicity. Kainic acid is the 
AMPA/kainate receptor in the brain which leads to excitotoxicity. Glutamate increases in the synapse leading to 
cell death. It is used as a model of “staticus epilepticus”. MPP+ (1-methyl–4-phenyl-pyridinium) is used as 
chemical model for Parkinson’s Disease. It disturbs mitochondrial function via inhibiting Complex 1. The aim of 
this study is to generate an excitotoxicity model MPP+ in glioblastoma and glia cells and then to analyze the effect 
on cell viability and glutamate metabolism. These results show that gliobalstoma cells respond differently to this 
insult than control glia cells. As a result, to fight against neurodegenerative diseases related to excitotoxicity, the 
molecular pathways increasing glutamate metabolism elements and effect should be investigated. 

KEYWORDS: MPP, GLİOBLASTOMA, EXCİTOTOXİCİTY 
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AKUT GASTROENTERİTLİ HASTALARDA BEŞ FARKLI VİRUSUN MOLEKÜLER YÖNTEM İLE 

ARAŞTIRILMASI. 
 

Sözel Bildiri 
 

Sevin KIRDAR1, Güneş ÖZÇOLPAN1, Tülin BAŞARA2, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 2AAdnan Menderes 
Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalıydın , 

Giriş ve Amaç: Akut gastroenterit, tüm dünyada oldukça sık görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Özellikle 

çocukluk çağında görülmekle birlikte tüm yaş grupları etkilenebilmektedir. Akut gastroenterite en sık neden olan 

viral patojenler arasında rotavirus, norovirus ve sapoviruslardan oluşan kalisiviruslar, enterik adenoviruslar 

(adenovirus 40, 41) astrovirus bulunmaktadır. Bu çalışmada, ishalli hastaların dışkı örneklerinde rotavirus, 

norovirus, sapovirus, adenovirus ve astrovirus varlığının multipleks real-time polimeraz zincir reaksiyonu (mRT-
PCR) ile araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Temmuz 2018–Ocak 2019 tarihleri arasında, 

ishal ve kusma şikayeti ile hastanemiz acil servise başvuran 28(%59.5)’i erkek, 19(%40.5)’u kadın ve yaş aralığı 

9 ay ile 80 yıl olan 47 hasta dahil edildi. Otuzsekiz çocuk hastanın yaş ortalaması 3.9± 3.4, erişkin hastaların yaş 

ortalaması 62 ±14, yaş aralığı Laboratuvarımıza gönderilen 47 dışkı örneğinde ticari BD MAXTm Enterik Viral 

Panel real-time PCR kiti (Diagonade, Belgium) ile üretici firmanın önerileri doğrultusunda rotavirus, norovirus, 

sapovirus, adenovirus ve astrovirus varlığı ve immunokromatografik yöntemi temel alan bir ticari kit ile rotavirus 

ve adenovirus antijeni araştırıldı. Bulgular: Çalışmamızda incelenen dışkı örneklerinden 43’ünde (%91.4) 

araştırılan virüslere ait nükleik asit saptanmıştır. Bu örneklerin 42 (%89)’inde rotavirus, 23(%48.9)’sinde 

adenovirus, 6 (% 12.7)’sında norovirus, 4 (%8.5)’ünde sapovirus ve 1 (%2.1)’inde astrovirus belirlenmiştir. 

Rotavirus-adenovirus antijen testi uygulanan 35 örnekte sırasıyla, rotavirus pozitifliği %40 ve adenovirus 

pozitifliği %14.2 oranında bulunmuştur. Çalışılan toplam örnek sayısı dikkate alındığında; en sık rastlanılan 

etkenin rotavirus olduğu, bunu adenovirus, norovirus, sapovirus ve astrovirusun izlediği bulunmuştur. Hastaların 

dışkı örneklerinden 19 (%44.1)’unda tek virus, 24’ünde birden çok virüs saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada, 

hastanemize ishal şikayeti ile başvuran hastalarda gastroenterit etkeni viruslardan en fazla sırasıyla rotavirus ve 

adenovirus saptanmıştır. İmmunokromatik yöntem ve nükleik asit tabanlı iki testin saptama oranları arasındaki 

farka bakıldığında immunokromatografik testin analitik duyarlılığının yetersiz olduğu düşünülmüştür. Ülkemizde 

astroviruslar ve sapoviruslar ile ilgili çalışmaların sayısı az olup, hastanemizde gastroenteritli hastaların dışkı 

örneklerinde sapovirus ve astrovirus ilk kez saptanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: GASTROENTERİT, ROTAVİRUS, ADENOVİRUS, NOROVİRUS, 

SAPOVİRUS, ASTROVİRUS 

 
Investigation of Five Different Viruses in Patients with Acute Gastroenteritis by Molecular Method. 

 
Sevin KIRDAR1, Güneş ÖZÇOLPAN1, Tülin BAŞARA2 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTİY, FACULTY OF MEDİCİNE, DEPARTMENT OF MEDİCAL 

MİCROBİOLOGY, 2AYDIADNAN MENDERES UNİVERSİTİY, FACULTY OF VETERİNARY, 

DEPARTMENT OF VİROLOGYN 

Background and Aim: Acute gastroenteritis is an important public health problem. Among the most common viral 
pathogens that cause acute gastroenteritis are rotavirus, norovirus and sapoviruses, caliciviruses, enteric 
adenoviruses (adenovirus 40, 41) astrovirus. The aim of this study was to investigate the presence of rotavirus, 
norovirus, sapovirus, adenovirus and astrovirus in stool samples of patients with diarrhea by multiplex real-time 
polymerase chain reaction (mRT-PCR). Materials and Methods: Between July 2018 and January 2019, 47 patients 
admitted to our emergency department with diarrhea and vomiting were included. Twenty eight (59.5%) were 
male, 19 (40.5%) were female and the age range was between 9 months and 80 years. The presence of rotavirus, 
norovirus, sapovirus, adenovirus and astrovirus and were investigated by commercial BD MAX ™ Enteric Viral 

Panel real-time PCR kit (Diagonade, Belgium) and a commercial kit based on the immunochromatographic method 
in stool samples sent to our laboratory. Results: In this study, 43 (91.4%) of the fecal samples examined were 
found to have nucleic acids of the virus. Rotavirus was detected in 42 (89%), adenovirus in 23 (48.9%), norovirus 
in 6 (12.7%), sapovirus in 4 (8.5%) and astrovirus in 1 (2.1%) of these samples. Rotavirus-adenovirus antigen test 
was performed in 35 samples, rotavirus positivity was 40% and adenovirus positivity was 14.2%, respectively. 
The most common agents were rotavirus, adenovirus and norovirus. Conclusion: In this study, rotavirus and 
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adenovirus were found to be the most common gastroenteritis viruses in patients. Comparing the differences 
between detection rates of immunochromatic and nucleic acid based tests were considered, it was thought that the 
analytical sensitivity of the immunochromatographic test was insufficient. The number of studies on astroviruses 
and sapoviruses in our country is scarce, and sapovirus and astrovirus were detected for the first time in stool 
samples of patients with gastroenteritis in our hospital. 

KEYWORDS: Gastroenteritis, rotavirus, adenovirus, norovirus, sapovirus, astrovirus 
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OBEZİTE VE KRONİK İNFLAMASYONUN MEME KANSERİ ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Burcu DENİZ GÜNEŞ1, Nilüfer ACAR TEK2, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Meme kanseri, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, kadınlarda en sık görülen kanser olup, insidans 

hızları dikkate alındığında, tüm kanserler içinde ikinci sırada yer almaktadır. Meme kanserinin patogenezinde 

birçok risk faktörü tanımlanmıştır. Obezitenin özellikle postmenapozal dönemdeki meme kanseri olmak üzere 

farklı kanser türlerinde insidans, prognoz ve mortalitede artışa yol açtığı kanıtlanmıştır. Postmenapozal kadınlarda 

artan beden kütle indeksi (BKİ) ile meme kanseri riski artmaktadır. Obezite ve meme kanseri arasındaki ilişkinin 

altında yatan biyolojik mekanizmalar arasında değişmiş cinsiyet hormonu metabolizması, adipokin sinyali, 

subklinik inflamasyon, hiperglisemi, hiperinsülinemi ve artmış insülin benzeri büyüme faktörü (IGF) sinyalleri 
yer almaktadır. Obezitedeki kronik inflamasyon, proinflamatuvar faktörlerin salınımındaki artışla 

ilişkilendirilmektedir. Bu; kolon, mide, meme ve prostat karsinomları gibi birçok kanser türü için bir risk 

faktörüdür ve obezite ile kanser arasında neden-sonuç ilişkisi olduğunu desteklemektedir. Bu proinflamatuvar 

faktörler, tümör büyümesi ve ilerlemesi için sinyal dönüştürücü görevi görmektedir. Çalışmalar, obezitenin 

postmenopozal meme kanseri için risk faktörü olduğu ve menopozal durumdan bağımsız olarak kötü prognoz ile 

ilişkili olduğu epidemiyolojik kanıtlarını desteklemektedir. Artan yağ dokusu kütlesi ve yağ dokusu inflamasyonu, 

birçok mekanizmayla tümör büyümesi ve ilerlemesi riskini arttırmaktadır. Tüm meme kanseri sağ kalanları için 

uygun diyet ve düzenli egzersiz ile ideal sağlıklı bir vücut ağırlığı elde etmeleri ve korunumu tavsiye edilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: MEME KANSERİ, OBEZİTE, İNFLAMASYON 

 
THE EFFECT OF OBESITY AND CHRONIC INFLAMMATION ON BREAST CANCER 
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FACULTY OF HEALTH SCİENCES 

Breast cancer is the most common cancer among women in both developed and developing countries, and it is the 
second most common cancer among incidence rates. Many risk factors have been identified in the pathogenesis of 
breast cancer. Obesity has been shown to cause an increase in incidence, prognosis and mortality in different types 
of cancer, particularly breast cancer in the postmenopausal period. Increased body mass index (BMI) increases the 
risk of breast cancer in postmenopausal women. The biological mechanisms underlying the relationship between 
obesity and breast cancer include altered sex hormone metabolism, adipokine signaling, subclinical inflammation, 
hyperglycemia, hyperinsulinemia, and increased insulin-like growth factor (IGF) signals. Chronic inflammation 
in obesity is associated with an increase in the release of proinflammatory factors. This is a risk factor for many 
types of cancer, such as colon, stomach, breast and prostate carcinomas, and supports a causal relationship between 
obesity and cancer. These proinflammatory factors serve as signal converters for tumor growth and progression. 
Studies support epidemiological evidence that obesity is a risk factor for postmenopausal breast cancer and is 
associated with poor prognosis independent of menopausal status. Increased adipose tissue mass and adipose tissue 
inflammation increase the risk of tumor growth and progression through several mechanisms. It is recommended 
for all breast cancer survivors to obtain an ideal healthy body weight with proper diet and regular exercise. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI KENTLER İÇİN EKOLOJİK BİR YAKLAŞIM: YEŞİL ÇATILAR 
 

Sözel Bildiri 
 

Selin SAĞSÖZ1, Bülent DENİZ1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 3AYDIN, 

Giriş ve Amaç: Günümüzde kentsel alanların hızla gelişmesi ve nüfusun yıllar içerisinde artmasıyla birlikte, 

kentler yapı yoğun beton kaplı yüzeylere dönüşmüştür. Artan nüfus ve yapılaşma ve değişen kent yapısı, yeşil 

alanların azalmasına, sosyal ve toplumsal değişimler, kentlilerin doğadan uzaklaşması sonucunu doğurmuştur. 

Kent içinde azalan açık alanlar ve yeşil yüzeyleri mimari ölçekte geri kazanabilmek için halen ciddi anlamda göz 

ardı edilen çatı ve teras alanlarının kullanımına yönelik çabaların önemi her geçen gün daha çok artmaktadır. 

Ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan bir çok faydası bulunan yeşil çatılar kentsel alanlar içinde potansiyel 

yeşil alanlar olarak öne çıkmaktadır. Araştırmanın amacı kentlerde giderek azalan yeşil dokuyu yeniden kazanmak 

ve daha yaşanabilir sağlıklı kentler yaratabilmek adına yeşil çatıların önemini vurgulamaktır. Çalışma ayrıca anket 

çalışması ile desteklenmiş, bireylerin yeşil çatılar hakkındaki bilinç düzeyleri ölçülmüş ve konu hakkındaki genel 

algıları tespit edilmiştir. Gereç ve Yöntemler: Araştırmanın ana materyalini yeşil çatılar ile ilgili hazırlanmış olan 

anket oluşturmaktadır. Ayrıca dijital ve basılı yayın ve belgeler araştırmanın yardımcı materyalidir. Araştırma 

yöntemi iki aşamalıdır. Birinci aşama yeşil çatıların tanımlandığı, malzemelerin ve uygulama detaylarının teorik 

olarak değerlendirildiği aşamadır. İkinci aşama anketin uygulanmasıdır. Anket çalışması kentlilerin yeşil çatılar 

hakkındaki bilgi düzeylerini ve algılarını ölçmeye yöneliktir. Bulgular: Anket çalışmasından elde edilen verilere 

göre, kullanıcıların %46'sı yaşadığı kentte yeşil alan miktarını yetersiz bulmaktadır. Verilerinden elde edilen diğer 

sonuç ise kullanıcıların %45’inin yeşil çatılar hakkında genel bilgi sahibi olduğudur. Ankete katılanların %83’ü 

yapılarında yeşil çatıları istediğini belirtmiştir. Sonuç: Araştırma sonucunda kentlilerin yeşil çatılar hakkında genel 
bilgi sahibi olduğu gözlenmiştir. Ancak yeşil çatıların kente katkıları konusunda yeterince bilinçli olunmadığı 

anlaşılmaktadır. Kentliler yeşil çatılı binalarda yaşamak istemelerine karşılık, edindikleri eksik ve yanlış 

bilgilerden dolayı çekimser bir tavır sergilemektedirler. Sonuç olarak; yeşil çatıların kentsel alanlarda daha çok 

yer bulması ve daha yaşanabilir kentler için kentlilerin ve uygulamacıların bilinçlendirilmesi ve yerel yönetimlerin 

teşvik edici uygulamalar geliştirmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: YEŞİL ÇATILAR, ÇATI BAHÇELERİ, KENT, KENTSEL ALAN, NÜFUS 
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AN ECOLOGICAL APPROACH TO SUSTAINABLE HEALTHY CITIES: GREEN ROOFS 
 

Selin SAĞSÖZ1, Bülent DENİZ1 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTY 

Aim: With the rapid development of urban areas and the increase in population over the years, cities are 
transformed into concrete covered surfaces. As a result of this the city dwellers have been separated from nature. 
The roof areas, which are underestimated in order to recover the diminished open/green spaces in urban is 
becoming more important. Green roofs, having many environmental, ecological, economic and sociocultural 
benefits, stand out as potential green areas. The aim of the research is to emphasize the importance of green roofs 
in order to regain the decreasing green texture in cities and create more livable healthy cities. Also a questionnaire 
was held to measure the awareness and general perceptions of individuals. Material and Methods: Main material 
of the study is the questionnaire prepared for green roofs. In addition, publications and documents related to green 
roofs are the other materials. The research method has two stages. Green roofs are defined, the types of green roofs 
are evaluated and the materials and application details for green roofs are evaluated. Then the survey has 
implemented. The survey includes questions to measure the knowledge and perceptions of the citizens about green 
roofs. Results: The survey shows that, 46% of users find the amount of green space insufficient. Another result of 
the survey data is that 45% of users have general knowledge about green roofs. 83% of the respondents stated that 
they wanted green roofs in their buildings. Conclusion: As a result of the study, it was observed that the citizens 
are aware of green roofs. Although the citizens want to live in buildings with green roofs, they show abstaining 
attitude due to the incomplete and incorrect information on green roofs. As a result; green roofs need to find more 
places in urban areas and local governments should develop encouraging practices. 

KEYWORDS: Green roofs, roof gardens, city, urban area, population growth 
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İKİ YIL SÜREN TARLA DENEMELERİNDEN ELDE EDİLEN MISIR GUTASYON SIVISINDAKİ 

CLOTHİANİDİN KALINTISI VE BAL ARILARINA ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Melis YALÇIN, İlknur KAPİZ, Cafer TURGUT 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü Toksikoloji Araştırma Grubu, 

09100 Aydın 

Dünyada ve ülkemizde yoğun miktarda üretimi yapılan mısır ekonomik olarak önemli bir bitkidir. Mısırda 

genellikle toprakaltı zararlıları ile mücadele edilmesi nedeniyle tohum ilaçlaması yapılmaktadır. Günümüzde 

tohum ilaçları olarak ise genellikle sistemik özelliğe sahip neonikotinoid grubu insektisitler kullanılmaktadır. 

Sistemik özelliğe sahip olması dolayısıyla tohum köklerinden bitkinin diğer kısımlarına dağılan neonikotinoid 

grubu insektisitlerin gutasyon sıvısında bulunduğu saptanmıştır. Tarımsal üretimde temel role sahip olan bal 

arılarında gözlenen koloni kayıplarının gözlenmesinin nedenlerinden birinin arıların gutasyon sıvısında bulunan 

insektisitlere maruz kalması olduğu düşünülmektedir. Çalışmada 1 ay boyunca arazi koşullarında mısır bitkisinden 

gutasyon sıvısı toplanmış olup, çalışma 2 yıl tekrarlanmıştır. Toplanan gutasyon sıvısındaki clothianidin etkili 

maddesinin analizleri LC-MS/MS cihazında yapılmış ve arılara karşı risk durumu hesaplanmıştır. Analizler 

sonucunda başlangıçta yüksek konsantrasyonda tespit edilen clothianidin etkili maddesinin konsantrasyonun 

zamanla hızlanarak düştüğü saptanmıştır. İki yılda da aynı sonuçlar elde edilmiş ve sonuçların arılara etkisi 

değerlendirildiğinde yüksek derecede toksik olduğu belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: MISIR, GUTASYON, KALINTI, APİS MELLİFERA, CLOTHİANİDİN 

 
Two-year field data on clothianidin residue from maize gutation droplets and its effect on honey bees 

 
Melis YALÇIN1, Cafer TURGUT1 

 
1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 
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DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN SALVİA FRUTİCOSA MİLL. POPULASYONLARININ 
MORFOLOJİK, KİMYASAL VE GENETİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Sözel Bildiri 

 
SİNEM ELMAS1, OLCAY ARABACI2, EMRAH AKPINAR3, SEMRA HASANÇEBİ3, AHMET 

ZEYBEK1, 
 

1MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, 2ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 3TRAKYA 
ÜNİVERSİTESİ, 

Bu çalışma, Muğla yöresinde doğal yayılış gösteren Salvia fruticosa Mill. (Anadolu Adaçayı) populasyonlarının 

bazı morfolojik, kimyasal ve moleküler karakterizasyonunun belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bitki 

materyalimiz Salvia fruticosa Mill., 2017 ve 2018 yılı Haziran ayında Muğla’nın Menteşe (4), Ula (6), Köyceğiz 

(1), Marmaris (11), Ortaca (2), Fethiye (2), Dalaman (2) ve Milas (2) ilçelerinden olmak üzere 30 farklı 

lokasyondan toplanmıştır. Her bir populasyondan 30’ ar bitki toplanmıştır. Araştırmamızda populasyonlara ait 

ortalama bitki boyu 31- 109.1 cm, ortalama dal sayısı 3.8-29.1 adet, ortalama yaprak sayısı 7.2-27.2 adet, ortalama 
yaprak boyu 1.78-7.59 cm, ortalama yaprak eni 0.81-3.72 cm, ortalama gövde çapı 0.26 -2.46 cm olarak ölçülmüş, 

yeşil herba verimi 14.3-133.3 g/bitki, drog herba verimi 7.27-22.7 g/bitki, drog yaprak verimi 4.07-16.17 g/bitki 
ve drog sap verimi 2.83-15.1 g/bitki olduğu saptanmıştır, Yapılan çalışmalarda yapraktaki uçucu yağ oranın %0.2-
4.18 arasında; saptaki uçucu yağ oranın %0.01-0.35 arasında ve toplam uçucu yağ oranın %0.12-2.80 değişiklik 

gösterdiği belirlenmiştir. Toplam uçucu yağ miktarının, yaprak eni ve yaprak boyunun az olduğu populasyonlarda 

daha yüksek, rakımı yüksek olan populasyonlarda ise daha düşük olduğu belirlenmiştir. Populasyonlar arasındaki 

genetik çeşitlilik RAPD moleküler markırları ile belirlenmiştir. RAPD analizlerinde, 10 primer tekrarlanabilir ve 

güvenilir amplike DNA ürünleri vermiştir. Jel elektroforezi sonucu toplamda 150 bant elde edilmiş ve bu bantlar 

değerlendirilerek oluşturulan dendrogramda populasyonların 2 ana kümeye ayrıldıkları belirlenmiştir. Araştırma 

sonuçları Muğla yöresinden toplanan Salvia fruticosa Mill.’in genetik çeşitliliğini ortaya koymuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: SALVİA FRUTİCOSA MİLL., MORFOLOJİK ÖZELLİKLER, UÇUCU YAĞ, 

RAPD- PCR, MUĞLA 

 
Determination of Morphological, Chemical and Genetic Properties of Natural Salvia fruticosa Mill. 

Populations 
 

SİNEM ELMAS1, OLCAY ARABACI2, EMRAH AKPINAR3, SEMRA HASANÇEBİ3, AHMET 
ZEYBEK1 

 
1MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, 2ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 3TRAKYA 

ÜNİVERSİTESİ 

The study was carried out in order to determine some morphological, chemical and molecular characterization of 
Salvia fruticosa Mill. (Anatolian Sage) populations distributed in Muğla province naturally. Plant materials (Salvia 

fruticosa Mill.) were collected 2017 and 2018 in June, from 30 different locations which of them districts of Muğla 

Menteşe (4), Ula (6), Köyceğiz (1), Marmaris (11), Ortaca (2), Fethiye (2), Dalaman (2) and Milas (2). 30 plants 
were collected from each population. The study, the average plant height of the populations was 31-109.1 cm, the 
average number of branches was 3.8-29.1, the average number of leaves was 7.2-27.2, the average leaf length was 
1.78-7.59 cm, leaf width 0.81-3.72 cm, plant diameter 0.26-2.46 cm, green herba yield 14.3-133.3 g/plant, drug 
herba yield 7.27-22.7 g/plant , drug leaf yield 4.07-16.17 g/plant and drug haulm yield was determined between 
2.83-15.1 g/plant. The study, it was determined that the amount of essential oil in the leaf is between 0.2 and 4.18 
% and the amount of total essential oil varied between 0.12-2.80 %. The study, we determined that the total amount 
of essential oil was higher in the populations which of them have low leaf width and leaf length whereas it was 
lower in the high altitudes. Genetic variation among populations was determined by RAPD molecular markers. 
Ten of primers used in the RAPD analysis gave reproducible and reliable polymorphic DNA products. Totally 150 
bands were obtained as a result of gel electrophoresis and the populations were divided into 2 main clusters by 
evaluating these bands. The results of this study revealed the genetic diversity of Salvia fruticosa Mill. in Muğla 

province. 
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FLUDİOXONİL + METALAXYL-M’İN BAL ARILARINA AKUT TOKSİSİTESİNİN 

BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

GÜLTEN ÖZŞİRVAN1, Cafer TURGUT1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi, 

Tarımsal ürünlerde karşılaşılan birçok hastalık ve zararlı vardır. Bu hastalıklara karşı sistemik özellikte olan tohum 

ilaçları kullanılmaktadır. Sistemik özellikte olan fungisitler bitkinin ksilem aracılığıyla taşınmakta ve bitkide 
oluşan gutasyon sıvısına kadar ulaşabilmektedir. Son yıllarda koloni halinde arı kayıplarının nedeni olarak ise 

arıların su ihtiyacını karşılamak için tükettikleri gutasyon sıvısı gösterilmektedir. Çalışmanın amacı ise Fludioxonil 

+ Metalaxyl-M fungisitinin arılarda LD50 değerinin belirlenmesi ve risk tahmininin yapılmasıdır. Çalışmada 

Avrupa bal arısı (Apis mellifera) çelik kafeslerin her birine 10’ar adet olacak şekilde koyulup arılara besin olarak 

enjektör yardımıyla şekerli su verilerek arıların 24 saat adaptasyonu sağlanmıştır. Pestisit dozları 7 doz ve kontrol 

olacak şekilde enjektörlere aktarılarak arıların solüsyonu tüketmesi sağlanmıştır. Günlük olarak tüketilen solüsyon 

miktarı tartılarak 24-48 saatte arılarda ölüm oranları gözlenmiş ve solüsyonların ağırlığı tartılarak kayıt altına 

alınmıştır. Çalışma 25 °C sıcaklıkta ve %50-70 nem aralığına sahip iklim odasında 3 tekerrürlü olarak 

gerçekleştirilmiştir. Probit analizi ile 24 ve 48 saatteki LD50 ve LD90 değerleri saptanmıştır. LD50 değerlerine 

bakıldığında Fludioxonil + Metalaxyl-M’in arılarda düşük toksisite gösterdiği fakat deneme süresi uzadıkça 

toksisitenin arttığı belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: APİS MELLİFERA, KALINTI, FLUDİOXONİL, METALAXYL-M 

 
Determination of acute toxicity of fludioxonil+metalaxyl-m in honey bees 

 
GÜLTEN ÖZŞİRVAN1, Cafer TURGUT1 

 
1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 
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YAŞLI BİREYLERDE KONSTİPASYON YÖNETİMİNDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI 
 

Sözel Bildiri 
 

Sevil OLĞUN1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

Konstipasyon yaşlılıkta yaygın görülen gastrointestinal bir semptomdur. Haftada iki veya daha az sayıda 

defekasyon alışkanlığı konstipasyon olarak kabul edilmektedir. Yaşlı bireylerde konstipasyona neden olan birçok 

faktör bulunmaktadır. Konstipasyon yaşlıların fizyolojik, sosyal, mental alanlarını etkilediği gibi, yaşam kalitesini 

de düşürmektedir. Konstipasyonun tanı ve tedavi maliyeti de yüksektir. Bu nedenle konstipasyonun önlenmesinde, 
tedavi ve bakımında hemşirelik yaklaşımı önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: KONSTİPASYON, YAŞLILIK, HEMŞİRELİK 

 
Nursing Approach in Constipation Management in Elderly Individuals 

 
Sevil OLĞUN1 

 

Constipation is a common gastrointestinal symptom in the elderly. Two or fewer defecation habits per week are 
considered constipation. There are many factors that cause constipation in elderly individuals. Constipation affects 
the physiological, social and mental domains of the elderly as well as decreases the quality of life. The cost of 
diagnosis and treatment of constipation is also high. Therefore, nursing approach is important in prevention, 
treatment and care of constipation. 

KEYWORDS: Constipation, elderly, nursing 
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PESTİSİTLERİN DOMATES VE BİBER BİTKİSİNE ALINIMININ MODELLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Arno REIN1, Cafer TURGUT2, 
 

1Münih Teknik Üniversitesi, Almanya, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Pestisit kullanımı dünyada ve Türkiye'de yoğun olarak devam etmektedir. Pestisitler özellikle çocuklarda olmak 
üzere kalıntı sebebiyle ciddi sağlık problemlerine sebep olmalarının yanında çevrede ciddi hasarlara sebebiyet 

vermektedirler. Pestisitlerin uygulamadan sonra kalıntı davranışları dikkatli olarak incelenmekte ve buna göre sınır 

değerleri ve bekleme süreleri tespit edilmektedir. Bu yoğun araştırmalara rağmen toprağa damla sulama yoluyla 

uygulanan ilaçların kalıntı tahminini yapmak kolay olmamaktadır. Özellikle yeni nesil ilaçların genelde nötr 

özellik göstermemesinden dolayı davranışını tahmin etmek zor olarak görülmektedir. Bu amaçla domates ve 

biberde yoğun kullanılan ilaçlar uygulanmış ve ilacın dinamiğini belirlemek için sürekli örnek alınarak analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda ilaçların modellemesi gerçekleştirilmiş ve kalıntı davranışlarının ilaça 

göre değiştiği belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: PESTİSİT, ALINIM, DOMATES, BİBER 

 
Uptake modelling of pesticides into pepper and tomato plants 

 
Arno REIN1, Cafer TURGUT2 
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MİKROFİLTRE EDİLMİŞ SÜTLERİN RENNİN ENZİMİ İLE PIHTILAŞABİLME VE TELEME 

NİTELİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI 
 

Sözel Bildiri 
 

Filiz YILDIZ AKGÜL1, Tuba ŞANLI2, Gökçe POLAT3, Atila YETİŞEMİYEN2, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2Ankara Üniversitesi, 3Sakarya Üniversitesi, 
 
Bu çalışmada, mikrofiltrasyon tekniğinin peynir üretiminde kullanım olanakları araştırılmıştır. Bu amaçla süt 0,1 

µm gözenek çapına sahip membrandan mikrofiltre edilmiştir. 0,1 µm gözenek çapına sahip membran kullanımı 

ile başlangıç sütünün bakteri içeriğinde % 97,20’lik bir azalma olduğu tespit edilmiştir. Sütün toplam kurumadde 

ve protein içeriklerinde artış olduğu gözlenirken, sütün pıhtılaşma süresi uzamış ve pıhtı sıkılığında artış olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: mikrofiltrasyon, rennin, pıhtılaşma özellikleri, teleme 

 
THE RESEARCH ON CLOTTING AND CURD PROPERTIES WITH RENNINE ENZYME OF 

MICROFILTRED MILK 
 

Filiz YILDIZ AKGÜL1, Tuba ŞANLI2, Gökçe POLAT3, Atila YETİŞEMİYEN4 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, 2ANKARA UNİVERSİTY , 3SAKARYA 
ÜNİVERSİTY, 4ANKARA UNİVERSİTY 

 
The possible usage of microfiltration technology in cheese production was investigated in this research. For this 
purpose, milk was microfiltered by membrane with 0.1 µm pore size. Cheese produced from these microfiltered 

milks showed a 97.20 % reduction in the bacteria content of the raw milk. While the total dry matter and protein 
contents of the milk increased, clotting time of the milk was prolonged and curd firmness was increased. 

Keywords: microfiltration, rennin, properties of clotting, curd 
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GÖLLER BÖLGESİNDEKİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER 
 

Sözel Bildiri 
 

Eda ARICI1, Gülcihan Aybike DİLEK1, Mümin POLAT2, 
 

1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , 2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 

ÖZET İnsan ve hayvan hastalıklarının tedavi edilmesinde kullanılan bitkiler, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler olarak 

isimlendirilmektedir. Tedavi amaçlı kullanılan bitkiler; tıbbi, kokulu bitkiler ise aromatik bitkiler olarak 

adlandırılmaktadır. Bununla birlikte bitkilerin çoğunluğu kokulu olduğundan iki tanım bir arada kullanılmaktadır. 

Tıbbi ve aromatik bitkiler günümüze kadar, gerek ülkemizde, gerekse dünyada oldukça yaygın şekilde 

çalışılmıştır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanı çok geniştir. En önemli kullanım alanları; ilaç, parfüm, 

gıda, kozmetik sanayi olup sıkılıkla baharat olarak da tüketilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 

dünyada yaklaşık 20.000 tıbbi bitki türü mevcuttur. Bugün kullanılan tıbbi bitkilerin tahmini olarak % 70’inin 

doğrudan toplandığı, %30’unun ise kültürünün yapıldığı tahmin edilmektedir. Son yıllarda doğal tedavi 

yöntemlerinin uygulama alanları yaygınlaşması tıbbi aromatik bitkleri tekrar gündeme getirmiştir. Bitkilerle 

tedavinin esasını, bitkilerin sentezlediği kimyasal maddeler oluşturmaktadır. Bu kimyasallar vücutta bir takım 

fizyolojik değişikliklere yol açmakta ve çeşitli hastalıklarda iyileştirici etkileri bulunaktadır. Türkiye sahip olduğu 

mikro-klima zenginliği ile pek çok tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirilmesine elverişlidir. İklim ve coğrafi konum 

bakımından tür çokluğu ile bağlantılı olarak tıbbi bitkiler yönünden Avrupa’nın en zengin floryasına sahip 

ülkelerinden birisidir. Anadolu’da doğal olarak bulunan 9.000 bitki türünün %35’i endemiktir. Gölller 

bölgesindeki endemik bitki sayısı ise 862’dir. Göller Bölgesin’deki tıbbi ve aromatik bitkilerden en çok bulunan 

türler; gül, lavanta, mayasıl otu, haşhaş, at kuyruğu, ardıç, kantoron, su teresi, diş otu, karamuk’tur. Bu çalışmada 

ülkemizin gerek bitki türü sayısı gerekse tür içi genetik çeşitliliği bakımından son derece zengin olan Göller 

Bölgesi’nde yetişmekte olan tıbbi ve aromatik bitkilerinin genel özellikleri ve kullanım alanları üzerine bir derleme 

oluşturulması amaçlanmıştır. Anahtar kelimeler: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Bitkisel Tedavi, Türkiye, Göller 

Bölgesi. 

ANAHTAR KELİMELER: TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER, BİTKİSEL TEDAVİ, TÜRKİYE, GÖLLER 

BÖLGESİ.  

 
MEDICAL AND AROMATIC PLANTS IN THE LAKES AREA 

 
Eda ARICI1, Gülcihan Aybike DİLEK1, Mümin POLAT2 

 
1MEHMET AKİF ERSOY UNİVERSİTY 

ABSTRACT Plants that are being treated for human and animal diseases are called Medicinal and Aromatic Plants. 
Plants used for therapeutic purposes; medicinal, fragrant plants are called aromatic plants. Reproduction of plants 
together at that time. Medicinal and aromatic plants have been studied extensively both in our country and our 
country. Medicinal and aromatic plants are widely used. The most important usage plates; pharmaceutical, 
perfume, food, cosmetic industry and is often consumed as spices. 20,000 medicinal plant species are available. It 
is estimated that 70% of the medicinal plants used today are collected and 30% of them are cultivated. Aromatic 
plants are brought back to the agenda. The basis of treatment with plants, synthesized chemical substances of 
plants. It's a set of chemicals in the body. With a wealth of micro-climate is very versatile and aromatic with Turkey 
is one of Europe's richest countries with Florya. Of the 9,000 plant species found naturally in Anatolia, 35% are 
endemic. The number of endemic plants in the Lakes is 862. The most abundant species of aromatic plants in the 
Lakes Region are; rose, lavender, leaven grass, poppy, tail, juniper, centaury, watercress, tooth grass, barberry. In 
this country, both the plant species and the genetic diversity of our country is extremely rich in the region of the 
Lake region is growing and aromatic Key words: Medicinal and Aromatic Plants, Herbal Therapy, Turkey, Lake 
District. 

KEYWORDS: Medicinal and Aromatic Plants, Herbal Therapy, Turkey, Lake District. 
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MANİSA’DAKİ HALK EĞİTİM MERKEZİ KURSİYERLERİNİN BİTKİSEL ATIK YAĞLARLA 

İLGİLİ BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI 
 

Sözel Bildiri 
 

Hatice GÜRGEN ŞİMŞEK1, 
 

1Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yetişkin bireylerin bitkisel atık yağlarla ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını 

araştırmaktır. Yöntem:Tanımlayıcı-kesitsel tipteki araştırma, Manisa merkezdeki halk eğitim merkezlerindeki 

kurslara kayıtlı 270 birey ile Ağustos-Eylül 2019 tarihlerinde yürütülmüştür. Veriler, literatür taraması sonucu 

oluşturulan 22 maddelik anket formu ile toplanmıştır. Etik kurul izni, kurum izinleri ve gönüllü bireylerden sözlü 

ve yazılı onam alınmıştır. Verilerin analizi, SPSS 18.0 paket programında yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler; 

ortalama, standart sapma, yüzde ve en küçük-en büyük değerler olarak ifade edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların 

yaş ortalaması 37,9±10,52 (min:18, maks:69), büyük çoğunluğu kadın (%97,4), evli (%77) ve ev hanımı 

(%69,6)’dır. Katılımcıların %50,4’ü haftada birden az, %38,1’i 1-2 kez, %10’u 3-4 kez ve %1,5’i 5-6 kez kızartma 

yapmaktadır. Katılımcıların yarısı kızartma yağını bir kez, %35,9’ü iki kez, %10,7’si üç kez, %3,3’ü dört kez ve 

üzeri kullanmaktadır. Katılımcıların %36,7’si atık kızartma yağlarını çöpe atmakta, %26,3’ü geri dönüşüm için 

ayırmakta, %17’si lavaboya dökmektedir. Katılımcıların %87,4’ü kızartma yağlarının tekrar kullanılmasının 

sağlığa zararlı olduğunu, %98,5’i ise uygun biçimde yok edilmeyen atık yağların çevreye zararlı olduğunu, 

%50,4’ü ise bitkisel atık yağlarla ilgili bilgi aldığını, %80,4’ü atık yağlarla ilgili daha fazla bilgi istediğini 

belirtmiştir. Sonuç: Katılımcıların çoğunun bitkisel atık yağların çevreye zararlı olduğunu bildiği ancak üçte 

birinin atık yağları çöpe attığı, yaklaşık beşte birinin lavaboya döktüğü, dörtte birinin ise geri dönüşüm için ayırdığı 

belirlenmiştir. Yetişkinlerin atık bitkisel yağların bertarafı konusunda bilgilerinin ve farkındalıklarının 

geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmaların planlanması önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: BİTKİSEL ATIK YAĞ, BİLGİ, DAVRANIŞ, TUTUM, YETİŞKİN 

 
KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND BEHAVIORS ABOUT VEGETABLE WASTE OILS OF PUBLIC 

EDUCATION CENTER TRAİNEES IN MANISA 
 

Hatice GÜRGEN ŞİMŞEK1 
 

1MANİSA CELAL BAYAR UNİVERSİTY 

Objective: This study was aimed to investigate the knowledge, attitudes, and behaviors of adult individuals about 
vegetable waste oils. Method: This descriptive-cross-sectional study was conducted between August and 
September 2019 with 270 individuals enrolled in courses in public education centers in Manisa. The data were 
collected with a 22-item questionnaire which was formed as a result of literature review. Ethics committee 
permission, permission of the institution and verbal and written consent were obtained from volunteers. Data were 
analyzed by SPSS 18 package program. Descriptive statistics are expressed as mean, standard deviation, 
percentage and minimum-maximum values. Results: The mean age of the participants was 37.9±10.52 (min: 18, 

max: 69), the majority of them were women (97.4%), married (77%) and housewives (69.6%). 50.4% of the 
participants did make frying less than once a week, 38.1% 1-2 times, 10% 3-4 times and 1.5% 5-6 times. Half of 
the participants use frying oil once, 35.9% twice, 10.7% three times, 3.3% four times or more. 36.7% of the 
participants throw waste frying oils into the trash, 26.3% of them recycling and 17% of them pour into the sink. 
87.4% of the participants stated that the re-use of frying oils is harmful to health, 98.5% stated that waste oils that 
are not properly disposed of are harmful to the environment, 50.4% received information about vegetable waste 
oils and 80.4% said they want more information about waste oils. Conclusion: It was determined that most of the 
participants knew that vegetable waste oils were harmful to the environment, but one third threw waste oils into 
the trash, about one fifth poured them into the sink and one quarter reserved them for recycling. It may be suggested 
to plan studies that will contribute to the development of knowledge and awareness of adults about the disposal of 
waste vegetable oils. 

KEYWORDS: Vegetable Waste Oil, Knowledge, Behavior, Attitude, Adult 
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ZEOLITES AND HEALTH 

Sözel Bildiri 

SERAP GÖKÇE ESKİN1, 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 

ANAHTAR KELİMELER: ZEOLITES, HEALTH 

 

ZEOLITES AND HEALTH 

SERAP GÖKÇE ESKİN1 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY 

Zeolites are a natural mineral that is used frequently in wound care among people. The main feature of zeolites 
areadsorption. It has a quality of absorbent thanks to its light and porous structure consisting of small crystals and 
it allows oxygen to permeate . Zeolites increase the number of macrophage and reduces the nitric oxide level. It 
has been stated that zeolites have also had antimicrobial and antiviral effects in literature. Multidisciplinary, 
cooperative efforts are essential if we are to understand, how a zeolite functions in human health. Further research 
is necessary to clarify the mechanisms of action of the zeolite compounds and to confirm the promising results. 

KEYWORDS: ZEOLITE, HEALTH 
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İKİ CAMBARİD KEREVİT TÜRÜNÜN BARINAK GEREKSİNİMLERİ, KIRMIZI BATAKLIK 

KEREVİTİ (PROCAMBARUS CLARKİİ) VE ELEKTİRK MAVİ KEREVİT (P. ALLENİ): 

KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA 
 

Sözel Bildiri 
 

Onur KARADAL1, 
 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 

Kerevitler açısından yaşamsal faktörlerin en önemlilerinden biri barınak gereksinimidir. Bu canlılar tüm yaşamları 

boyunca saklanabilecekleri bir barınağa ihtiyaç duyarlar. Yaşadıkları ortamda barınak olmaması çoğunlukla bir 

stress faktörü teşkil etmektedir. Ayrıca, yaşama oranını da direk olarak etkileyen ve ölümle sonuçlanan durumları 

da beraberinde getirir. Bu çalışmada, Cambaridae familyasında bulunan iki farklı kerevit türünün (kırmızı bataklık 

kereviti, Procambarus clarkii ve elektrik mavi kerevit, P. alleni) barınak gereksinimleri araştırılmış ve kıyaslamalı 

olarak sunulmuştur. Ortalama ağırlıkları, kırmızı bataklık kereviti için 8,17±0,25 g ve elektrik mavi kerevit için 
7,14±0,12 g olan canlılar 10 L hacme sahip plastik akvaryumlara stoklanmıştır. Plastik akvaryumlara bir hava 

motoru vasıtasıyla pipo üretim filtreleri bağlanmış ve haftada iki kere %25 oranında su değişimi yapılmıştır. 

Kerevitlerin bulunduğu plastik akvaryumlara birey sayısı kadar (C, kontrol) ve birey sayısının yarısı kadar (L, 

düşük) sığınaklar (5 cm çaplı PVC borular) yerleştirilmiş ve deneme grupları her iki tür için (PC, Procambarus 

clarkii ve PA, P. alleni) 3 tekrarlı olarak oluşturulmuştur (PCC, PCL, PAC, PAL). Kerevitler 30 gün boyunca 

günde bir kez vücut ağırlıklarının %4’ü kadar ticari pelet yem ile beslenmişlerdir. Çalışma sonunda en fazla ağırlık 

düşüşü PCL grubunda kaydedilmiştir (P<0,05). Bu gruptaki bazı kerevitlerde kıskaç ve ekstremite kayıpları 

gözlenmiştir. Ayrıca, kerevitlerin karapas renklenmeleri incelenmiş ve PCL grubunda kırmızılık (a*) 

parametresinde, PAL grubunda ise parlaklık (L*) değerinde düşüşler not edilmiştir (P<0,05). Sonuç olarak, 

yetersiz sığınak bulunan koşulların kırmızı bataklık kerevitleri üzerinde daha etkili olduğu belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: DECAPODA, BARINAK, SAKLANMA, BÜYÜME, PİGMENTASYON 

 
SHELTER REQUİREMENTS OF TWO CAMBARİD CRAYFİSH SPECİES, RED SWAMP 

CRAYFİSH (PROCAMBARUS CLARKİİ) AND ELECTRİC BLUE CRAYFİSH (P. ALLENİ): A 

COMPARATİVE STUDY 
 

Onur KARADAL1 
 

1İZMİR KATİP ÇELEBİ UNİVERSİTY 

One of the most important factors for crayfish is the need for shelter. These creatures need a shelter where they 
can hide for the whole of their lives. The lack of shelter in the environment they live in is often a stress factor. It 
also brings situations that directly affect the survival rate and result in death. In this study, shelter requirements of 
two different crayfish species (red swamp crayfish, Procambarus clarkii and electric blue crayfish, P. alleni) in 
Cambaridae family were investigated and presented comparatively. Organisms with average weights of 8.17±0.25 

g for red swamp crayfish and 7.14±0.12 g for electric blue crayfish were stocked in 10 L plastic containers. Pipe 
production filters were connected to plastic containers by means of an air pump and 25% water change was made 
twice a week. In the containers where crayfish were found, shelters (5 cm diameter PVC pipes) were placed as 
many as the number of individuals (C, control) and half of the number of individuals (L, low) experimental groups 
were formed for both species (PC, Procambarus clarkii and PA, P. alleni) with three replicates (PCC, PCL, PAC, 
PAL). Crayfish were fed with commercial pellet feed of 4% of their body weight once a day for 30 days. At the 
end of the study, the highest weight reduction was recorded in the PCL group (P<0.05). In some crayfish in this 
group, cheliped and limb losses were observed. In addition, carapace coloration of crayfish was examined and 
decreases in redness (a*) parameter in PCL group and brightness (L*) value in PAL group were noted (P<0.05). 
As a result, insufficient shelter conditions were found to be more effective on red swamp crayfish. 

KEYWORDS: DECAPODA, BURROWS, HİDİNG, GROWTH, PİGMENTATİON 
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DEĞİŞİK KALORİ KISITLAMA YÖNTEMLERİNİN DENEYSEL SARKOMA MODELİNDE 

OKSİDATİF STRES DEĞİŞKENLERİNE ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Ece KOÇ YILDIRIM1, Muharrem BALKAYA2, Edasu YILDIRIM2, Mehmet KAYA2, Zahide 
DEDEOĞLU2, Tuğrul EPİKMEN2, Emrah İPEK2, 

 
1ADÜ VETERİNER FAÜLTESİ, 2ADÜ VETERİNER FAKÜLTESİ, 

Bu çalışmada indüklenmiş sarkoma modelinde tümör belirli bir gelişme sürecini tamamladıktan sonra 

gerçekleştirilen alternatif gün besleme ve %40 kalori kısıtlamasının böbrek ve akciğer dokularındaki oksidatif 

metabolizmaya etkisinin araştırılması amaçlandı. Bu bağlamda 90 adet 21 günlük dişi Sprague Dawley sıçan 

kullanıldı. 83 sıçanda 7,12-DMBA ile sarkoma indüksiyonu yapıldı. Tümör çapı 10-12 mm’ye ulaştığında, sıçanlar 

tümör büyüklüğü açısından eşitlenmiş üç gruba ayrıldı. İzleyen 12 hafta süreyle gruplara sırasıyla ad libitum 

(Kanser Kontrol [KK]), %40 kalori kısıtlaması (%40-CR) ve alternatif gün besleme (ADF) uygulandı. Taşıyıcı 

madde uygulanan 7 sıçan da ad libitum beslenen sağlıklı kontrol (K) grubunu oluşturdu. Canlı ağırlık, yem tüketimi 

ve tümör çapları haftada bir kez ölçüldü. Deney sonunda eksize edilen böbrek ve akciğer doku örneklerinde 

oksidatif metabolizmayı belirlemek amacıyla MDA, GSH, SOD ve CAT tayini yapıldı. Ortalama yem tüketimleri 
K ve KK gruplarında ADF ve %40-CR gruplarına göre daha yüksekti. Ancak canlı ağırlık ve tümör hacimleri 

açısından sarkoma indüksiyonu yapılan gruplar arasında bir fark tespit edilmedi. Böbrek ve akciğer MDA 

düzeyleri sarkoma indüksiyonu yapılan gruplarda K grubuna göre daha yüksekti. ADF grubunda böbrek GSH 

düzeyi diğer gruplardan, böbrek CAT düzeyi ise %40-CR grubundan daha yüksek bulundu. Ancak, akciğer GSH 

düzeyi KK grubunda ADF ve K gruplarından daha yüksekti. Böbrek ve akciğer SOD düzeyleri açısından gruplar 

arasında bir fark tespit edilmedi. 

ANAHTAR KELİMELER: ALTERNATİF GÜN BESLEME, KALORİ KISITLAMASI, SARKOMA, 

DMBA, OKSİDATİF STRES.  

 
Effects of Various Calorie Restriction Methods on Oxidative Stress Parameters in Experimental Sarcoma 
 

Ece KOÇ YILDIRIM1, Muharrem BALKAYA2, Edasu YILDIRIM2, Mehmet KAYA2, Zahide 
DEDEOĞLU2, Tuğrul EPİKMEN2, Emrah İPEK2 

 
1ADNAN MENDERES UNV. VETERINARY FACULTY 

This study aimed to investigate the effects of alternate day fasting and 40% calorie restriction, starting after tumor 
growth progressed to a certain degree, on selective oxidative stress variables in induced sarcoma models. A total 
of 90, 21-days old female Sprague Dawley rats were used. Sarcoma was induced via 7,12-DMBA on 83 rats. When 
tumors grow to 10-12 mm, rats were divided into 3 groups paired according to tumor size: animals in one group 
were given chow diet ad libitum and served as cancer controls (CC), while others undergo to 40% calorie restriction 
(40%-CR) or fed alternate days (ADF) for following 12 weeks. Other 7 animals were given sesame oil and served 
as ad libitum-fed healthy controls (C). Body weights, food consumption, and tumor diameters were recorded 
weekly. At the end of experiment animals were euthanized and tissue samples (kidney and lung) were collected. 
In collected tissues oxidative stress parameters (MDA, GSH, SOD and CAT) were determined. Mean food 
consumption of C and CC groups was higher than that of ADF and 40%-CR. However, neither tumor volumes nor 
body weights differed between ADF, 40%-CR and CC groups. MDA in the kidney and the lung was higher in the 
groups with induced sarcoma than that of the C group. GSH in the kidney was higher in ADF group than that of 
the other groups and CAT in the kidney was lower in 40%-CR than that of ADF. SOD in the kidney and the lung 
did not differ between groups. 

KEYWORDS: Alternate day fasting, calorie restriction, sarcoma, DMBA, oxidative stres 
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MANİSA-AKHİSAR ÇAMÖNÜ (KARASONYA) BÖLGESİNDE SERALARDA YETİŞTİRİLEN 

KIŞLIK MARUL VE SOĞAN BİTKİSİNİN BESİN MADDESİ İÇERİKLERİ VE NİTRAT, NİTRİT 

BİRİKİMİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Saime SEFEROĞLU1, Kübra AKTEKİN1, 
 

1ADÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ, 

Manisa-Akhisar Çamönü’nde seralarda kışlık olarak yetiştirilen marul ve soğanın beslenme durumu, araştırmak 

için yapılmıştır. Bu amaçla marul ve soğan yetiştiriciliği yapan 30 farklı seradan bitki ve su örnekleri alınmıştır. 

Bitki ve su örneklerinin analiz sonuçları, sınır değerleri ile karşılaştırılarak değerleri belirlenmiştir. Toprak, su ve 

bitki analiz sonuçlarına göre seraların beslenme durumu belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre toprak ve bitki 

isteğine uygun gübre kullanımlarında sorunlar olduğu belirlenmiştir. Toprakların büyük bölümünde besin 

elementleri yeterli miktarda bulunmuş, fakat bitki örneklerinin analizlerinde N, P, K, Ca, Mg’da noksanlıklar 

olduğu tespit edilmiştir. Sulama suyu örneklerinin ise sulama suyu açısından uygun olduğu belirlenmiştir. Anahtar 

Kelimeler: Nitrat, Nitrit, Marul, Soğan, Beslenme Durumu 

ANAHTAR KELİMELER: NİTRAT, NİTRİT, MARUL, SOĞAN, BESLENME DURUMU 

 
MINERAL NUTRITION CONTENTS AND NITRATE AND NITRITE ACCUMULATION IN WINTER 
LETTUCE AND ONION PLANT GROWING IN GREENHOUSES IN MANİSA-AKHİSAR ÇAMÖNÜ 

(KARASONYA) DISTRICT 
 

Saime SEFEROĞLU1, Kübra AKTEKİN1 
 

This research was conducted to determine the mineral nutrition status of lettuce and onion growing in greenhouses 
as winter plant in Manisa-Akhisar Çamönü district. Plant and water samples were taken from 30 different 

greenhouse growing lettuce and onion for determining of mineral nutrition contents. Analysis results of plant and 
water samples were compared with limit values and mineral nutrition status of lettuce and onion were established. 
Soil, water and plant analysis results were evaluated in terms of mineral nutrition status. According to research 
results, Problems in proper fertilizer applications according to plant requirements were detected. While the soil 
mineral nutrition contents were found as adequate, plant nutrition contents in terms of N, P, K, Ca, Mg were 
ascertained as inadequate. Irrigation water samples were found as proper for irrigation. Key Words: Nitrate, Nitrite, 
Lettuce, Onion, Nutrition Status 

KEYWORDS: NİTRATE, NİTRİTE, LETTUCE, ONİON, NUTRİTİON STATUS 
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BİYOİNFORMATİK ÇALIŞMALARDA FİLOGENETİK AĞAÇ OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ 
 

Sözel Bildiri 
 

E. Dilşat YEĞENOĞLU1, Yakut GEVREKÇİ2, Funda ERDOĞAN ATAÇ2, Çiğdem TAKMA2, 
 

1Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Alaşehir MYO, 2Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 

Filogenetik, türler arasındaki akrabalık ilişkilerini araştıran bir bilim dalıdır.Organizmalar arasındaki evrimsel 

bağlantıların grafik gösterimi filogenetik ağaçlarla yapılır. Filogenetik ağaçlarla (evrim ağacı) incelenen bireylerin 

atalarına ait bilgiler ve diğer bireylerle ortak atalarını görmek mümkündür. Moleküler filogenetik ile büyük veri 

setlerinden hızlıca sonuçlar elde etmek mümkün olmaktadır. Bu sayede moleküler veri kolayca sayısallaştırılabilir 

ve matematiksel ve istatistiksel olarak analiz edilebilir. Ayrıca filogenetik sınıflandırmadan ekonomik açıdan 

önemli türler için gerekli genetik bilginin temininde de yararlanılmaktadır. Bu derlemede; filogenetik kavramı, 

filogenetik ağaç tahmin metotları ve yorumlamaları hakkında bilgiler sunulmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: BİYOTEKNOLOJİ, FİLOGENETİK ANALİZ, TAKSONOMİ, UZAKLIK, 

BİYOİNFORMATİK 

 
PHYLOGENETIC TREE CONSTRUCTION METHODS IN BIOINFORMATICS 

 
E. Dilşat YEĞENOĞLU1, Yakut GEVREKÇİ2, Funda ERDOĞAN ATAÇ2, Çiğdem TAKMA2 

 
1MANİSA CELAL BAYAR UNİVERSİTY ALASEHİR VOCATİONAL SCHOOL, 2EGE UNİVERSİTY 

AGRİCULTURE FACULTY DEPT. OF ANİMAL SCİENCE 

Phylogenetics is a branch of science that studies relationships between species. Graphical representation of the 
evolutionary connections between organisms is made by phylogenetic trees. It is possible to see the ancestors of 
the individuals studied with phylogenetic trees (evolutionary tree) and to see their common ancestors with other 
individuals. With the molecular phylogenetics, it is possible to obtain quick results from large datasets. Thus, 
molecular data can be easily digitized and analyzed mathematically and statistically. Phylogenetic classification is 
also used to provide the necessary genetic information for economically important species. In this review; 
phylogenetic concept, phylogenetic tree prediction methods and interpretations are presented. 

KEYWORDS: Biotechnology, Phylogenetic analyses, taxonomy, distance, bioinformatics 
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İNSAN GIDASI OLARAK BALIK 
 

Sözel Bildiri 
 

Birsen KIRIM1, Dilek KESKİN2, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. ZİRAAT FAK. SU ÜRÜNLERİ MÜH., 2AYDIN ADNAN 
MENDERES ÜNİV. KÖŞK MESLEK YÜKSEK OKULU, 

Antik çağlardan beri, balık ve diğer su ürünleri gıda olarak kullanılmıştır. Dünya üzerindeki en sağlıklı besinlerden 

biri olan balık; yaşadığı suya ve mevsime göre değişmekle birlikte az yağlı, protein, omega-3 yağ asitleri, vitamin 

ve mineral bakımından zengin, besin değeri yüksek bir yiyecektir. Küçük yaşlarda alınan su ürünleri besinleri, 

ileriki yaşlarda sağlıklı ve kaliteli bir yaşama ulaşılmasında önemli rol oynamaktadır. Balık, hem çocukların hem 

de yetişkinlerin düzenli olarak tüketmesi gereken bir gıdadır. Bununla birlikte balık; proteinler, lipitler vb. çeşitli 

bileşenlerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan kolayca bozulabilen bir gıdadır. Bu makale, balığın bazı 

besin bileşimlerine genel bir bakış sunmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: BALIK, BESİN BİLEŞENLERİ, SUCUL CANLILAR 

 
Fısh as Human Food 

 
Birsen KIRIM1, Dilek KESKİN2 

 
1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF AGRİCULTURE, DEPARTMENT OF FİSHERİES 

ENGİNEERİNG DEPARTMENT, AYDİN , TURKEY, 2ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, KOSK 

VOCATİONAL HİGH SCHOOL, AYDİN, TURKEY 

Since ancient times, fish and other aquatic products have been used as food. Fish is one of the healthiest foods in 
the world; although it varies according to the water and season, low-fat, protein, omega-3 fatty acids, rich in 
vitamins and minerals, is a food with high nutritional value. Seafood nutrients taken at an early age plays an 
important role in reaching a healthy and quality life in the future. However the fish; proteins, lipids, etc. is an easily 
perishable food caused by changes in various components. This article provides an overview of some nutritional 
compositions of fish. 

KEYWORDS: fish, nutritional components, aquatic organisms 

 

  



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 

292 
 

PELVIC INFLAMATUAR HASTALIĞA BAĞLI İNFERTİLİTE: OLGU SUNUMU 
 

Sözel Bildiri 
 

Keziban AMANAK1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, 

Pelvik inflamatuar hastalık üst genital sistemin akut inflamatuvar bir enfeksiyonudur. Hastalığın ektopik gebelik, 
infertilite ve kronik pelvik ağrı gibi ciddi komplikasyonları bulunması nedeni ile tedavi edilmesi çok önemlidir. 

Bu çalışmada pelvik inflamatuar hastalık nedeni ile infertilite sorunu yaşayan bir olgu literatür eşliğinde 

tartışılmıştır. 32 yaşındaki hasta, rahim üstünde ağrı tarifi ve idrarını yaparken yanma ve leke tarzı ara kanama 

olması şikayeti ile kadın doğum polikinliğine başvurmuştur. Obstetrik hikayesinde 1 tane normal doğum yaptığı, 

ancak 1 yıldır herhangi bir kontraseptif yöntem kullanmadığı halde gebe kalamadığı öğrenilmiştir. Olgunun yaşam 

bulguları (kan basıncı:120/80mmHg, nabız: 80/dakika ve ateş: 38.2 C)’dir. Vajinal muayenede collum multipar 

görüntüde, adet tarzı kanama ile collum hareketleri ağrılı izlenmiştir. Transvajinal ultrasonografi bulguları 

normaldir. Olgunun labaratuvar sonuçları (CRP: 2,71mg/dL, WBC: 9,70g/L, RBC:5,06g/L TİT: Eritrosit 1+, 

Lökosit2+)’dir. Olguya pelvik inflamatuar hastalık tanısı konulmuş ve servise yatışı yapılarak kombine antibiyotik 

tedavisi başlanmıştır. Olgu 3 gün süren tedavi sürecinden sonra normal ultrason bulguları, pelvik ağrıda azalma 

ve kanamanın kesilmesi bulguları ile taburcu edilmiştir. Olgu pelvik inflamatuar hastalık tedavisinden 3 ay sonra 

spontan olarak gebe kalmıştır. Pelvik inflamatuar hastalığın tedavi edilmediği durumlarda infertiliteye neden 

olduğu bilinmektedir. Bu vakada mevcut literatür bilgisini destekler niteliktedir. Dolayısıyla pelvik inflamatuar 

hastalığın önlenmesi, önlenemediği durumlarda ise zaman geçirmeden tedavi edilmesi çok önemlidir. Özellikle 

hastalığın önlenmesi bölümünde Aile Sağlığı Birimlerinde çalışan ebelere önemli görevler düşmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: PELVİK İNFLAMATUAR HASTALIK, İNFERTİLİTE, KADIN, EBE.  

 
INFERTILITY RELATED TO PELVIC INFLAMATUAR DISEASE: CASE REPORT 

 
Keziban AMANAK1 

 
1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY FACULTY OF HEALTH SCİENCES, MİDWİFERY DEPARTMENT 

Pelvic inflammatory disease is an acute inflammatory infection of the upper genital system. It is very important to 
treat the disease because of serious complications such as ectopic pregnancy, infertility and chronic pelvic pain. 
In this study, a case with infertility due to pelvic inflammatory disease was discussed in the light of the literature. 
A 32-year-old patient was admitted to the obstetrics and gynecology outpatient clinic with the complaint of pain 
on the uterus and a burning and stain-like intermediate bleeding while urinating. In his obstetric history, it was 
learned that he had one normal birth but could not conceive even though he had not used any contraceptive methods 
for 1 year. The patient's life signs (blood pressure: 120 / 80mmHg, pulse: 80 / minute and fever: 38.2 C) were. On 
vaginal examination, the collum multiparous image showed menstrual bleeding and painful collum movements. 
Transvaginal ultrasonography findings are normal. Laboratory results (CRP: 2.71mg / dL, WBC: 9.70g / L, RBC: 
5.06g / L TIT: Erythrocyte 1+, Leukocyte2 +). The patient was diagnosed as pelvic inflammatory disease and was 
admitted to the ward and combined antibiotic treatment was initiated. After 3 days of treatment, the patient was 
discharged with normal ultrasound findings, decreased pelvic pain, and cessation of bleeding. The patient 
spontaneously conceived 3 months after pelvic inflammatory disease treatment. Pelvic inflammatory disease is 
known to cause infertility when untreated. In this case, it supports the existing literature knowledge. Therefore, it 
is very important to prevent pelvic inflammatory disease and to treat it immediately if it cannot be prevented. 
Especially midwives working in the Family Health Units in the prevention of diseases have important duties. 

KEYWORDS: Pelvic inflammatory disease, infertility, female, midwife. 
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SEZARYENİN ANNELERİN DOĞUM SONRASI KONFOR DÜZEYLERİNE ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Sultan TAYTAN1, Sibel ŞEKER2, 
 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Araştırmanın amacı, sezaryenin annelerin doğum sonrası konfor düzeylerine etkisini incelemektir.Araştırma, 15 

Temmuz-15 Aralık 2018 tarihleri arasında Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde vajinal yolla 

ve sezaryen ile doğum yapmış annelerde analitik-kesitsel olarak gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini Aydın 

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde vajinal yolla ve sezaryenle doğum yapmış anneler oluşturdu. 

Örneklemini ise evrenden gelişigüzel örnekleme ile seçilen 500 vajinal yolla, 500 sezaryen ile doğum yapmış 1000 

anne oluşturdu. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan, annelerin sosyo-demografik ve 
obstetrik özelliklerini sorgulayan "Kişisel Bilgi Formu" ile "Doğum Sonrası Konfor Ölçeği" kullanıldı. Verilerin 

toplanması doğum sonrası 12. saatten sonra ve üçüncü günden önce gerçekleştirildi. Verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde), iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi, Mann 

Whitney U, varyans ve korelasyon analizleri kullanıldı. Sezaryen ile doğum yapan annelerin doğum sonrası konfor 

ölçeğinden aldıkları toplam puanların ortalaması 117,9029,622, vajinal doğum yapan annelerin ise 

127,79412,739 bulundu. Yapılan istatistiksel analizlerde sezaryen ile vajinal doğum yapan annelerin doğum 

sonrası konfor ölçeğinden aldıkları toplam puanlarla, puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak fark saptandı. 

Sezaryen ile doğum yapan annelerin doğum sonrası konfor ölçeğinden aldıkları toplam puan ve puan ortalamasını 

annelerin eğitim düzeyinden, eşin çalışma durumundan, gebelik öncesi sağlık sorunu olmasından ve ikamet edilen 

yerden etkilendiği belirlenmiştir. Sonuç olarak sezaryen, vajinal doğumla karşılaştırıldığında annelerin doğum 

sonrası konfor düzeylerini düşürmektedir. Doğum sonrası konfor düzeylerinin artırılması için sezaryen oranlarının 

düşürülmesine yönelik girişimlerin ulusal düzeyde desteklenmesi, doğum sonrası bakımın planlanmasında konforu 

etkileyen faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANNE, DOĞUM SONRASI DÖNEM, EBELİK, KONFOR, SEZARYEN 

 
The Effect of Cesarean Section on Mothers' Postnatal Comfort Levels 

 
Sultan TAYTAN1, Sibel ŞEKER2 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY HOSPİTAL, 2AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

HEALTH SCİENCE FACULTY 

The purpose of the research is to investigate the effect of the ceserean section on mothers’ postnatal comfort levels. 

The research was made by analytical cross-section on mothers who had given birth to by vagina and ceserean 
section in Gynecology and Obstetrics Department of the Aydın Public Hospital between 15 July 2018 and 15 

December 2018. The experimentals of the research was the mothers who had given birth to by vagina and ceserean 
section in the Gynecology and Obstetrics Department of the Aydın Public Hospital. The sample was composed of 

1000 mother (500 ceserean birth-given-mothers and 500 vaginal birth-given mothers) who were randomly selected 
from the experimentals. The data was collected after the 12th hour of postpartum and before the third day. When 
collecting the data, an personal information form prepared by the researchers to question the sociodemographic 
and obstetric characteristics of the mothers and the Postpartum Comfort Scale was used. Mothers who meet the 
criteria for inclusion of the research was informed about the research and they were asked to fill their data 
collection forms after their consent was obtained. The data were evaluated by using the PASW 22 software in a 
computer occasion; descriptive statistics (number, percentage), significance test of the difference between two 
means was tested with MannWhitney U, variance and correlation analysis. The average of the total points which 
the ceserean-birth-given mothers got from the Postpartum Comfort Scale was 117,9029,622 and the vaginal-
birth-given mother’s were 127,79412,739. As a result, the ceserean section decreases the mothers’ postpartum 

comfort levels when it is compared to the vaginal birth. In order to increase the postpartum comfort levels, the 
attempts devoted to decrease the ceserean proportions should be supported on the national base and the factors 
which affect comfort should be considered when planning the postpartum care. 

KEYWORDS: cesarean, comfort, midwifery, mother, postpartum period 
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ECOLOGİCAL WEED MANAGEMENT THROUGH WEED-COMPETİTİVE CROP PLANTS 
 

Sözel Bildiri 
 

Khawar JABRAN1, 
 

1Nigde Omer Halisdemir Universitesi, 

There is a desire for ecological weed management in the wake of some shortfalls faced in case of weed control 
through herbicides. Using weed-competitiveness of the crop plants is an attractive option that can provide efficient 
non-chemical weed control. There are options to use the crop plants or cultivars that possess a greater weed 
suppressing ability than the others and even utilize some agronomic practices to increase the competitiveness of 
crops against weeds. Result of our studies showed that both the weed cultivars and the plant-spacing could be 
manipulated to suppress weeds in wheat crop. Higher seed rates were found greater suppressors of weeds; this is 
likely the results of more number of crop plants in the field that leave no or little space for the weeds. Selection of 
appropriate weed-competitive cultivar keeping in regard the weeds infesting a certain field will be an important 
weed control strategy in the future. 

ANAHTAR KELİMELER: WEEDS, ECOLOGİCAL WEED CONTROL, CROP-WEED COMPETİTİON 

 
ECOLOGİCAL WEED MANAGEMENT THROUGH WEED-COMPETİTİVE CROP PLANTS 

 
Khawar JABRAN1 

 
1NİGDE OMER HALİSDEMİR UNİVERSİTY 

There is a desire for ecological weed management in the wake of some shortfalls faced in case of weed control 
through herbicides. Using weed-competitiveness of the crop plants is an attractive option that can provide efficient 
non-chemical weed control. There are options to use the crop plants or cultivars that possess a greater weed 
suppressing ability than the others and even utilize some agronomic practices to increase the competitiveness of 
crops against weeds. Result of our studies showed that both the weed cultivars and the plant-spacing could be 
manipulated to suppress weeds in wheat crop. Higher seed rates were found greater suppressors of weeds; this is 
likely the results of more number of crop plants in the field that leave no or little space for the weeds. Selection of 
appropriate weed-competitive cultivar keeping in regard the weeds infesting a certain field will be an important 
weed control strategy in the future. 

KEYWORDS: WEEDS, ECOLOGİCAL WEED CONTROL, CROP-WEED COMPETİTİON 
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ASPİRDE (CARTHAMUS TİNCTORİUS L.) FARKLI ÇEŞİT VE ÇİNKO DOZ UYGULAMALARININ 

VERİM VE VERİM KOMPONENTLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Aydın ÜNAY1, Volkan Mehmet ÇINAR2, Yusuf ARPAÇ2, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Bu çalışma, çinkonun yapraktan uygulamasının aspirde verim ve verim unsurları üzerine etkisini araştırmak 

amacıyla yapılmıştır. Microboost Zn-9 ticari adlı preparatın 300 ve 400 cc da-1 dozlarının dikensiz Dinçer ve 

dikenli Remzibey-05 aspir çeşitleri üzerine performansı kontrol ile karşılaştırılmıştır. Deneme 2018-2019 aspir 
yetiştirme sezonunda Denizli İli Tavas İlçesinde çiftçi koşullarında yürütülmüştür. Araştırmada 3 tekerrürlü İki 

Faktörlü Tesadüf Blokları Deneme Deseni kullanılmıştır. Çinko uygulaması, bitkilerin sapa kalktığı dönemde 

yapraktan yapılmıştır. Çalışma sonucunda, bitki boyu, tabla sayısı ve olgunlaşma gün sayısı yönünden çeşit x çinko 

interaksiyonu; tabla çapı ve verim yönünden hem çeşit hem de çinko dozları arasındaki farklılıklar; çiçeklenme 

gün sayısı yönünden ise çeşitler arasındaki farklılıkların önemli olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, çinko 

uygulamasının kontrole göre verimi önemli düzeyde artırdığı ve bu koşullarda dikensiz Dinçer çeşidinin daha 

verimli olduğu kanısına varılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: ASPİR, VERİM, ÇİNKO, DİNÇER, REMZİBEY-05.  

 
THE EFFECTS OF DIFFERENT DOSES OF ZINC FERTILIZATION AND CULTIVARS ON YIELD 

AND YIELD COMPONENTS IN SAFFLOWER (Carthamus tinctorius L.) 
 

Aydın ÜNAY1, Volkan Mehmet ÇINAR2, Yusuf ARPAÇ2 
 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, 2AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, GRADUATE 

SCHOOL OF NATURAL AND APPLİED SCİENCES 

The aim of study was to determine the effect of zinc foliar sprays on yield and yield components in safflower 
((Carthamus tinctorius L.). The performance of different doses (300 and 400 cc da-1) of Microboost Zn-9 on 
spineless varieties Dinçer and spiny variety Remzibey-05 were compared to control. The trial was carried out in 
2018-2019 safflower growing season in Denizli Province Tavas District in farmer conditions. The experiment was 
arranged at Randomized Complete Block Design (RCBD) with two factors and three replications. The foliar zinc 
doses were applicated at the stage of bolting. Results showed that cultivar x zinc interactions for plant height, head 
numbers and maturity days; both cultivars and zinc applications for head diameter and yield; differences between 
cultivars for flowering days were significant. Finally, it was concluded that foliar zinc applications significantly 
increased yield and Dinçer cultivar can be recommended to these conditions. 

KEYWORDS: Safflower, Carthamus tinctorius L, yield, zinc fertilization, Dincer, Remzibey-05. 
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KETOJENİK DİYETİN EPİLEPSİ ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Gülşah KANER TOHTAK1, Gamze ÇALIK1, Gizem ALACA2, Emine ZEYREK2, 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, İzmir, 2İzmir Kâtip 

Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, İzmir, 

Amaç: Bu derleme, ketojenik diyetin (KD) epilepsi üzerine etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Giriş: 

Epilepsi nöbetler ile karakterize bir hastalıktır. Epilepsili hastalarının çoğunda nöbetler antiepileptik ilaçlar (AEİ) 

kullanılarak kontrol edilebilmektedir ancak dirençli epilepsi olarak adlandırılan epilepsi türünde bu ilaçlar etkili 

değildir. Buna ek olarak, bazı hastalarda AEİ’lerin istenmeyen yan etkileri, antiepileptik kullanımının kesilmesine 

neden olmaktadır. Bu ve benzeri durumlarda, farmakolojik bir tedavi türü olmayan ketojenik diyet alternatif tedavi 

yöntemi olarak düşünülmektedir. Gelişme: KD ve türlerinin etki mekanizması tam olarak bilinmese de etkin 

olduğu düşünülen mekanizmalar mevcuttur. KD’nin epilepsi tedavisinde etkin rol oynayabileceğini düşündüren 

temel gerçeklik ise nöronlar için ana enerji substratı olan glikoz yerine, açlık gibi bazı durumlarda keton 
cisimciklerinin kullanılıyor olmasıdır. Yine keton cisimlerinin oluşmasını sağlayan ancak KD’ye uygulama 

kolaylığı ve esnekliği sağlaması adına farklı ketojenik diyet türleri oluşturulmuştur. Epilepsi tedavisinde hastaların 

tolere edebilirliğine göre bu KD varyasyonlarından biri kullanılabilir. Sonuç: Etki mekanizması/mekanizmalarının 

henüz net olmamasına rağmen KD’nin bütün formları dirençli epilepsi tedavisinde kısa ve uzun dönemde yararlı 

sonuçlar göstermektedir. Atkins diyeti ve düşük glisemik indeks (LGI) tedavileri gibi kullanımı daha kolay olan 

diyet yaklaşımları ortaya çıkmakta olup, yenilerinin oluşturulması da olası gözükmektedir. KD’nin etki 

mekanizmalarının tespiti ve epilepsi tedavisinde maksimum etkinliği olan diyet türünün belirlenmesi için daha 
fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: KETOJENİK DİYET, EPİLEPSİ, BESLENME 

 
EFFECT of KETOGENIC DIET on EPILEPSY 

 
Gülşah KANER TOHTAK1, Gamze ÇALIK1, Gizem ALACA2, Emine ZEYREK2 

 
1İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNİVERSİTY, FACULTY OF HEALTH SCİENCES, DEPARTMENT OF 

NUTRİTİON AND DİETETİCS, İZMİR 

Aim: This review was conducted to evaluate the effect of ketogenic diet (KD) on epilepsy. Introduction: Epilepsy 
is a disease characterized by seizures. In most patients with epilepsy, seizures can be controlled using antiepileptic 
drugs (AEDs), but these drugs are not effective in the resistant epilepsy type. In addition, unwanted side effects of 
AEDs in some patients lead to discontinuation of antiepileptic use. In these and similar situations, a non-
pharmacological treatment type ketogenic diet is considered as an alternative treatment method. Method: Although 
the mechanism of action of KD and its species is not fully known, there are mechanisms thought to be effective. 
The main reality suggesting that KD may play an active role in the treatment of epilepsy is that ketone bodies are 
used in some cases, such as starvation, instead of glucose, which is the main energy substrate for neurons. Different 
types of ketogenic diet have been established in order to provide ease and flexibility of application to KD, which 
also provides the formation of ketone bodies. One of these KD variations may be used in the treatment of epilepsy 
based on the tolerability of patients. Conclusion: Although the mechanism of action is not yet clear, all forms of 
KD show beneficial results in the short and long term in the treatment of resistant epilepsy. Diet approaches such 
as the Atkins diet and low glycemic index (LGI) treatments are easier to use, and new ones are likely to be created. 
More studies are needed to determine the mechanisms of action of KD and to determine the type of diet with 
maximum effectiveness in the treatment of epilepsy. 

KEYWORDS: KETOGENIC DIET, EPILEPSY, NUTRITION 
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SPORDA MİYOFASİYAL GEVŞETME UYGULAMALARI 
 

Sözel Bildiri 
 

Halit EGESOY1, Hilal Şeymanur BİNBİR2, 
 

1Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon 

Yüksek Okulu, 

Amaç: Miyofasiyal gevşetme (SMR) egzersizleri, son yıllarda oldukça sık kullanılan gevşeme teknikleri olarak 

popüler hale gelmiştir. SMR, fasyaları gevşeterek dokuların yapışmalarını, kısalan ve gerilen kasların 

rahatlamasını, laktik asit ve diğer yorgunluk maddelerinin kaslardan uzaklaşmasını ve tahrip olmuş dokunun 

üzerine kan akışını yoğunlaştırarak iyileşmesini sağlayan bir basınç uygulaması olarak açıklanmaktadır. 

Literatürde konuyla ilgili çalışmalar incelendiğinde, SMR egzersizlerinin kassal performans üzerindeki etkilerinin 

bazı çelişkiler içerdiği görülmüştür. Yapılan bu çalışmanın amacı, SMR egzersizlerinin kassal performans 

üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Materyal ve Yöntem: Araştırmada 1999-2017 yılları arasında yayınlanan 

SMR uygulamaları alanındaki çalışmaların, derinlemesine incelenmesi ve yorumlanması için nitel araştırma 

yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman analizi kullanılmış, elde edilen 

veriler ise içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Bulgular: SMR uygulamalarının kasların hareket açıklığını 

olumlu yönde etkilemesi ve iskemik basınç oluşturarak kandaki nitrik oksit miktarını artırmasından dolayı yapılan 

işin SMR sayesinde daha ekonomik yapılabileceği bununla beraber metabolik yüke olumlu yönde etkisi 

olabileceği rapor edilmiştir. Ayrıca, SMR egzersizlerinin statik germelerle birlikte kullanılması esneklik-normal 
eklem hareket gelişimi açısından tek başına uygulanan SMR ya da statik germe uygulamasından daha etkili olduğu 

belirlenmiştir. SMR egzersizlerinin kassal performans üzerinde olumsuz etkileri olmadığı tespit edilmiş ve ısınma 

aracı olarak kullanılabilmesinde bir sakınca olmadığı ortaya konmuştur. SMR egzersizlerinin uygulanması 

neticesinde, egzersiz sonrası sporcuların kortizol seviyelerinin düştüğü, parasempatik aktivite düzeylerinin arttığı 

ve sempatik aktivite düzeylerinin ise azaldığı rapor edilmiştir. Sonuçlar: SMR egzersiz uygulamalarının kassal 

performans üzerinde olumsuz etkileri olabileceği rapor edilmiştir. Bu nedenle, antrenörler/sporcular tarafından bu 

sonuçlar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. SMR egzersizlerinin nasıl uygulanması gerektiğini belirten bir 

protokol olmaması nedeniyle, sporcular/antrenörler deneyimleri doğrultusunda SMR egzersizlerini 

uygulamalıdırlar. 

ANAHTAR KELİMELER: MYOFASYAL GEVŞETME, SPORCU, PERFORMANS 

 
MYOFASCIAL RELEASE APPLICATIONS IN SPORT 

 
Halit EGESOY1, Hilal Şeymanur BİNBİR2 

 
1PAMUKKALE UNİVERSİTY FACULTY OF SPORT SCİENCES, 2PAMUKKALE UNİVERSİTY SCHOOL 

OF PHYSİCAL THERAPY AND REHABİLİTATİON 

Aim: Myofascial release (SMR) exercises have been explained that SMR should be explained by the release of the 
tissues by loosening the fascia, ease of shortening and stretched muscles, the removal of the lactic acid and other 
fatigue substances from the muscles and by the intensification of the flow of blood over the destroyed. The effects 
of SMR exercises on muscular performance were found to contain some contradictions. The aim of this study is 
to investigate the effects of SMR exercises on the performance of the muscles. Methods: Qualitative research 
methods were used for in-depth study and interpretation of myofascial release applications published between 
1999-2017. Document analysis was used as the data collection method and the data were analyzed by content 
analysis method. Results: Myofascial release applications have positive effects on the range of motion (ROM) of 
the muscles and increase the amount of nitric oxide in the blood by creating ischemic pressure. The use of SMR 
exercises with static stretching was found to be more effective than SMR or static stretching alone in terms of 
flexibility / ROM development. SMR exercises do not have any adverse effects on muscular performance and it 
has been shown that there is no drawback to be used as a warming tool. In addition it was reported that cortisol 
levels decreased, parasympathetic activity levels increased and sympathetic activity levels decreased after exercise. 
Conclusion: In some studies, it has been reported that SMR exercise practices may have negative effects on 
muscular performance. Therefore, these results must be taken into account by coaches / athletes. Because there is 
no protocol stating how to implement SMR exercises, athletes / coaches should implement SMR exercises in 
accordance with their experience. 
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DOĞU MARMARA BÖLGESİ’NDE MISIRDA ZARARLI LEPİDOPTERA TÜRLERİ, YAYILIŞLARI, 

YOĞUNLUKLARI VE ZARAR DURUMLARININ BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Özge HELVACIOĞLU1, Vesile URİN2, Yavuz AĞI2, 
 

1Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Bornova/İzmir, 2Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - 
Sakarya, 

Doğu Marmara Bölgesi’nin iklim bakımından mısır bitkisinin yetiştiriciliği için oldukça elverişlidir. Mısır, 

bölgede tarımı yapılan en önemli kültür bitkilerinden biridir. Bölgede uzun yıllardır üst üste mısır ekildiği 

bilinmektedir. Son zamanlarda mısır ekim alanlarında mısır zararlılarından kaynaklanan sorunlar artış göstermeye 

başlamıştır. Bölgede mısır zararlılarının belirlenmesi konusunda yapılmış detaylı bir araştırmaya rastlanmamıştır. 

Bu nedenlerle bu çalışma ile bölgedeki ana ürün mısır alanlarındaki zararlı Lepidopter türler ile bu türlerin il 

bazında yayılış alanları ve yoğunluklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 2016 ve 2017 yıllarında yürütülen çalışma, 

Doğu Marmara Bölgesi’nde mısır ekilişinin en fazla olduğu Sakarya, Kocaeli ve Düzce illerinde yapılmıştır. 2016 

yılında 125 tarla, 2017 yılında ise 91 tarla kontrol edilmiştir. Çalışmalar, mısır bitkisinin 3 farklı fenolojik 

döneminde yürütülmüştür. Örneklemeler, her tarlanın 10 farklı noktasında aynı sıra üzerinde 5 farklı bitki kontrol 

edilerek yapılmıştır. Bulaşık bitki sayıları kaydedilmiş ve toplanan larvalar laboratuvarda kültüre alınarak erginleri 

elde edilmiştir. Çalışmalar sonucunda Agrotis ipsilon (Hufnagel), Agrotis segetum (Denn.-Schiff), 
Acantholeucania (=Mythimna) loreyi Duponchel, Pseudaletia (=Mythimna) unipuncta (Haworth), Helicoverpa 
armigera (Hübner) (Noctuidae) ve Ostrinia nubilalis (Hübner) (Crambidae) türleri tespit edilmiştir. Bu türlerin 

populasyon içerisindeki dağılımları 2016 yılında, O. nubilalis %62.2, Mythimna spp. %30.1, H. armigera %3.9 ve 

Agrotis spp. %3.8; 2017 yılında ise, O. nubilalis %86.73, H. armigera %9.96, Mythimna spp. %1.84 ve Agrotis 

spp. %1.47 olarak belirlenmiştir. En yaygın tür olarak saptanan O. nubilalis’in, bulaşma oranının mısır bitkisinin 

olgunlaşma döneminde en yüksek düzeye ulaştığı gözlenmiştir. Mısırkurdu, çalışmanın yürütüldüğü tüm alanlarda 

ekonomik zarar eşiğini geçen tür olarak belirlenmiştir. Zararlı ile mücadelede kullanılan tarım ilaçları koruyucu 

olduğundan uygulama zamanının doğru belirlenmesi oldukça önemlidir. Ayrıca doğal düşmanların kullanımı ve 

toleranslı çeşit tercihi gibi sürdürülebilir yaklaşımlarla, kimyasal mücadeleye alternatif mücadele metotlarının 

zararlıyı kontrol altına alabileceği düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: MISIR, LEPİDOPTERA, DOĞU MARMARA BÖLGESİ 

 
Determination of Lepidopterous Pest Species, Their Distributions, Densities and Damages in Maize Fields 

in Eastern Marmara Region 
 

Özge HELVACIOĞLU1, Vesile URİN2, Yavuz AĞI2 
 

1DİRECTORATE OF PLANT PROTECTİON RESEARCH INSTİTUTE - 
BORNOVA/İZMİR, 2DİRECTORATE OF MAİZE RESEARCH INSTİTUTE - SAKARYA 

The climate of the Eastern Marmara Region is very suitable for maize cultivation. It is known that maize has been 
planted on same fields for many years. Recently, problems arising from maize pests in maize planting areas have 
started to increase. For this reason, the aim of this study is to determine the distribution of lepidopterous species 
in the main crops in the region and their distribution areas and densities on provincial basis. The study carried out 
in 2016 and 2017 was carried out in Sakarya, Kocaeli and Düzce provinces where maize cultivation was highest 

in the region. 125 fields were controlled in 2016 and 91 fields were controlled in 2017. Studies were carried out in 
3 different phenological periods of maize plant. Samples were taken from 10 different points of each field by 
controlling 5 different plants on the same row. The number of infected plants and the collected larvae was recorded. 
Agrotis ipsilon (Hufnagel), Agrotis segetum (Denn.-Schiff), Acantholeucania (=Mythimna) loreyi Duponchel, 
Pseudaletia (=Mythimna) unipuncta (Haworth), Helicoverpa armigera (Hübner) (Noctuidae) and Ostrinia nubilalis 

(Hübner) (Crambidae) were determined. The rate of the species in the population of these lepidopterous species, 

as O. nubilalis 62.2%, Mythimna spp. 30.1%, H. armigera 3.9% and Agrotis spp. 3.8% in 2016. In 2017, O. 
nubilalis 86.73%, H. armigera 9.96%, Mythimna spp. 1.84% and Agrotis spp. 1.47%. O. nubilalis, which is the 
most common species, had the highest infection rate during the reproductive stages of the maize plant where the 
damage level is highest. O. nubilalis has been determined as the species exceeding the economic threshold in all 
areas where the study is conducted. Since the pesticides used in O. nubilalis control have protective, it is very 
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important to determine the application time correctly. Alternative methods to chemical control can control 
O.nubilalis with sustainable approaches such as the use of natural enemies and the choice of tolerant varieties. 

KEYWORDS: Maize, Lepidopterous Pest Species, Eastern Marmara Region 
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BAKIR OKSİT NANOPARTİKÜLLERİNİN ENGİNAR YAPRAĞI (CYNARA SCOLYMUS) SULU 

EKSTRAKTI İLE YEŞİL SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, ANTİ-BAKTERİYEL VE 

SİTOTOKSİK ETKİLERİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Ömer ERDOĞAN1, Mürüvvet ABBAK2, Erman ORYAŞIN2, Gülen Melike DEMİRBOLAT3, Özge 

ÇEVİK1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, 2Adnan Menderes Üniversitesi 

Bilim Ve Teknoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 3Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik 

Teknoloji AD, 

Günümüzde, nanopartiküller manyetik rezonans görüntüleme, DNA/RNA izolasyonu, ilaç taşıyıcı sistemler, hücre 

kültürü çalışmaları, antibakteriyel ajan geliştirme çalışmaları gibi tıbbın birçok alanda kullanılmaktadır. Bakır 

oksit(CuO) nano yapıları sahip oldukları geniş yüzey alanı ve süperiletkenlik özelliklerinden dolayı geniş bilimsel 

ilgi görmüştür. Nanopartiküllerin kimyasal, fiziksel ve yeşil sentez olmak üzere temel olarak üç yaklaşımla sentezi 

gerçekleştirilmektedir. Nanopartiküllerin yeşil sentezi için bitkiler, bakteriler, mantarlar, algler gibi çeşitli doğal 

moleküller içeren biyolojik kaynaklar kullanılmaktadır. Bu biyolojik kaynaklarda bulunan biyoaktif bileşenler 

metal atomlarını oksitleyebildikleri için metal oksitlerin sentezini sağlamaktadır. Enginar (Cynara scolymus) 

ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgesinde yetişen çok yıllık bir bitkidir. Enginar ekstraktının klorojenik asit, luteolin, 

kafeik asit türevleri, flavanoidler gibi metabolitlerce zengin bir içeriğe sahip olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada, 

enginar yaprağı (Cynara Scolymus) sulu ekstraktı kullanılarak bakır oksit nanopartiküllerinin yeşil sentezi 

gerçekleştirilmiştir. Bakır nanopartiküllerinin (CuONPs) oluşumu Ultraviyole-Görünür Bölge (UV-Vis) 
spektroskopisi ile doğrulanmıştır. Partikül boyutu, yüzey yükü ve morfolojisi zeta sizer ile ölçülmüştür. 

CuONPs’nin 4 farklı bakteri türü (E. coli, S. aureus, P. aeruginosa ve E. faecalis) üzerindeki antibakteriyel 

aktiviteleri, minimal inhibe edici konsantrasyon (MİK) ve kuyucuk difüzyon yöntemiyle ölçülmüştür. 

CuONPs’nin HT-29 insan kolon kanseri hücreleri üzerindeki sitotoksik etkileri konsantrasyon ve zamana bağlı 

olarak olarak belirlenmiştir. UV-Vis spektrumunda CuO’ya spesifik olan 270-300 nm aralığında absorbans artışı 

gözlemlenmiştir. CuONPs’nin zeta-sizer analizlerinde partikül büyüklüğü 839±12 nm ve partikül yükü -7.42±0,65 

mV olarak bulunmuştur. Antibakteriyel aktivite ölçümlerinde, sentezlenen nanopartiküllerin E. coli, P. aeruginosa 

ve S. aureus’ta bakteriyel aktivite inhibisyonu sağladığı tespit edilmiştir. CuONPs HT-29 kolon kanseri hücreleri 

üzerinde 100 µg/mL konsantrasyonda sitotoksik etki göstermiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: YEŞİL SENTEZ, BAKIR NANOPARTİKÜLLERİ, CYNARA SCOLYMUS, 

ANTİ-BAKTERİYEL, SİTOTOKSİSİTE 

 
GREEN SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, ANTI-BACTERIAL AND CYTOTOXIC EFFECTS OF 

COPPER OXIDE NANOPARTICULES BY ARTICHOKE (Cynara scolymus) AQUEOUS LEAF 
EXTRACTS 

 
Ömer ERDOĞAN1, Mürüvvet ABBAK2, Erman ORYAŞIN2, Gülen Melike DEMİRBOLAT3, Özge 

ÇEVİK1 
 

1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF MEDİCİNE, DEPARTMENT OF 

BİOCHEMİSTRY, 2ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, SCİENTİFİC TECHNOLOGY RESEARCH AND 
APPLİCATİON CENTRE, 3SİVAS CUMHURİYET UNİVERSİTY, FACULTY OF PHARMACY, 

DEPARTMENT OF PHARMACEUTİCAL TECHNOLOGY 

Nowadays, nanoparticles are used in many fields of medicine such as magnetic resonance imaging, DNA/RNA 
isolation, drug delivery systems, cell culture studies, and antibacterial agent development studies. Copper oxide 
(CuO) nano structures have received wide scientific interest due to their large surface area and superconductivity 
properties. Nanoparticles are synthesized by three approaches: chemical, physical and green synthesis. Biological 
sources containing various natural molecules such as plants, bacteria, fungi, algae are used for the green synthesis 
of nanoparticles. The bioactive components found in these biological sources provide the synthesis of metal oxides 
since they can oxidize metal atoms. Artichoke (Cynara scolymus) is a perennial plant that grows in the 
Mediterranean and Aegean regions of our country. Artichoke extract has been reported to have a rich content of 
metabolites such as chlorogenic acid, luteolin, caffeic acid derivatives, flavanoids. In this study, green synthesis 
of copper oxide nanoparticles was carried out using aqueous artichoke (Cynara Scolymus) leaf extract. The 
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formation of copper nanoparticles was confirmed by UV-Vis spectroscopy. Particle size, surface charge and 
morphology were measured with zeta sizer. Antibacterial activities of CuONPs on four different bacteria species 
(E. coli, S. aureus, P. aeruginosa and E. faecalis) were measured by minimal inhibitory concentration (MIC) and 
agar well diffusion method. Cytotoxic effects of CuONPs on HT-29 human colon cancer cells were determined as 
concentration and time dependent. The UV-Vis spectrum showed an increase in absorbance in the 270-300 nm 
range specific to CuO. In the zeta-sizer analysis of CuONPs, the particle size was 839±12 nm and the particle 

charge was -7,42±0,65 mV. In the antibacterial activity measurements, it was determined that synthesized 

nanoparticles induce inhibition of bacterial activity in E. coli, P. aeruginosa and S. aureus. CuONPs showed 
cytotoxic effects on HT-29 cells at concentration of 100 µg/mL. 

KEYWORDS: Green Synthesis, Copper Nanoparticles, Cynara scolymus, Anti-bacterial, Cytotoxicity 
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GESTASYONEL DİYABET RİSKİNİN BELİRLENMESİNDE TİP 2 DİYABET RİSK ANKETİNİN 

(FINDRISK) KULLANIMI 
 

Sözel Bildiri 
 

Ümmühan PAYDAŞ1, Ayden ÇOBAN1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi , 

Bu çalışma gestasyonel diyabet riskinin belirlenmesinde Tip 2 Diyabet risk anketinin (FINDRISK) kullanılması 

amacıyla yapılmıştır. Araştırma metodolojik tipte, 1 Aralık 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında Denizli ili Kamu 

Hastaneleri Birliği Denizli Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran, 24-28 
gebelik haftasında olan 290 gebe ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri “gebe bilgi formu” ve “Tip 2-Diyabet 
Risk Anketi (FINDRISK)” ile toplanmıştır. Veriler tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanı sıra Ki-Kare, 
Regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Gebelerin yaş ortalamaları ise 28,1±5,81 olarak bulunmuştur. Gebelerin 

%14,5’i Oral Glikoz Tolerans Testi sonuçlarına göre Gestasyonel Diyabet tanısı almış ve %50,3’üne 75 gr glukoz 

testi uygulandığı bulunmuştur. Araştırmada gebelerin FINDRISK skorlarına (cut-off 11) göre diyabet riski olan 
gebe sayısı 73’tür (%25,2). FINDRISK skorlarına göre gebelerin %9’u yüksek, %16,2’si orta düzeyde diyabet risk 

grubunda bulunmuştur. Gebelerin vücut kitle indeksleri, kan şekeri yüksekliği ve ailelerinde diyabetli birey olma 

durumları, gebelerin gestasyonel diyabet tanısı almalarını etkilediği saptanmıştır. Regresyon analizi bulgularına 

göre gestasyonel tanı ile açıklayıcı değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin %77 olduğu bulunmuştur. Ancak 

gestasyonel tanıda, meydana gelen değişimin %59,3’ünün bağımsız değişkenler tarafından açıklandığı 

görülmüştür. Sonuç olarak; araştırma bulgularına göre Tip 2 Diyabet risk anketinin (FINDRISK) kesme noktasına 

(cut-off 11) göre diyabet riski olması gestasyonel diyabet tanısı almada belirleyici bulunmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: BAKIM, EBELİK, GESTASYONEL DİYABET, RİSK 

 
THE USE OF TYPE 2 DIABETES RISK QUESTIONNAIRE (FINDRISK) TO DETERMINE RISK OF 

GESTATIONAL DIABETES 
 

Ümmühan PAYDAŞ1, Ayden ÇOBAN2 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, 2AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

This study was conducted for the purpose of use the Type 2 Diabetes Risk Questionnaire (FINDRISK) determine 
gestational diabetes risk. The study was conducted with 290 pregnant women who were admitted to the 
Gynecology and Obstetrics Polyclinic of Denizli State Hospital between 1 December 2016 and 31 March 2017 in 
Denizli. The data of the study were collected by pregnant information form” and “Type 2-Diabetes Risk 
Questionnaire (FINDRISK)”. In addition to descriptive statistical methods, the data were evaluated by Chi-Square, 
Regression analysis. The mean age of the pregnant women was 28.1±5.81. According to the results of Oral Glucose 

Tolerance Test, 14.5% of the pregnant women were diagnosed as Gestational Diabetes and 50.3% of them had 75 
g glucose test. According to FINDRISK scores (cut-off 11), the number of pregnant women at risk of diabetes was 
73 (25.2%). According to FINDRISK scores, 9% of pregnant women were in high risk group and 16.2% were in 
moderate diabetes risk group. It was determined that body mass indexes of the pregnant women, high blood sugar 
levels and the presence of diabetic individuals in their families affected gestational diabetes diagnosis. According 
to the regression analysis findings, the linear relationship between gestational diagnosis and explanatory variables 
was 77%. However, 59.3% of the changes in gestational diagnosis were explained by independent variables. As a 
result; According to the findings of the study, the risk of diabetes according to the cut-off 11 of the Type 2 Diabetes 
Risk Questionnaire (FINDRISK) was found to be the determinant in the diagnosis of gestational diabetes. 

KEYWORDS: Care, gestational diabetes, midwifery, risk 
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RATLARDA İNDOMETAZİN İLE OLUŞTURULAN GASTRİK ÜLSERDE HYPERICUM 

PERFORATUM EKSTRAKTININ GASTROPROTEKTİF ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

MERVE AVCIOĞLU1, FERDA AKAR1, 2, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ VE 

TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI, 

Sarı kantaron olarak bilinen Hypericum perforatum L. (H. perforatum) halk arasında birçok hastalığın tedavisinde 

kullanılan geleneksel bir bitkidir. H. perforatum ekstraktının antimikrobiyal, antioksidan, antiinflamatuvar, 

antidepresan, yara iyileştirici ve antiülseratif etkileri bulunmaktadır. İndometazin, nonsteroidal antiinflamatuvar 

bir ilaç olup mide dokusunda oksidatif hasara yol açabilir. Bu amaçla indometazin ile indüklenmiş mide ülseri 

modelinde H. perforatum ekstraktının koruyucu etkinliği araştırıldı. Çalışma kapsamında 60 adet Wistar albino 

erkek sıçan kullanıldı ve sıçanlar kontrol, indometazin, Hypericum perforatum, indometazin + Hypericum 
perforatum 10, 25 ve 50 mg/kg olacak şekilde 6 gruba ayrıldı (n=10). Gastik ülser 25 mg/kg indometazin ile 

indüklendi ve farklı dozlarda (10, 25 ve 50 mg/kg) H. perforatum ekstraktının koruyucu etkinlik düzeyi araştırıldı. 

Mide dokusu süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), malondialdehid (MDA) ve glutatyon (GSH) seviyesi 

analiz edildi. H. perforatum 50 mg/kg dozunda SOD ve CAT seviyesinin arttığı, aynı dozda GSH ve MDA 

seviyesinin azaldığı görüldü. Sonuç olarak, Hypericum perforatum ekstratının oksidan ve antioksidan parametreler 

üzerine bir etkisi tespit edildi. Anahtar Kelimeler: antioksidan, gastrik ülser, Hypericum perforatum, indometazin, 

oksidan. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİOKSİDAN, GASTRİK ÜLSER, HYPERICUM PERFORATUM, 

İNDOMETAZİN, OKSİDAN 

 
GASTROPROTECTIVE EFFECT OF HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT ON 

INDOMETHACINE INDUCED GASTRIC ULCER IN RATS 
 

MERVE AVCIOĞLU1, FERDA AKAR1, 2 
 

1DEPARTMENT OF PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY,FACULTY OF VETERINARY 
MEDICINE,UNIVERSITY OF AYDIN ADNAN MENDERES 

Hypericum perforatum L. (H. perforatum), commonly known as St, John’s wort is a traditional herb that has been 

used to treat many diseases. H. perforatum extract has also effects as an antimicrobial, antioxidant, 
antiinflammatory, antidepressant, wound healing and antiulcerative effects. Indomethacin is an indol derivate 
nonsteroidal antiinflammatory drug and can promote oxidative damage in gastric tissue. The purpose of this study 
was to investigate the protective effects of H. perforatum extract on indomethacin-induced gastric ulcer model. 
Sixty male Wistar albino rats were divided into 6 groups (n=10); control, indomethacin (25 mg/kg), Hypericum 
perforatum (25mg/kg), indomethacin + Hypericum perforatum 10, 25 and 50 mg/kg groups. Gastric ulcer was 
induced by oral administration of indomethacin (25 mg/kg) and then different doses (10, 25 and 50 mg/kg) of H. 
perforatum extract were administered by oral gavage. Activities of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), 
malondialdehyde (MDA) and glutathione (GSH) levels were determined in the stomach tissue. H. perforatum 50 
mg/kg dose of SOD and CAT increased and the same dose decreased GSH and MDA levels. As a result, the effect 
of Hypericum perforatum extract on oxidant and antioxidant parameters were determined. Key Words: antioxidant, 
gastric ulcer, Hypericum perforatum, indomethacin, oxidant. 

KEYWORDS: ANTIOXIDANT, GASTRIC ULCER, HYPERICUM PERFORATUM, INDOMETHACIN, 
OXIDANT 
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COĞRAFİ İŞARETLERİN KIRSAL KALKINMADA YERİ VE ÖNEMİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Zeynep KUŞCU1, Seval Sevgi KIRDAR2, 
 

1BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAYVANSAL 

ÜRÜNLER HİJYEN VE TEKNOLOJİSİ ABD, 2BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 

BURDUR GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MYO GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ; SÜT VE ÜRÜNLERİ 

TEKNOLOJİSİ PROGRAMI, 

Kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli araçlardan biri de coğrafi işaretli 

ürünlerdir. Coğrafi işaret alan ürün sayısı giderek artmakta, tüketicilerin bu ürünlere talebi de hızla büyümektedir. 

Coğrafi işaret koruması genel olarak üreticilere koruma sağlaması, pazarlama olanaklarını arttırması ve ekonomik 

ve kırsal gelişme açısından önem taşımaktadır. Ürünün korunması, üreticinin ve tüketicinin ve ülkenin milli ve 

kültürel değerlerinin korunması Coğrafi işaretin temel amaçları arasında yer almaktadır. Coğrafi işaretleri önemli 

kılan özellik ise yerel ürün ve tatların bu sistem içerisinde koruma altına alınabileceği ve bunun yerel ekonomik 

kalkınmada bir kalkınma aracı olarak kullanılabileceği olgusudur. Türkiye’de mevcut coğrafi işaretli gıda ürün 

grupları; meyve sebze ve endüstriyel bitkiler, unlu mamuller, tatlılar ve diğer gıdalar, geleneksel yemekler, et 

ürünleri, peynirler, zeytin ve zeytinyağları ile alkollü içeceklerdir. Coğrafi işaretli ürünlerin tescil türüne göre 

dağılımı toplam 440 adet coğrafi işaretli üründen %63.2’sinin mahreç işareti, %36.8’inin ise menşe adı olarak 

tescillendiği görülmektedir. Coğrafi işaretli ürünlerin Türkiye'de kırsal kalkınmaya ve bölge ekonomisine önemli 

katkılar sağlaması da son derece önemlidir. Bu derlemede coğrafi işaretlerin kırsal kalkınmaya etkileri 

incelenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: COĞRAFİ İŞARETLER, GELENEKSEL ÜRÜN, KIRSAL KALKINMA, 

TÜRKİYE 

 
THE ROLE AND IMPORTANCE OF GEOGRAPHICAL INDİCATION IN RURAL DEVELOPMENT 

 
Zeynep KUŞCU1, Seval Sevgi KIRDAR2 

 
1BURDUR MEHMETAKİF ERSOY UNİVERSİTY, HEALTH SCİENCE INSTİTUTE, DEPARTMENT OF 

ANİMAL PRODUCTS HYGİENE AND TECHNOLOGY, 2BURDUR MEHMET AKİF ERSOY 

UNİVERSİTY, BURDUR FOOD AGRİCULTURE AND LİVESTOCK VOCATİONAL SCHOOL, 

DEPARTMENT OF FOOD PROCESSİNG, MİLK AND DAİRY PRODUCTS PROGRAMME 

One of the essential tools for the protection and sustainability of cultural heritage is the geographical indications 
of marked products. The number of products receiving geographical indications is increasing, and the demand of 
consumers for these products is growing rapidly. Geographical indication protection is generally important in 
terms of providing protection to producers, increasing marketing opportunities and economic and rural 
development. Protection of product, protection of national and cultural values of producer and consumer and 
country are among the main objectives of geographical sign. What makes geographical indication important is the 
fact that local products and flavors can be protected in this system, and this can be used as a development tool in 
local economic development. Existing geographical groups labeled food products in Turkey; fruits, vegetables, 
and industrial plants, bakery products, desserts, and other foods, traditional dishes, meat products, cheeses, olives, 
and olive oils and alcoholic beverages. Distribution of geographical indications marked products according to the 
type of registration. It is seen that 63.2% of 440 geographical indications marked products are registered as 
geographical signs, and 36.8% are registered as the origin. These products provide a significant contribution to the 
regional economy, and rural development in Turkey is extremely important. In this review, the effects of 
geographical indications on rural development are examined. 

KEYWORDS: Geographical indications, traditional product, rural development, Turkey 
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PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM SONRASI MOBİL DESTEKLİ İZLEM VE SÜREKLİ HASTA 

EĞİTİMİNİN HASTALIK YÖNETİMİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA 
 

Sözel Bildiri 
 

Aysel UYSAL1, Zeynep GÜNEŞ2, 
 

1Aydın Devlet Hastanesi, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Bu araştırma, perkutan koroner girişim yapılan koroner arter hastalarında yaşam tarzı değişikliği konusunda 

yapılan mobil destekli izlem ve sürekli eğitimin yaşam kalitesini ve ilaç kullanımını arttırmaya, ve değiştirilebilir 

hastalık risk faktörlerini azaltmaya yönelik etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırmanın evrenini, Aydın 

Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi’nde Şubat – Eylül 2016 tarihleri arasında perkutan koroner girişim uygulanan 

370 hasta oluşturdu. Örneklem, post-hoc güç analizi ile belirlendi ve toplam 102 hasta ile çalışma tamamlandı. 

Uzman görüşüne sunulan hasta eğitimi eğitici el kitapçığı doğrultusunda, yaşam tarzı değişikliği oluşturmak amacı 

ile bireysel eğitim ve mobil izlem gruplarına eğitim yapıldı. Broşür grubuna yazılı eğitim materyali verildi. 

Araştırmanın verileri “Hasta Bilgi Formu”, “Morisky 8-maddeli İlaca Uyum Anketi (MMAS-8)” ve “EQ-5D 
Genel Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılarak taburculuk öncesi, taburculuk sonrası 3. ayda ve 6. ayda toplandı. 

Verilerin analizinde SPSS 24.0 ve PAST-3 programları kullanıldı. Değişkenler % 95 güven düzeyinde incelenmiş 

olup p değeri 0,05’ ten küçük anlamlı kabul edildi. Eğitim gruplarındaki hastaların yaş ortalaması 57,1 ± 10 olarak 

bulundu. Hastaların % 93,1’ inin erkek, % 77,5’ inin lise öncesi eğitime sahip, yarısından fazlasının sigara içtiği 

ve çok azının egzersiz yaptığı belirlendi. Bireysel eğitim ve mobil destekli eğitim verilen hastaların, broşür verilen 

hastalara göre 6. ayda ilaca uyumlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu izlendi (p < 0,05). Mobil destekli eğitim 

verilen hastalarda, broşür verilen hastalara göre 3. ay total kolesterol, 6. ay total kolesterol ve 6. ay LDL kolesterol 
değerlerinde anlamlı bir azalma olduğu belirlendi (p < 0,05). Sonuç olarak, her üç eğitim yöntemi de davranış 

değişikliği oluşturmada ve yaşam kalitesini arttırmada etkili oduğu izlenmiştir. Mobil destekli sürekli izlem ve 

eğitimin ilaca uyumu arttıran bir faktör olduğu söylenebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: KORONER ARTER HASTALIĞI, YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ, İLAÇ 

UYUMU, TELEFONLA HASTA İZLEMİ, BİREYSEL HASTA EĞİTİMİ 

 
THE EFFECT OF TELEPHONE FOLLOW-UP INTERVENTION AND CONTINUOUS PATIENT 

TRAINING ON DISEASE MANAGEMENT AFTER PERCUTANEOUS CORONARY 
INTERVENTION: RANDOMIZED CONTROLLED STUDY 

 
Aysel UYSAL1, Zeynep GÜNEŞ2 

 

The aim of this study was to determine the effect of telephone follow-up intervention and continuous training on 
the lifestyle changes in the coronary artery patients who were applied percutaneous coronary intervention in terms 
of increasing the quality of life and drug use and reducing modifiable disease risk factors. The universe of the 
study consisted of 370 patients who underwent percutaneous coronary intervention at the Cardiology Department 
of Aydın State Hospital between February and September 2016. The sample of the study was designated by using 

post hoc power analysis; the study was completed with a total of 102 patients. Training was given to the patients 
in the individual training and mobile follow-up groups in order to provide a lifestyle change in accordance with 
the patient training educational handbook which was broached to the experts. Ther written training materials was 
given to the patients in the brochure group. The data were collected at 3, 6 and 6 months before discharge by using 
the Patient Information Form, Morisky 8-item drug compliance questionnaire (MMAS-8) and EQ-5DGeneral Life 
Quality Scale. SPSS 24.0 and PAST 3 programs were used to analyze the data. The variables were examined with 
95% confidence level; p value was accepted as lower than 0,05. The mean age of the patients in the training groups 
was 57,1 (±10) years. 93,1% of the patients were male; 77,5% of them had pre-high school education; more than 
half of them were smoker while very few of them made physical exercise. It was observed that the patients who 
got individual training and mobile assisted training had significantly higher drug compliance at the 6th month 
compared to the patients who received the brochure (p<0,05). It was determined that the patients who received 
mobile assisted training had a significant decrease in their total cholesterol levels at the third and 6th months and 
their LDL cholesterol levels at the 6th month compared to the patients who received the brochure (p<0,05). In 
conclusion, all three training methods are effective in causing behavior change and improving quality of life. 
telephone follow up intervention and continuous training is a factor that increases the drug compliance. 
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KIRSAL- KÜLTÜREL TURİZM BÜTÜNLEŞMESİNDE YEREL PAYDAŞLARIN ROLÜ 
 

Sözel Bildiri 
 

Naciye TOK1, Renan TUNALIOĞLU1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Kırsal ve kültürel turizm bütünleşmesi, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde ekonomik değere 

dönüştürülmesinde ve kırsal alandaki kültürel mirasın korunmasında eko-turizmi destekleyen en önemli araçlardan 

biridir. Bu nedenle, eko-turizm kapsamında gerçekleştirilen kırsal ve kültürel değerleri ön plana çıkaran, planlı ve 

programlı uygulamalar, bu değerlerin korunması ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Kırsal 

alanda bir yörenin turizm için çekici gelen yerel kültürel kaynaklarını (tarih, ören yerleri, mutfak, dil, müzik, dans, 

el sanatları, vb.) içeren bazı özelliklerinin ön plana çıkarılması için gerekli faaliyetlerde yerel paydaşların yer 

alması gerekmektedir. Yerel ve bölgesel yönetimler tarafından konunun doğru ve olumlu bir biçimde halka 

aktarılması ancak ekonomik ve sosyal etkilerinden yararlandırılması ile mümkün olmaktadır. Bu araştırmada, 

Anadolu’da dünyanın önemli medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, kültür turizminin kırsal turizm ile bütünleştiği, 

Büyük Menderes Havzasında yerleşik, bereketli toprakları ile “Uygarlıklar Vadisi” olarak adlandırılan Aydın ili, 

Karacasu ilçesi alan olarak belirlenmiştir. Çünkü Aphrodisias, Karacasu Geyre mahallesi sınırları içerisinde yer 

alan ve 9 Temmuz 2017 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren, Türkiye’nin 17. Dünya Miras Alanı 

olarak kaydedilen antik bir kenttir. Aphrodisias Antik Kenti, turizm yanında bölgenin kırsal zenginliği nedeniyle 

sadece ekonomik değil sosyo-kültürel gelişmesine de katkıda bulunan önemli bir potansiyele sahiptir. Karacasu 

ilçesi, Aphrodisias antik kentinin yanı sıra, Osmanlı mimarisini yansıtan kültürel yapısıyla taş evleri, yaylaları, 

kanyonları, sahip olduğu diğer doğal ve kültürel varlıkları ve yöreye özgü tarımsal ürün potansiyeli ile oldukça 

dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, doğal ve kültürel varlıkları ve de yöreye özgü tarımsal ürün potansiyeli ile 

kırsal ve kültürel turizm potansiyeline sahip Aydın ili Karacasu ilçesinde kırsal ve kültür turizmin bütünleşerek 

kırsal kalkınmaya etkisinin olup olmadığının, yerel paydaşların (belediye, sivil toplum örgütleri ve halkın) bakış 

açısıyla incelenmesi, onların konu ile ilgili farkındalıkları, bugüne dek yapılan çalışmaların sürdürülebilirliği ve 

geleceğe yönelik planları yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi ile değerlendirilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: KÜLTÜR TURİZMİ, KIRSAL TURİZM, BÜTÜNLEŞME, ANTİK KENT, 

YEREL PAYDAŞLAR 

 
THE ROLE OF LOCAL STAKEHOLDERS IN RURAL- CULTURAL TOURISM INTEGRATION 

 
Naciye TOK1, Renan TUNALIOĞLU1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

The integration of rural and cultural tourism is one of the most important tools supporting eco-tourism in the 
sustainable transformation of natural resources into economic value and the protection of cultural heritage in rural 
areas. For this reason, planned and programmed implementations that emphasize rural and cultural values realized 
within the scope of eco-tourism play an important role in the protection and improvement of these values. Local 
stakeholders need to be involved in activities to highlight some of the characteristics of a rural area, including local 
cultural resources that are attractive for tourism (history, historical sites, cuisine, language, music, dance, crafts, 
etc.). It is only possible to ensure that the issue is conveyed to the public in a correct and positive manner by local 
and regional governments only by benefiting from its economic and social effects. In this study, the world's have 
hosted the major civilizations in Anatolia, cultural tourism is integrated into the rural tourism, built in Büyük 

Menderes Basin, with fertile soil “Civilization valley called" province of Aydin, Karacasu district has been 
identified as an area. Because of Aphrodisias,which located in Geyre villages/Karacasu located within the 
neighborhood boundaries and on July 9, 2017 within the UNESCO World Heritage List, is an ancient city in 
Turkey's 17th registered as a World Heritage Site. Besides the tourism, the ancient city of Aphrodisias has an 
important potential not only for its economic but also for its socio-cultural development due to the rural wealth of 
the region. In addition to the ancient city of Aphrodisias, Karacasu district attracts attention with its cultural 
structure reflecting Ottoman architecture, stone houses, plateaus, canyons, other natural and cultural assets it 
possesses and agricultural product potential of the region. In this study, it is aimed to investigate whether rural and 
cultural tourism has an impact on rural development by integrating rural and cultural tourism district of Karacasu 
in Aydın, which has rural and cultural tourism potential with its natural and cultural assets as well as local 
agricultural product potential, from the perspective of local stakeholders (municipalities, non-governmental 
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organizations and people) their awareness on the subject, the sustainability of the studies carried out to date and 
their future plans were evaluated with semi-structured interview method. 

KEYWORDS: Cultural tourısm, rural tourism, integration, ancient city, local stakeholders 
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SAKARYA VE KOCAELİ İLLERİNDE YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN MISIR TOHUMLARINDA 

GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMA TARAMASI 
 

Sözel Bildiri 
 

Serap AÇIKGÖZ1, Hande Burak Baygeldi2, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 2Kocaeli Gıda Kontrol Müdürlüğü Biyogenetik Lab., 

Son yıllarda genetiği değiştirilmiş ürünlerin ortaya çıkmasıyla GDO’lu tohumların ekildiği alanlar dünya genelinde 
giderek artmaktadır. Ülkemizde genetiği değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerinden kaynaklanabilecek riskleri 

engellemek amacıyla 2010 yılında Biyogüvenlik Kanunu ile GDO’nun gıda olarak kullanılımı ve GDO’lu bitki 

üretimi yasaklanmış, hayvan yemi olarak kullanımına sınırlama getirilmiştir. Ancak yapılan araştırmalar sonucu 

Türkiye’nin çeşitli illerinde değişik firma ve marketlerden toplanan birçok ürünün GDO’lu olduğu rapor edilmiştir. 

GDO’lu ürünlerin sadece hayvan yemi olarak ithalatına izin verilen başka ülkelerde yapılan araştırmalarda; tahıl 

ithalat limanına yakın bölgelerde yetişen mısırların GDO’lu olduğu saptanmıştır. Bu çalışma ile Marmara 

Bölgesi’nden tarladan toplanan ve tarım marketlerinden ambalajlı olarak satın alınan ilaçlı mısır tohumlarının 

GDO açısından belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Sakarya ve Kocaeli’nin çeşitli bölgelerinden toplanan ve 

tarım marketlerinden satın alınan mısır tohumlarının DNA izolasyonu gerçekleştirilmiş ve uygun 

konsantrasyonlarda elde edilen örnekler 35S promotör, 34S promotör (FMV), nopalin sentaz geni terminatör 

(tNOS) gen bölgeleri ile DAS40278 mısır tipi Real-Time PCR’da analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarının negatif 

çıkması tarladan toplanan ve tarım marketlerinden ambalajlı olarak satın alınan ilaçlı tohumların GDO 

içermediğini göstermiştir. Daha sonra GDO içermediği belirlenen tarım marketlerinden ambalajlı olarak satın 

alınan ilaçlı mısır tohumlarının üzerindeki çeşitli kimyasal maddelerin PCR üzerine herhangi bir inhibitör etkisi 

yaratıp yaratmayacağını saptamak amaçlı Bt11 ve Mon810 çeşitleri DNA örneklerine %0,1 lik CRM’ler 

kullanılarak spike (kirletme) yapılmış ve sonuç pozitif bulunmuştur. Böylece ilaçlı mısır tohumlarının içeriğinde 

bulunan kimyasal maddelerin tarama sonucunu etkilemediği belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: GDO,DAS40278,BT11,MON810,MISIR 

 
GENETICALLY MODIFIED ORGANISM SCREENING IN MAİZE SEEDS CULTIVATED IN 

SAKARYA AND KOCAELİ PROVINCES 
 

Serap AÇIKGÖZ1, Hande Burak Baygeldi2 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY, 2KOCAELİ GIDA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

BİYOGENETİK LAB. 

With the emergence of genetically modified crops in recent years, the areas where GMO seeds are planted are also 
increasing. In order to prevent the risks that may arise from genetically modified organisms and products in our 
country, the use of GMO as a food and the production of GMO plants were banned in 2010 with the Biosafety 
Law and the use of GMO as a feed was restricted. But recent research results has been reported that Turkey's GMO 
products collected from many different companies and markets in various cities. In studies conducted in other 
countries where GMO products are only allowed to be imported as animal feed; The maize grown in the regions 
close to the grain import port was found to be GMO. The aim of this study was to determine the GMOs of 
medicated maize seeds collected from the field in Marmara Region and purchased in packaged from agricultural 
markets. For this purpose, DNA extraction of maize seeds collected from various regions of Sakarya and Kocaeli 
and purchased from agricultural markets was performed and samples obtained in appropriate concentrations were 
analyzed from 35S promoter, 34S promoter (FMV), nopaline synthase gene terminator (tNOS) gene regions and 
DAS40278 maize type by Real-Time PCR. The negative results of the analysis showed that the maize seeds 
collected from the field and purchased in packaged from agricultural markets did not contain GMO. Then, Bt11 
and Mon810 maize types were spiked (contaminated) using 0.1% CRMs to determine whether various chemical 
components used in maize seeds purchased in packaged from agricultural markets would have any inhibitory effect 
on PCR and the results found positive. Thus, it was determined that the chemicals contained in the medicated 
maize seeds did not affect the screening result. 

KEYWORDS: GMO, DAS40278, BT11, MON810,MISIR 
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ADSORBAN OLARAK BİYOKÖMÜR KULLANIMI 
 

Sözel Bildiri 
 

Özlem ÜSTÜNDAĞ1, Selçuk GÖÇMEZ1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü, 

Hızlı nüfus artışı ve buna paralel olarak artan kentleşme ve sanayileşme enerjide doğan açığı da beraberinde 

getirmektedir. Enerjinin çevreci bir yaklaşımla sürdürülebilir olması için farklı yaklaşımlar ortaya atılmaktadır. 

Bu yaklaşımlardan başta geleni son yıllarda çalışılmaya başlanılan biyokütle enerjisidir. Farklı dönüşüm işlemleri 

ile beraber biyokütleden katı, sıvı, gaz yakıtlar elde edilebilmektedir. Ayrıca biyokütlenin doğrudan yanması ile 

de direk enerji üretimi yapılabilmektedir. Piroliz, biyokütlenin oksijensiz ortamda yüksek ısı değerlerinde 

yakılarak katı, sıvı ve gaz ürün elde edilen ısıl dönüşüm süreçlerinden biridir. Biyokömür, yüksek organik karbon 

içerikli, çok uzun sürede çözünen, geniş spesifik yüzey alanına sahip, biyokütlenin prolizi ile elde edilen organik 
kaynaklı kömürdür. Adsorbsiyon kabiliyetinin yüksek olmasından dolayı biyokömürler ağır metalleri, pestisitleri, 

herbisitleri ve hormonları immobilize etme potansiyeline sahiptir. Biyokömür ayrıca, nitrat sızıntısını azaltır, fekal 

bakterilerin su kaynaklarına bulaşmasını önler, topraklardaki N2O ve CH4 emisyonlarını azaltır. Bu derleme, 

proliz yöntemiyle elde edilen biyokömürün, su ve toprak kaynaklarının remediasyonunda ve adsorban olarak 

tarımsal amaçlı kullanılması olanaklarının araştırılmasına odaklanmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: ADSORBAN, FOSFOR GİDERİMİ, AZOT GİDERİMİ, KİMYASAL OKSİJEN 

İHTİYACI 

 
USE OF BİOCHAR AS ADSORBENT 

 
Özlem ÜSTÜNDAĞ1, Selçuk GÖÇMEZ1 

 
1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF AGRİCULTURE, DEPARTMENT OF SOİL 

SCİENCE AND PLANT NUTRİTİON 

Rapid population growth, increasing urbanization and industrialization bring about the deficit in energy. Different 
approaches are proposed to sustain energy with an environmentalist approach. One of these approaches is the 
biomass energy which has been studied in recent years. Solid, liquid and gaseous fuels can be obtained from 
biomass with different conversion processes. In addition, direct energy production can be achieved by direct 
combustion of biomass. Pyrolysis is one of the thermal conversion processes in which biomass is burned in an 
oxygen-free environment at high temperature values resulting in solid, liquid and gas products. Biochar is an 
organically derived coal with high organic carbon content, which dissolves over a long period of time, has a large 
specific surface area and is obtained by prolysis of biomass. Due to its high adsorption ability, biochar has the 
potential to immobilize heavy metals, pesticides, herbicides and hormones. Biochar also reduces nitrate leakage, 
prevents fecal bacteria from contaminating water resources, and reduces N2O and CH4 emissions in soils. This 
review focuses on the possibilities of using biochar obtained by prolysis method for remediation of water and soil 
resources and for agricultural purposes as adsorbent. 

KEYWORDS: Adsorbent, phosphorus removal, nitrogen removal, chemical oxygen demand. 
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KABAAĞAÇ (DENİZLİ) SICAK SU KAYNAĞINDA ARKE ÇEŞİTLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Rümeysa Gülsu ÖZKAN1, Gamze BAŞBÜLBÜL1, Mehmet AYTAR1, Bülent BOZDOĞAN1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi, 

Arkeler canlıların üç büyük domaininden birini oluşturan biyokimyasal özellikleri bakımından hem bakterilerden 

hem de ökaryotlardan farklı olan, prokaryotik hücre tipinde tek hücreli canlılardır. Arkeler çoğu canlının hayatta 

kalamayacağı aşırı sıcak, aşırı soğuk ve aşırı tuzlu gibi ekstrem ortamlarda yaşayabilirler. Yakın zamana kadar 

arkelerin sadece ekstrem ortam koşullarında yaşayabildikleri zannedilirken, son dönemlerde yapılan çalışmalarla 

arkeler başka canlı gruplarının bulunduğu normal yaşam ortamlarında da tespit edilmiştir.Arke türlerinin saf 

kültürlerinin izole edildiği tipik ortamlar ; kaplıcalar, hidrotermal bacalar, solfataralar, tuz gölleri, soda gölleridir. 

Son yirmi yılda, çevresel örneklerdeki 16S rRNA genlerinin PCR-bazlı amplifikasyonunu içeren moleküler 

tekniklerin kullanılması, kültürden bağımsız bir mikrobiyal çeşitlilik değerlendirmesine izin vermiştir.Bu 

çalışmada Aydın ve Denizli illeri çevresindeki sıcak su kaynaklarından kültürden bağımsız yöntemler kullanılarak 

arkeal çeşitliliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç için ; toplanan örneklerden total DNA izolasyonu 

sonrasında arke domainine spesifik primerler kullanılarak PCR yöntemi ile 16S rRNA gen bölgesi 

çoğaltılmıştır.Klonlama sonrası elde edilen beyaz kolonilerden 16S rRNA genini içeren amplikonların sekans 

analizi sonucunda, mikrobiyal topluluklarda bulunan arkelerin genus/tür bazında tanıları yapılarak, sıcak su 

kaynakları ve birikinti örneklerindeki arkeal çeşitlilik belirlenmiştir.Elde edilen bulgulara göre; totalde 25 klonun 

sekans analizi yapılmıştır.Bunlardan 10 türün bakteri domaininde yer aldığı,diğer türlerin ise 

hipertermofilik,termofilik,metanojen filumlarına ait oldukları belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: ARKE, TERMOFİLİK ; 16S RRNA ; KÜLTÜRDEN BAĞIMSIZ YÖNTEMLER 

; ÇEŞİTLİLİK 

 
Determination of Archaeal Diversity in Kabaağaç (Denizli) Hot Spring 

 
Rümeysa Gülsu ÖZKAN1, Gamze BAŞBÜLBÜL1, Mehmet AYTAR1, Bülent BOZDOĞAN1 

 
1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

Archaea are single-celled organisms of the prokaryotic cell type that differ from both bacteria and eukaryotes in 
their biochemical properties, which constitute one of the three major domains of living things. Archaea can live in 
extreme environments such as extreme heat, extreme cold, and too salty, where most living things cannot survive. 
Until recently, it has been assumed that archaea can only survive under extreme environmental conditions, but in 
recent studies archaea have also been identified in normal living environments where other living groups are 
present ; hot springs, hydrothermal vent , solfataras, salt lakes, soda lakes. In the last two decades, the use of 
molecular techniques, including PCR-based amplification of 16S rRNA genes in environmental samples, has 
allowed an independent culture evaluation of microbial diversity. For this purpose ; After the isolation of total 
DNA from the collected samples, 16S rRNA gene region was amplified by PCR method by using archae domain 
specific primers. As a result of the sequence analysis of amplicons containing the 16S rRNA gene from white 
colonies obtained after cloning, the archaeal diversity in hot water sources and deposit samples were determined 
by making genus / species basis diagnoses of the archaea found in microbial communities. According to the 
findings; A total of 25 clones were sequenced. It was determined that 10 species belong to bacterial domain and 
the other species belong to hyperthermophilic, thermophilic, methanogen phylum. 

KEYWORDS: Archaea , thermophilic; 16S rRNA; culture independent methods; diversity 
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ÇOCUK POLİKLİNİĞİ'NE GELEN HASTALARIN İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN 

ESCHERİCHİA COLİ SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI VE ÇOKLU ANTİBİYOTİK 

DİRENCİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Tuğba CEBECİ1, Dilek KESKİN2, Ahmet Ali GÖKAL3, 
 

1Espiye Vocational High School, 2Kosk Vocational High School, 3Private Giresun Ada Hospital, 

Amaç: Bu çalışmada özel bir hastanede üriner sistem enfeksiyonlu çocukların idrar örneklerinden kültürü yapılan 

Esherichia coli'nin antibiyotik duyarlılıklarının saptanması amaçlandı. Yöntemler: 2017-2018 tarihleri poliklinik 
hastalarına ait idrar örneklerinden izole edilen suşların identifikasyonu konvansiyonel yöntemlerle yapılmıştır. 

Antimikrobiyal duyarlılıkları Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterlerine göre disk difüzyon 

yöntemiyle belirlenmiştir. Bulgular: En duyarlı antibiyotikler; sefiksim, meropenem, imipenem, levofloksasin, 

siprofloksasin, sefepim, ertapenem, seftazidim, seftriakson ve amikasin bulunmuştur. En az dirençli antibiyotik 

ise ampisillin’dir. Test edilen Esherichia coli izolatlarından 60 (%29) hiçbir antibiotiğe direnç göstermemiştir. 

Direnç gösteren antibiyotik sayısı ise 1 ile 10 arasında değişmektedir. Çalışmaya alınan 204 Esherichia coli izolatı 
genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz yönünden negatif çıkarken sadece 1 izolat genişlemiş spektrumlu beta-
laktamaz pozitif olarak bulunmuştur. Sonuç: Antibiyogram sonuçları dikkate alındığında, sefiksim, meropenem, 

imipenem, levofloksasin, siprofloksasin, sefepim, ertapenem,seftazidim, seftriakson ve amikasin idrar 
örneklerinden izole edilen Esherichia coli enfeksiyonu için tercih edilen ilaçlar olması gerektiği düşünülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: E. COLİ, ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI, İDRAR, ÇOCUK POLİKLİNİĞİ 

 
Antibiotic Susceptibility and Multiple Antibiotic Resistance of Escherichia coli Strains Isolated from 

Urine Samples from the Pediatric Outpatient Clinic 
 

Tuğba CEBECİ1, Dilek KESKİN2, Ahmet Ali GÖKAL3 
 

1GİRESUN UNİVERSİTY, 2ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, 3PRİVATE GİRESUN ADA HOSPİTAL 

Objective: In this study we aimed to determine Escherichia coli and their antibiotic susceptibility cultured from 
urine samples in children with urinary tract infection in a private hospital. Methods: The identification of strains 
isolated from urine samples of outpatients between 2017-2018 were performed by conventional methods. 
Antimicrobial susceptibility was determined by disk diffusion method in accordance with Clinical Laboratory 
Standards Institute (CLSI). Results: The most sensitive antibiotics; cefixime, meropenem, Imipenem, levofloxacin, 
ciprofloxacin, cefepime, ertapenem, ceftazidime, ceftriaxone and amikacin were found. The least resistant 
antibiotic is Ampisillin. 60 of the isolates tested were Escherichia coli showed no resistance to any antibiotics. The 
number of resistant antibiotics varies between 1 and 10. The 204 Esherichia coli isolate were negative for 
Extended-Spectrum Beta-Lactamase and only one isolate Extended-Spectrum Beta-Lactamase was positive. 
Conclusion: Considering the antibiogram results, cefixime, meropenem, imipenem, levofloxacin, ciprofloxacin, 
cefepime, ertapenem, ceftazidime, ceftriaxone and amikacin were considered to be the preferred drugs for 
Esherichia coli infection isolated from urine samples. 

KEYWORDS: Esherichia coli, antibiotic sensitivity, urine, pediatric outpatient clinic 
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ALTERNATİF YEM KAYNAĞI OLARAK KULLANILAN KİNOANIN BROİLERLERİN ET VERİMİ 

VE GÖĞÜS ETİ YAĞ ASİTİ PROFİLİ ÜZERİNE ETKİLERİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ1, Yakup Onur KOCA1, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, 

Kanatlı beslenmesinde yem hammaddesi olarak yaygın olarak kullanılan mısır ve soya, dünyada üretilen en önemli 

GDO ürünleridir ve son yıllarda doğal ürünlere olan talebin artmasıyla birlikte, yeni alternatif yem kaynaklarının 

araştırılması hız kazanmıştır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Tavukçuluk 

Biriminde yürütülen bu çalışmada, yüksek protein ve enerji içeriğine (% 16 protein, 3100 kcal/kg ME) sahip olan 
kinoanın rasyonlara ilave edilmesinin etlik piliçlerin et verimi ve göğüs eti yağ asidi profili üzerine etkileri 

araştırılmıştır. 48 adet günlük yaştaki broiler civcivi, kontrol, %25 kinoa ve % 50 kinoa olmak üzere 3 gruba 

ayrılmıştır. Hayvanlar bireysel bölmelerde beslenmişlerdir. Deneme 35 gün sürdürülmüş ve deneme boyunca 

hayvanlara yem ve su ad-libitum verilmiştir. Deneme sonunda hayvanlar kesilerek, kesim ve karkas parametreleri 

belirlenmiş ve alınan göğüs eti örneklerinde yağ asidi analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kesim ağırlığı 

ve karkas randımanında gruplar arasında bir fark tespit edilememiştir. Sıcak karkas ve karaciğer ağırlıklarında ise 

en yüksek değerler % 25 kinoalı yemle beslenen hayvanlarda gözlenmiştir. Yağ asitleri incelendiğinde en yüksek 

stearik asit (C18:0), linoleik asit (C18:2) ve linolenik asit (C18:3) değerleri % 25 kinoalı grupta, en yüksek miristik 

asit (C14:0), palmitik asit (C16:0) ve palmitoleik asit (C16:1) değerleri % 50 kinoalı grupta gözlenmiştir. Konu ile 
ilgili yeterli çalışmanın olmaması gelecekte daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: KİNOA, BROİLER, ET VERİMİ, YAĞ ASİDİ PROFİLİ 

 
THE EFFECTS OF QUINOA USED AS AN ALTERNATIVE FEED SOURCE ON MEAT YIELD AND 

BREAST MEAT FATTY ACID PROFILE OF BROILER CHICKENS 
 

Ahmet Önder ÜSTÜNDAĞ1, Yakup Onur KOCA1 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE 

Corn and soy, which are widely used as feed raw materials in poultry nutrition, is the most important GMO 
products produced in the world, and with the increasing demand for natural products in recent years, the research 
of new alternative feed sources have gained momentum. In this study conducted in Aydın Adnan Menderes 

University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science, Poultry Unit, the effects of adding quinoa 
which has high protein and energy content (% 16 protein, 3100 kcal/kg ME), to rations on meat yield and breast 
fatty acid profile of broilers were investigated. 48 one day old broiler chicks were divided into 3 experimental 
groups; the control, 25% quinoa and 50% quinoa. Animals were fed in individual compartments. The experiment 
lasted 35 days and feed and water were given ad-libitum to animals during the trial. At the end of the experiment, 
the animals were slaughtered and cutting and carcass parameters were determined and fatty acid analysis was 
performed in breast meat samples taken from the animals. According to the results of the research, there was no 
difference between the groups in cut weights and carcass yields. In hot carcass weights and liver weighths, the 
highest value was observed in animals fed feed containing 25% quinoa. When fatty acids were examined, the 
highest stearic acid (C18:0), linoleic acid (C18:2), linolenic acid (C18:3) values were observed in 25% quinoa 
group, the highest myristic acid (C14:0), palmitic acid (C16 0) and palmitoleic acid (C16:1) values were observed 
in 50% quinoa group. The lack of sufficient studies on the subject indicates that more studies are needed in the 
future. 

KEYWORDS: Quinoa, broiler, meat yield, fatty acid profile 
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BAZI SERİN İKLİM TAHILLARINDA OT VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE BİÇİM ZAMANININ 

ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

OGUZ BİLGİN1, ALPAY BALKAN2, LEVENT ÖZDÜVEN3, İSMET BAŞER1, DAMLA BALABAN 
GÖÇMEN4, 

 
1NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2Namık Kemal Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi, 3NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ, 4NAMIK 
KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 

Çalışmada farklı serin iklim türüne ait 21 genotip materyal olarak kullanılmıştır. Denemede ana parsellere çeşitler 

alt parsellere ise biçim zamanı uygulanmıştır. İncelenen genotipler 0.85 x 5 metrelik parsellere ekilmiştir. Ekimden 

önce 5 kg saf azot ve fosfor , sapa kalkmanın başlangıcında 8 kg saf azot ve başaklanmadan önce 5 kg saf azot 

olacak şekilde gübreleme yapılmıştır. Süt ve hamur olum döneminde hasat edilen bitkilerde ot verimi ve bazı 

kimyasal analizler yapılmıştır. Çalışmada yeşil ot verimi, kuru ot verimi, protein oranı, kül oranı, ADF, NDF ve 

ADL oranları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar yeşil ot veriminin 1925-7552 kg/da, kuru ot veriminin 747-2106 
kg/da, protein oranının 8.33-13.74, kül oranının 5.66-12.53; NDF oranının49.04-72.04, ADF oranının 29.52-
51.65% ve ADL oranının 3.45-8.52% arasında değiştiğini göstermektedir. Hasat zamanı yeşil ve kuru otun 

kimyasal kompozisyonu üzerine istatistiki olarak önemli etki yapmıştır. Geciken hasat zamanı kuru ot verimi 

artarken, protein, kül, ADF, NDF ve ADL oranları azalmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: TAHIL, HASAT ZAMANI, YEŞİL OT VERİMİ, KURU OT VERİMİ, ADF, 

NDF VE ADL ORANI 

 
EFFECT OF DIFFERENT CUTTING TIMES ON FODDER YIELD AND QUALITY FOR SOME 

COOL SEASON CEREALS 
 

OGUZ BİLGİN1, ALPAY BALKAN2, LEVENT ÖZDÜVEN3, İSMET BAŞER1, DAMLA BALABAN 
GÖÇMEN4 

 
1NAMIK KEMAL UNİVERSİTY AGRİCULTURAL FACULTY, 2TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL 

UNİVERSİTY AGRİCULTURAL FACULTY, 3NAMIK KEMAL UNİVERSİTY AGRİCULTURAL 

FACULTY ANİMAL HUSBANDRY DEPARTMENT, 4TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL UNİVERSİTY, 

GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLİED SCİENCES 

The study was carried out in order to determine fodder yield and chemical compositions of some cereal crops 
harvested in two different periods as milk and dough according to the split-plot experimental design with 3 
replications in the experimental area of Field Crops Department, Agriculture Faculty, Namık Kemal University. 

In the study, 21 genotypes belonging to different cool season cereals were used as test material. In the experiment 
varieties were applied as main-plot and cutting times as sub-plot. The varieties in the experiment were sown in 
plots with 0.85 x 5 meter. Fertilizers were applied before sowing (5 kg/da pure nitrogen and phosphorus), at the 
start of stem elongation (8 kg pure urea) and before heading (5 kg pure ammonium nitrate) in the study. Fodder 
yield and some chemical analyzes were determined in the plants harvested during the milk and dough formation 
period. In the study, the characters of green grass yield, fodder yield, crude protein (HP), crude ash (HK), acid 
detergent fiber (ADF), neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent lignin (ADL) were investigated. The 
obtained data showed that the green yield was 1925-7552 kg/da, the weed yield was 747-2106 kg/da, HP 8.33-
13.74, HK 5.66-12.53; NDF is 49.04-72.04, ADF is 29.52-51.65% and ADL is 3.45-8.52%. The harvesting time 
significantly affected the chemical composition of the plants with green and dry yields. With the delay of the 
harvest time, fodder yield was increased; HP, HK, NDF, ADF and ADL content has decreased. 

KEYWORDS: Cereal, harvesting, time, fodder yield, grass yield, ADF and NDF rate 
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ENDÜSTRİYEL RAFİNASYON İŞLEMİNİN KANOLA VE MISIR YAĞLARININ BAZI 

BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Derya DENİZ ŞİRİNYILDIZ1, Aslı YORULMAZ1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Çalışmada, rafinasyon işleminin farklı aşamalarında örnekler alınmış iki ticari bitkisel yağın yağ asidi ve sterol 

bileşimindeki değişiklikler bildirilmiştir. Ayrıca, uçucu bileşen ve 3-MCPD ester içerikleri de incelenmiştir. 

Kanola ve mısır yağları,bir kimyasal rafinasyon tesisinin nötrleştirme, ağartma, vinterizasyon ve koku giderme 

aşamalarından toplanmış ve değerlendirilmiştir. Sonuçlar, yağ asidi bileşiminin temelde değişmediğini, sterol 

içeriğinin işlem boyunca kanola ve mısır yağları için sırasıyla % 15.22 ve % 21.72 oranında azaldığını göstermiştir. 

Rafinasyon işlemi sırasında kanola yağının toplam uçucu bileşen miktarı kademeli olarak azalırken, mısır yağından 

ağartma işlemi aşamasında alınan örneklerde önemli derecede artış göstermiştir. 3-MCPD ester içeriği, mısır yağı 

için 0.19-0.26 mg/kg-1 ve kanola yağı için 0.20-0.48 mg/kg-1 aralığında değişim göstermiştir. Koku giderme 

işlemi, 3-MCPD esterlerin oluşumu için en etkili rafinasyon basamağı olarak belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: 3-MCPD ESTER, RAFİNASYON, STEROL, UÇUCU BİLEŞİKLER, YAĞ 

ASİDİ 

 
Effect of Industrial Refining Process on Some Constituents of Canola and Corn Oils 

 
Derya DENİZ ŞİRİNYILDIZ1, Aslı YORULMAZ1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

The study reports the changes in fatty acid and sterol composition; as well as volatile and 3-MCPD ester content 
of two commercial vegetable oils at different steps of refining process. Canola and corn oils were collected from 
neutralization, bleaching, winterization and deodorization stages of a chemical refining plant and oil samples were 
evaluated for their constituents. Results have shown that fatty acid composition mainly remained unchanged, 
whereas total and individual sterol contents decreased throughout the process by 15.22 % and 21.72 % for canola 
and corn oils respectively. Total volatiles of canola oil decreased gradually during refining, however corn oil had 
significant increases at bleaching step. 3-MCPD ester contents were between 0.19-0.26 mg kg-1 for corn and 0.20-
0.48 mg kg-1 for canola oils. Deodorization was found to be the most influential refining stage for formation of 3-
MCPD esters. 

KEYWORDS: 3-MCPD ester, fatty acid, refining, sterol, volatile compounds 
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EKMEKLİK BUĞDAYDA GENOTİP, FARKLI EKİM ZAMANI VE FARKLI TOHUM İLACI 

UYGULAMALARININ KÖK VE KÖK BOĞAZI ZARARI ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

İsmet BAŞER1, İlker GİDER2, Kayıhan Z. KORKUT1, Oğuz BİLGİN1, ALPAY BALKAN1, 
 
1NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, 2Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi/Hektaş 

Firması, 

Çalışmada erkenci, orta ve geççi olarak üç farklı olgunlaşma grubunda ekmeklik buğday genotipleri 1 Kasım, 15 

Kasım ve 30 Kasım tarihlerinde olmak üzere üç farklı ekim zamanında ekilmiştir. Çalışmada materyal olarak 

Esperia, Genesi ve Anapo çeşitleri kullanılmıştır. Bu çeşitlerin tohumları 4 farklı tohum ilacı ile ilaçlanmıştır. 

Çeşitler 3 farklı ekim zamanında 4 farklı tohum ilacı ( Prothioconazole+tebuconazole, Carboxin+thiram 

Prochloraz+tiriticonazoleve kontrol) uygulamasından sonra ekilmiştir. Çalışmada ekmeklik buğday çeşitlerinde 

bitki boyu, başak uzunluğu, başakta tane sayısı, bitki tane verimi, başak tane verimi özellikleri üzerine çeşit, ekim 

zamanı ve tohum ilacının etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Kök çürüklüğü oranı üzerine farklı tohum 

ilacı uygulaması etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Farklı ekim zamanında en düşük kök çürüklüğü % 

2.714 ile Prothioconazole+tebuconazole ilaçlama uygulamasından olmuş, bunu % 3.31 ile 

Prochloraz+tiriticonazoleile ilaç uygulaması izlemiştir. En yüksek kök çürüklüğü ise en erken ekim olan 01 Kasım 

da yapılan ekimde % 3.64 ile olmuştur. Dört farklı ilaçlamada ise en yüksek kök çürüklüğü % 5.59 ile ilaç 

uygulanmayan parsellerde elde edilmiştir. En düşük kök çürüklüğü ise sırasıyla % 1.96, % 2.10 ve % 2.89 kök 

çürüklüğü ile aynı istatistik grupta ye alan Prothioconazole+tebuconazole, Carboxin+thiram ve 

Prochloraz+tiriticonazole ile ilaç uygulamasında elde edilmiştir. Anahtar kelimeler : Buğday, bök çürüklüğü, ekim 

zamanı, tohum ilacı, çeşit 

ANAHTAR KELİMELER: BUĞDAY, KÖK VE KÖK BOĞAZI EKİM ZAMANI TOHUM İLACI, ÇEŞİT 

 
THE EFFECTS OF VARİETY, SOWİNG TİME AND DİFFERENT SEED PESTİCİDE APPLİCATİON 

ON ROOT AND ROOT CROWN İN WHEAT 
 

İsmet BAŞER1, İlker GİDER2, Kayıhan Z. KORKUT1, Oğuz BİLGİN1, ALPAY BALKAN1 
 

1NAMIK KEMAL UNİVERSİTY AGRİCULTURAL FACULTY, 2TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL 

UNİVERSİTY AGRİCULTURAL FACULTY/HEKTAŞ 

In this study, bread wheat genotypes in early, middle and late ripening group were sown in three different periods 
as 1 November, 15 November and 30 November. Esperia, Genesi and Anapo bread wheat varieties were used as 
material in the study. The seeds of these varieties were sprayed with 4 different seed drugs. The cultivars were 
sown after spraying with 4 different seed pods (Prothioconazole+tebuconazole, Carboxin+thiram 
Prochloraz+tiriticonazoleand control) at 3 different sowing times. In the study, the effects of cultivars, sowing time 
and seed medication on plant height, spike length, number of spikes, plant grain yield, spike grain yield 
characteristics were statistically significant. The effect of different variety, sowing time and seed drug applications 
on the root rot rate were statistically significant. The lowest root rot at different sowing times was caused by 
Prothioconazole + tebuconazole application with 2.714%, followed by Prochloraz + tiriticonazole with 3.31%. 
The highest root rot was in the earliest planting on November 01 with 3.64%. The effect of different variety, 
sowing time and seed drug applications on the root rot rate were statistically significant. Prothioconazole + 
tebuconazole application with 2.714%, followed by Prochlorase + tiriticonazole with 3.31%. The highest root rot 
was in the earliest planting on November 01 with 3.64%.In four different applications, the highest root rot was 
obtained in 5.59% of the parcels without treatment. The lowest root rot was 1.96%, 2.10% and 2.89% root rot and 
the same statistical group of Prothioconazole + tebuconazole, Carboxin + thiram and Prochloraz + tiriticonazole 
drug application was obtained. 

KEYWORDS: WHEAT, ROT ROT, SOWİNG TİME, SEED DRUG, VARİETY 
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EGE BÖLGESİNDEKİ ÜZÜMLERDEN İZOLE EDİLEN BOTRYTİS CİNEREA IZOLATLARININ 

BAZI FUNGİSİTLERE VE TRİCHODERMA SPP. SEKONDER METABOLİTLERİNE KARŞI 

DUYARLILIĞI 
 

Sözel Bildiri 
 

Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ1, Murat YILDIZ1, Rengin ELTEM2, Evrim ÖZKALE3, 1, 
 

1Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 2Ege Üniversitesi , 3Manisa Celal Bayar Universitesi, 

Kurşuni küfe neden olan Botrytis cinerea, üzümlerde en tahripkâr patojendir. Bu çalışmada, Ege Bölgesi'ndeki 

bağlardan izole edilen B. cinerea izolatları, fenhexamid, cyprodinil+fludioxonil, % 1,34 Bacillus subtilis QST 713 

suşu (min. 1x109 cfu/ml) fungisitlere ve Trichoderma harzianum EGE-K-38 ve Trichoderma atroviride EGE-K-
71 suşları tarafından üretilen ana sekonder metabolitlerin uçucu olmayan bileşiklerine karşı in vitro ve in vivoda 

duyarlılık açısından test edilmiştir. Trichoderma spp.’nin uçucu ve uçucu olmayan bileşikleri ile antifungal etkileri 

fitopatojenlere karşı doğal fungisit olarak tarımsal sanayide sentetik fungisitler için uygun bir alternatif 

olabilmektedir. Doğal fungisitlerin tüketiciler tarafından tamamen kabul görmesi, kısmen güvenli olması 

nedeniyle ve çok amaçlı işlevsel kullanımlarıyla giderek artan bir ilgi görmektedir. Ayrıca, T. harzianum EGE-K-
38 ve T. atroviride EGE-K-71 suşlarından gelen uçucu metabolitlerin antifungal potansiyelinin 

değerlendirilmesinde, B. cinerea izolatları üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Trichoderma suşlarının uçucu 

bileşiklerinin çeşitli patojenlere karşı inhibe edici aktivitelerini değerlendirmek için her iki kültür de önce petrilere 

ayrı olarak ekilmiştir ve 2 gün 28°C'de inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresinden sonra, kapaklar kaldırılmış ve 

patojenleri içeren diskler, T. harzianum içeren her bir petri üzerine yerleştirilmiş ve ParafilmTM ile kaplanmıştır, 

daha sonra 5 gün daha inkübasyona bırakılmıştır. İki uygulamanın ortalama çapları ölçülmüştür. Uçucu olmayan 

bileşikler için ölçümler, Trichoderma kültürlerinin sıvı ortama karıştırılması ile elde edilmiştir. Filtratların 

inkubasyonundan sonra süzülmüş ve flitrasyon ile sterilize edilmiş ve PDA ortamına karıştırılmıştır. Bu uçucu 

olmayan metabolitlerin fungisit etkileri, izolatların ED50 verilerine göre değerlendirilmiştir. Sonuçta, petri 

kaplarındaki uçucu metabolitler ve sıvı kültürlerde üretilen uçucu olmayan metabolitler, test edilen tüm izolatlara 

karşı iyi bir engelleyici aktivite göstermiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: TRİCHODERMA, UÇUCU BİLEŞİKLER, UÇUCU OLMAYAN BİLEŞİKLER, 

FUNGİSİTLER, BOTRYTİS CİNEREA 

 
Sensivity Against Secondary Metabolites of Trichoderma spp. And Some Fungicides of Botrytis cinerea 

Isolates on Grapes in Aegean Region 
 

Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ1, Murat YILDIZ1, Rengin ELTEM2, Evrim ÖZKALE3, 1 
 
1VİTİCULTURE RESEARCH INSTATİON, 2EGE UNİVERSİTY, 3MANİSA CELAL BAYAR UNİVERSİTY 

Botrytis cinerea causing gray mold, is the most destructive pathogen on grapes. In this study, B. cinerea isolates, 
collected from the vineyards in the Aegean Region, were tested for in vitro and in vivo sensitivity to the fungicides 
fenhexamid, cyprodinil+fludioxonil, % 1,34 Bacillus subtilis QST 713 strain (min. 1x109 cfu/ml) and non-volatile 
compounds of the main secondary metabolites produced by Trichoderma harzianum EGE-K-38 ve Trichoderma 
atroviride EGE-K-71 strains. Volatile and non-volatile compounds of Trichoderma spp. with antifungal effects 
can become a suitable alternative for synthetic fungicides in agro-industries as natural fungicides against 
phytopathogens. Natural fungicides are acquiring increasing interest because of their relatively safe status, wide 
acceptance by consumers and utilization for multi-purpose functional uses. Also, in the assessment of antifungal 
potential of the volatile metabolites from T. harzianum EGE-K-38 and T. atroviride EGE-K-71 strains was 
investigated to be effects on isolates B. cinerea. In order to assess the inhibitor activities of volatile compounds of 
Trichoderma strains against to various pathogens both the cultures were firstly inoculated seperately onto petri and 
incubated for 2 days at 28°C. After incubation time, lids were removed and plates containing pathogens were 

placed over a plate containing the T. harzianum and enclosed with ParafilmTM then left to incubation for 5 days 
more. The average diameters of two treatments were measured. Assays for non-volatile compounds were 
performed by inoculating the Trichoderma cultures in liquid media. After incubation the filtrates were seperated 
and sterilized by filtration and mixed into PDA medium. The fungicide effectives of these non-volatile metabolites 
was evaluated according to the ED50 datas of the isolates. The results indicate that volatile metabolites from petri 
plates and non-volatile metabolites produced in liquid cultures were shown good inhibiton activities against to all 
of the isolates tested. 
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SAĞLIK BİLİMLERİNDE SİMÜLASYONUN TARİHÇESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Nesrin OĞURLU1, Gülengün TÜRK2, 
 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulue, 2AYDIN ADNAN MENDERES 

ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 

Simülasyon gerçekte var olan görevlerin, ilişkilerin, fenomenlerin, ekipmanların, davranışların ya da bazı bilişsel 

aktivitelerin taklit edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Sağlık bakımında ise simülasyon; klinik bir durumu mümkün 

olduğu kadar gerçeğine yakın bir şekilde yansıtarak klinik uygulamada bu durum ile gerçekten karşılaşıldığında 

onun daha kolay anlaşılabilir ve yönetilebilir olmasını sağlayan bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. Simülasyon 

birçok eğitim türünde ve farklı disiplinlerde yararlanılabilen tekniktir. Simülasyonun tarihi geçmişine bakıldığında 

5000 yıl öncesine kadar uzandığı görülmektedir. Sağlık alanında bilinen ilk simülasyonun kullanımı 1950’li yılları 

bulmaktadır. İlk simülatörler 16-17. yüzyılda “phantom” olarak isimlendirilen mankenlerdir. İlk olarak 1950 

yılında İngiltere’de hemşirelik öğrencilerine fiziksel tanılamayı öğretmek için Mrs. Chase isimli simülatör 

kullanılmıştır. Geniş kapsamlı hasta simülatörlerinin gelişimi ise 1960’larda Amerika’da başlamıştır. Tıp 

eğitiminde simülasyonların ilk kullanım alanı anestezi olmuştur. İlk ve en iyi bilinen kardiyopulmoner canlandırma 

simülatörü, Anestezist Laerdal tarafından bir Norveç yayıncı ve bir oyuncak üreticisi ile birlikte geliştirdiği küçük 

adam 'Rescue-Anne'dir. Anestezide kullanılan ilk aktif simülatör ise Abrahamson ve arkadaşları tarafından 1969'da 

geliştirilen 'Sim One' adında endotracheal entübasyon da yapılabilen modeldir. 1980'lerde yüksek gerçeklik 

simülatörleri ortaya çıkarıldı. Son zamanlarda ise gerçekliğe yakınlığı yüksek “high fidelity” simülatörler eleştirel 

düşünme ve klinik karar verme becerilerinin öğretilmesi için etkin bir yöntem olarak kabul edilmiştir. Hasta 
simülatörleri, yıllar içerisinde çok ileri teknoloji içeren aletlere dönüşmüş ve günümüzde üzerinde invaziv ve 

noninvaziv uygulamaları geniş çapta yapabilmenin yanı sıra, ekip çalışmalarının uygulanması için de çok elverişli 

hale gelmiştir. Anahtar Kelimeler: Simülasyon, tarihçe, sağlık bilimleri. 

ANAHTAR KELİMELER: SİMÜLASYON, TARİHÇE, SAĞLIK BİLİMLERİ 

 
History of Simulation in Health Sciences 

 
Nesrin OĞURLU1, Gülengün TÜRK2 

 

Simulation is defined as the imitation of actual tasks, relationships, phenomena, equipment, behaviors or some 
cognitive activities. Simulation in health care; It is defined as a method that reflects a clinical situation as close to 
reality as possible and makes it easier to understand and manage when it is actually encountered in clinical practice. 
Simulation is a technique that can be used in many types of education and in different disciplines. The historical 
history of the simulation can be traced back to 5000 years. The first known simulation in the health field dates 
back to the 1950s. First simulators 16-17. century “phantom” are called mannequins. First, in 1950, in the UK to 

teach nursing students to diagnose physical. A simulator called Chase was used. The development of 
comprehensive patient simulators began in the 1960s in the United States. The first use of simulations in medical 
education was anesthesia. The first and best known cardiopulmonary resuscitation simulator is the little man 
'Rescue-Anne' developed by the anesthesiologist Laerdal together with a Norwegian publisher and a toy 
manufacturer. The first active simulator used in anesthesia is the 'Sim One' model developed by Abrahamson et 
al. In the 1980s, high reality simulators were introduced. Recently, high fidelity simulators have been accepted as 
an effective method for teaching critical thinking and clinical decision-making skills. Over the years, patient 
simulators have been transformed into high-tech instruments and are now very suitable for invasive and 
noninvasive applications, as well as for team work. Key Words: Simulation, history, health sciences. 

KEYWORDS: Simulation, history, health sciences 
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BİR KÜLTÜR MİRASI: AKDENİZ DİYETİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Emine DEDELER1, Meleknur UZUNOĞLU2, Ezgi BELLİKCİ KOYU2, 
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 2İzmir Katip Çelebi 

Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü,, 

Farklı kültürler, kökenler, inanışlar ve ekonomik gelişmeler bireylerin beslenme alışkanlıklarını etkilemektedir. 
Akdeniz sahili boyunca uzanan ve zeytin yetiştiriciliği yapılabilen ülkeler birbirinden farklı ekonomik, sosyal, 

kültürel ve dini özelliklere sahip olsa da benzer yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarına sahiptir. Akdeniz diyeti 

kavramı ilk kez Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin beslenme alışkanlıklarını ve buna bağlı mortaliteyi inceleyen 7 

Ülkeler Çalışmasının sonuçları doğrultusunda Ancel Keys tarafından oluşturulmuştur. Çalışma kapsamında 

incelenen ülkelerde kardiyovasküler ve nörodejenaratif hastalıkların prevalansının daha az olduğu saptanmıştır. 

Bu önemli bulgu araştırmacıları Akdeniz diyeti-sağlık ilişkisi üzerine yoğunlaştırmıştır. Akdeniz diyeti; temel yağ 

kaynağı sızma zeytinyağı olan, yemeklerle birlikte ılımlı ölçüde şarap tüketimi ile karakterize, meyve, sebze, 
kurubaklagil, tam tahıllar ve yağlı tohumlardan zengin, bitki temelli bir diyet modelidir. Bu diyet modeli, kompleks 

karbonhidratlar, posa, tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri, vitamin ve mineraller gibi bileşenler ile polifenoller 

gibi sekonder metabolitler açısından zengindir. Akdeniz diyetinin sunduğu besin öğesi örüntüsünün ve biyoaktif 

bileşenlerin anti-inflamatuar ve antioksidan etkilerinin olduğu; obezite, tip 2 diabetes mellitus, kardiyovasküler 

hastalıklar, metabolik sendrom ve nörodejeneratif hastalıklar gibi kronik hastalıklara karşı koruyuculuk sağladığı 

çeşitli epidemiyolojik ve klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Sağlıklı, doğa dostu, sürdürülebilir, yerel üretim ve 

tüketimi teşvik eden bir beslenme modeli olan Akdeniz diyeti, 2010 yılında UNESCO tarafından ‘Somut Olmayan 

Kültürel Miras’ listesinde de kendine yer bulmuştur. Bu derlemede Akdeniz diyetinin sağlık üzerinde olan 

koruyucu ve tedavi edici etkileri, temel bileşenleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: AKDENİZ DİYETİ, ZEYTİNYAĞI, TAM TAHILLAR, TİP 2 DİYABET, 

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR 

 
A CULTURAL HERITAGE: MEDITERRANEAN DIET 

 
Emine DEDELER1, Meleknur UZUNOĞLU2, Ezgi BELLİKCİ KOYU2 

 
1IZMİR KATİP CELEBİ UNİVERSİTY, FACULTY OF HEALTH SCİENCES, DEPARTMENT OF 

NUTRİTİON AND DİETETİCS 

Different cultures, origins, beliefs, and economic status affect the eating habits of individuals. The countries 
extending along the Mediterranean coast and cultivate olives have different economic, social, cultural and religious 
characteristics, yet they have similar lifestyle and eating habits. The concept of the Mediterranean diet was first 
created by Ancel Keys as a result of the 7 Countries Study which examine the nutritional habits and the related 
mortality in the countries located on the shores of the Mediterranean Sea. The prevalence of cardiovascular and 
neurodegenerative diseases was found lower in these countries. These important findings made the researchers to 
focus on the relationship between the Mediterranean diet and health. Mediterranean diet is a plant-based diet model 
rich in fruits, vegetables, legumes, whole grains and nuts, characterized by consumption of moderate amounts of 
wine along with meals, and extra virgin olive oil as the main oil source. This type of dietary pattern provides many 
bioactive components such as complex carbohydrates, dietary fiber, monounsaturated and polyunsaturated fatty 
acids, vitamins, minerals and, seconder metabolites like polyphenols. Many epidemiological and clinical studies 
have shown that the nutrient profile and bioactive components presented by the Mediterranean diet exert anti-
inflammatory and antioxidant effect and provide protection against chronic diseases such as obesity, type 2 
diabetes mellitus, cardiovascular diseases, metabolic syndrome, and neurodegenerative diseases. The 
Mediterranean diet, which is a healthy, eco-friendly and sustainable diet model that promotes local production and 
consumption, had also been included in the UNESCO's Intangible Cultural Heritage list in 2010. In this review, 
the protective and therapeutic effects of the Mediterranean diet on health were evaluated regarding its main 
components. 

KEYWORDS: Mediterranean diet, olive oil, whole grains, tip 2 diabetes mellitus, cardiovascular diseases 
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ROKA YAPRAKLARININ TEPSİLİ VE MİKRODALGA KURUTUCULARDA KURUTULMASI VE 

BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Sözel Bildiri 

Dr. Öğr. Üyesi Hamza BOZKIR1, 

1Sakarya Uygulamali Bilimler Üniversitesi Pamukova Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü, 

Bu çalışmada Roka yapraklarının (Eruca vesicaria subsp. sativa) farklı kurutma yöntemleri ile kurutulması ve bazı 

kalite özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Roka yaprakları tepsili kurutucuda 60, 70 ve 80 °C’de 1.5 m/s 

hava hızında ve mikrodalga kurutucuda 540W güç seviyesinde kurutulmuştur. Tepsili kurutucuda kurutulan roka 

örneklerin kuruma süreleri 70 ile 140 dk arasında değişirken mikrodalga kurutucuda ise 8 dk olduğu bulunmuştur. 

Tepsili kurutucuya kıyasla en yüksek kurutma hızı ve efektif difüzyon katsayısının mikrodalga kurutucuya ait 

örneklerde olduğu bulunmuştur. Tepsili (60, 70 ve 80 °C) ve mikrodalga (540 W) kurutucularda kurutulan roka 

örneklerinin toplam fenolik madde, C vitamini ve renk değerleri (L* a* b* ΔE, ΔC ve Hue°) arasındaki farklar 

istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: ROKA YAPRAKLARI, MİKRODALGA, KURUMA EĞRİSİ, KURUMA HIZI, 

KALİTE 

 

Drying of Rocket Leaves Using Tray and Microwave Dryers and Determination of Some Quality 
Characteristics 

Dr. Öğr. Üyesi Hamza BOZKIR1 

1VOCATİONAL SCHOOL OF PAMUKOVA, SAKARYA UNİVERSİTY OF APPLİED SCİENCES, 

PAMUKOVA, SAKARYA, TURKEY 

In this study, drying Rocket leaves (Eruca vesicaria subsp. sativa) with using different drying methods and 
determining its quality characteristics were aimed. The Rocket leaves were dried using a tray dryer at 60, 70 and 
80°C and 1.5 m/s air flow rate and a microwave dryer at 540 W power. The drying time of rocket samples dried 

in the tray dryer was found to be between 70 and 140 min, while it was found to be 8 min in the microwave dryer. 
The highest drying rate and effective diffusion coefficient were determined microwave dryer compared to the tray 
dryer. It was detected that there was a significant difference between the total phenolic contents, vitamin C, and 
color values (L*, a*, b*, ΔE, Hue°, and ΔC) of dried rocket leaves of tray and microwave groups. 

KEYWORDS: Rocket leaves, microwave, drying curve, drying rate, quality. 
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FİZYOTERAPİSTLERDE MESLEKİ YARALANMA SIKLIĞI 
 

Sözel Bildiri 
 

GÜL ÖZNUR KARABIÇAK1, 
 

1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 

Amaç: Fizyoterapistlerde mesleki yaralanma sıkça görülmektedir. Bu durum mesleki bıkkınlık yaratmakla birlikte 

çalışanlarda performansın azalmasına da neden olmaktadır. Yapılan araştırmanın amacı fizyoterapistlerde mesleki 

yıl ve branşa bağlı meydana gelen ağrı ve yaralanma sıklığını araştırmaktır. Yöntem: Çalışma, anket yolu ile 

fizyoterapistlerin demografik bilgileri yanısıra çalışma alanları, mevcut kas iskelet sistemi ağrıları, ağrıların 

niteliği ve bu ağrıları dindirmek için sıklıkla başvurdukları yöntem sorgulandı. Ağrının niteliğin sorgulanması için 

McGill soru anketi kullanıldı. Bireylerden elde edilen verilerden kategorik olanlar dağılım yüzdeleri ile, ölçümle 

belirlenen sayısal veriler ortalama ve standart sapma değerleri ile gösterildi. Bulgular: Çalışmaya 75 fizyoterapist 

(yaş 29,9±7,8yıl, 6,5±7,9 mesleki deneyim) dahil edildi. Değerlendirilen popülasyonun en sık nörolojik hasta 

tedavi ettiği saptandı. Fizyoterapistlerin en sık ağrıdan yakındığı bölgenin % 50 ile bel olduğu saptandı. 

Katılımcıların %50’si haftada birkaç ağrıdan yakınmaktadır. Katılımcılar ağrı dindirmek amacıyla en sık germe 

egzersizlerini ve termoterapi ajanlarını kullanmaktadır. Fizyoterapistlerin McGill anketi puan ortalaması 

39,2±11’dir. Tartışma: Fizyoterapistlerde bel ağrısının sık görülmesi, çalışma koşulları açısından önleyici 

yöntemlerin geliştirilmesini gerektirmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: FİZYOTERAPİST, KAS İSKELET SİSTEMİ, MESLEKİ YARALANMA, 

AĞRI, RİSK FAKTÖRLERİ 

 
Frequency of occupational injury in physiotherapists 

 
GÜL ÖZNUR KARABIÇAK1 

 
1ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH SCIENCES 

Purpose: Occupational injury is common in physiotherapists. This situation creates professional boredom, but also 
leads to decreased performance in employees. The aim of the study was to investigate the frequency of pain and 
injury in physiotherapists due to professional years and branches. Method: The study examined the demographics 
of physiotherapists as well as their field of study, existing musculoskeletal pains, the nature of novelties and the 
method they often used to relieve these pains. The McGill questionnaire was used to question the pain. The data 
obtained from the individuals were categorical with distribution percentages and the numerical data determined 
by the measurement were shown with mean and standard deviation values. Results: 75 physiotherapists (age 
29.9±7.8 years, 6.5±7.9 professional experience) were included in the study. The participants were found to treat 
the most frequently neurological patients. The physiotherapists complained the most frequent pain on the low back 
area with 50 %. Fifty percent of participants complain of pain more than one time during a week. Participants use 
stretching exercises and thermotherapy agents most frequently to relieve pain. The average score of The McGill 
questionnaire is 39.2±11 among participants. Conclusion: The frequent occurrence of low back pain in 

physiotherapists requires the development of preventive methods in terms of working conditions. 

KEYWORDS: PHYSIOTHERAPIST, MUSCULOSKELETAL SYSTEM, Occupational Injury, Pain, Risk 
Factors 
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İZMİR KÖRFEZİ’ NDEKİ (EGE DENİZİ, TÜRKİYE) YEŞİL ALG ULVA LİNZA İLE AĞIR 

METALLERİN ARAŞTIRILMASI 
 

Sözel Bildiri 
 

Fatma KOÇBAŞ1, Rahime ORAL2, Serkan TEZ2, 
 

1Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 2Ege Üniversitesi, 

Çevre kirliliği günümüzün en büyük sorunu olup her gün önemi gittikçe artmaktadır. Kirlilik kaynaklarının başında 

ağır metaller gelmekte olup doğal ve antropojenik kaynaklardan ortama sürekli katılmaktadır. İzmir Körfezi çevre 

kirliliğinden en fazla etkilenen körfezlerden biridir. İzmir Körfezi’nde şehirleşme, sanayileşme ve daha birçok 

faktör karasal ve sucul ekosistemi etkilemektedir. Sucul ekosistemde önemli bir yere sahip olan algler de kirlilikten 

etkilenmektedir. Bu çalışmada İzmir Körfezi’nde bulunan Ulva linza (Chlorophyta=yeşil alg) metal düzeyleri 

belirlenmiştir. Alg örneklemeleri 13 istasyondan (Mavişehir, Bostanlı, Karşıyaka, Alaybey, Turan, Meles, 
Alsancak Limanı, Pasaport, Konak, Göztepe, İnciraltı, Güzelbahçe ve Aşıklar Çeşmesi) Ağustos 2018 - Mayıs 

2019 tarihleri arasında mevsimsel olarak yapılmıştır. Ağır metal analizleri ICP-OES ile ölçülmüştür. Standart 

Referans Materyal olarak BCR-279 (Ulva lactuca) kullanılmıştır. U. linza örneklerinde ağır metal 

konsantrasyonları: Fe>Zn>Cu>Ni>Co>Pb>Cd sırasıyla bulunmuştur. İzmir Körfezi için ağır metal kirliliğinin 

önemli bir kirlilik olduğu görülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: ULVA LİNZA, YEŞİL ALG, İZMİR KÖRFEZİ, AĞIR METAL, ICP-OES 

 
Investigation of Heavy Metals by the Green Algae Ulva linza from the Izmir Bay (Aegean Sea, Turkey) 

 
Fatma KOÇBAŞ1, Rahime ORAL2, Serkan TEZ2 

 
1MANİSA CELAL BAYAR UNİVERSİTY , 2EGE UNİVERSİTY 

Environmental pollution is the biggest problem of our day and its importance is increasing every day. Heavy metals 
are the leading pollutants and are continuously added to the environment from natural and anthropogenic sources. 
Izmir Bay is one of the most affected gulfs by environmental pollution. Urbanization, industrialization and many 
factors affect terrestrial and aquatic ecosystems in Izmir Bay. Algae, which have an important place in aquatic 
ecosystem, are affected by pollution. In this study, Ulva linza (Chlorophyta = green algae) metal levels in Izmir 
Bay were determined. Algae samples were seasonally collected from 13 stations (Mavişehir, Bostanlı, Karşıyaka, 

Alaybey, Turan, Meles, Alsancak Port, Pasaport, Konak, Göztepe, İnciraltı, Güzelbahçe and Aşıklar Çeşmesi) 

between August 2018 and May 2019. Heavy metal analyzes were measured by ICP-OES. Standard Reference 
Material BCR-279 (Ulva lactuca) was used. Heavy metal concentrations in U. linza samples: 
Fe>Zn>Cu>Ni>Co>Pb>Cd. Heavy metal pollution is an important pollution for Izmir Bay. 

KEYWORDS: Ulva linza, green algae, Izmir Bay, heavy metal, ICP-OES 
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MİKROALG UYGULAMALARININ SALATA VE MARULUN VERİM KALİTE VE 

BİYOKİMYASAL İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

M. Kadri BOZOKALFA1, Mert ACUN1, 
 

1EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, 

Ülkemizde ve dünya’da yaprağı tüketilen sebzeler arasında önemli bir yere sahip olan salata ve marul, ılıman 

iklimlerde tüm yıl boyunda yetiştirilirken düşük kalori yanında besin elementi yönünden zengin olması tüketim 

miktarı ile birlikte üretim alanlarının her geçen gün artmasını sağlamaktadır. Günümüzde bitki yetiştiriciliğinde 

farklı kaynaklar bitki besin elementi olarak kullanılırken, bilinçsizce yapılan yoğun gübre uygulamaları, tüketilen 

kısımlarda muhtelif birikimlere, tarım topraklarının kirlenmesine neden olurken tarımının sürdürülebilirliğini 

tehdit etmektedir. Özellikle yaprağı sebze olarak tüketilen türlerde bu sorun her geçen gün artmaktadır. Farklı 

kaynaklardan elde edilen materyallerin bitki gelişim düzenleyicisi olarak kullanılırken, son yıllarda deniz yosunları 

doğrudan veya bunlardan elde edilen ekstraktların gübre olarak kullanımı yaygınlaşmıştır. Mavi alglerin 

kullanımının bitki gelişimini artırması yanında tüketilen kısımların besin içeriğinin zenginleştirilmesi yönünden 

önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, mavi alg türü olan Spirulina plantensis uygulamalarının 

salata ve marul çeşitlerinin; verim, kalite ve biyokimyasal değişimi üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırmada 

bitkisel materyal olarak iki yedikule ve iki salata çeşidi kullanılmış, tesadüf blokları deneme desenine uygun üç 

tekerrürlü olarak yürütülen çalışmada her parselde 12 bitki olması sağlanmıştır. Kurutularak toz hale getirilmiş S. 

platensis, 0.5 mg/L, 1 mg/L 1.5 mg/L, 2 mg/L dozlarında olacak şekilde suda eritilerek fide dikiminden 3 ve 6 

hafta sonra olmak üzere iki defa pülvenizatör ile yapraktan uygulanmış, kontrol parsellerine ise dikimden 3 hafta 

önce kompoze gübre (15 kg/da N, 10 kg/da P2O5, 18 kg/da K2O) uygulanmıştır. Mikroalg uygulamalarının salata 

ve marul çeşitlerinin bitki ağırlığı, bitki çapı, pazarlanabilir yaprak sayısı, atılan yaprak sayısı, etüvde kuru madde 

miktarı, renk değerleri (L*, hue, kroma), klorofil a, klorofil b ve toplam klorofil değeri üzerine etkisi istatistiki 

düzeyde önemli bulunmuştur. Çeşitlerin uygulama dozuna verdiği reaksiyonlar incelenen kalite komponentlerine 

göre farklılık gösterirken, özellikle 1.5 mg/L dozunda S. platensis uygulamasının başta en yüksek verim olmak 
üzere incelenen birçok özellik üzerine en etkili doz olduğu belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: SPIRULIA PLANTENSIS, VERİM, KALİTE, BESİN İÇERİĞİ, YAPRAĞI 

YENEN SEBZELER 

 
THE EFFECTS OF MICROALGAES APPLICATION ON YIELD QUALITY AND BIOCHEMıCAL 

COMPOSITION OF SALAD AND LETTUCE 
 

M. Kadri BOZOKALFA1, Mert ACUN1 
 

Salad and lettuce has an important place among the vegetables consumed in Turkey and in the world, are grown 
all year round in temperate climates. Besides being low calorie rich in nutrients, production areas increase with 
each passing day. Today, different sources are used as plant nutrients in plant production unconsciously intensive 
fertilizer applications cause various accumulations in the consumed parts and pollution of agricultural soils and 
threaten the sustainability of agriculture. While materials obtained from different sources are used as plant growth 
regulators, in recent years the use of seaweeds directly or extracts from them as fertilizer has become widespread. 
It is thought that the use of blue algae will increase plant growth and contribute to the enrichment of the nutrient 
content of the consumed parts. In this study, blue algae Spirulina plantensis applications of salad and lettuce 
varieties; effects on yield, quality and biochemical changes were investigated. Two lettuce and two salads cultivars 
were used as plant material, study was carried out with three replications as randomized block design. Dried 
powdered bluealgaes was dissolved in water in 0.5, 1, 1.5, 2 mg/L doses and applied to the parcels in twice 3 and 
6 weeks after transplanting. Mineral fertilizer was applied 3 weeks before planting at the rate of (15 kg/da N, 10 
kg/da P2O5, 18 kg/da K2O) doses. The effect of microalgae applications on plant weight, plant diameter, number 
of marketable leaves, number of leaves, dry matter content, color values, chlorophyll a, b and total chlorophyll 
value of salads and lettuce varieties were statistically significant. It was found while the reactions of the varieties 
to the application dose differed according to the quality components examined it was determined that the 
application of S. platensis at the dose of 1.5 mg/L was the most effective dose, especially for yield 
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CURCUMİN'İN HİPOKSİK TÜMÖRLER ÜZERİNDE TERAPÖTİK ETKİNLİĞİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Fevziye ÖZDEMİR ŞİMŞEK1, Mehtap KILIÇ EREN2, Nurten ÖZÇELİK3, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilim Teknoloji Araştırma Ve Uygulama Merkezi, 2Aydın Adnan 

Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 3Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 

Kurkumin (diferulolymethane), Curcuma longa (zencefil)’nin rizomlarından elde edilen sarı-turuncu renkli 
polifenolik bir bileşiktir. Çeşitli kanser hücreleriyle (deri, meme bezleri, oral kavite, özofagus, mide, bağırsak, 

kolon, akciğer ve karaciğer gibi) yapılan in vitro çalışmalarda, kurkuminin sağlıklı hücrelerde sitotoksik etki 

göstermemesine rağmen tümör hücrelerini yok edebilme ve tümör hücrelerinin bölünmesini durdurma etkisine 

sahip olduğu açıklanmıştır. Çalışmalarda; kurkuminin tek başına ya da kanser ilaçlarıyla kombine kullanımının 

sonucu apoptozu indüklediği, hücre siklusunu durdurduğu bilinmektedir ve apoptozu indüklediği görülmüştür. 

Kurkuminin, matriks metalloproteinazların (MMP’ler) ve hücre adezyon moleküllerinin down regülasyonu 

yoluyla tümörlerin invazyonunu baskıladığı da gösterilmiştir. Ayrıca kurkumin anjiyogenik sitokinlerin 

baskılanması yoluyla tümörlerin anjiyogenezini baskılamaktadır. Solid tümörlerin hemen hemen hepsinde görülen 

bir karakteristik olan tümör hipoksisinin radyoterapi ve kemoterapiye dirençle ilişkili olduğu birçok tümörde 

kanıtlanmış, kanser tedavisine cevabın yetersiz ya da zayıf olmasıyla ilişkilendirilmiştir. HIF-1 (Hypoxia Indicible 
Factor-1alpha) hipoksi koşullarında stabilize olan en önemli transkripsiyon faktörü olup, bu koşullara adaptasyonu 

sağlamakta etkili olan özellikle anjiyogenik faktörler, büyüme faktörleri ve glikolitik enzimler, antiapoptotik 
proteinler gibi çok sayıda genin transkripsiyonunu sağlar. Kurkuminin bazı hipoksik tümörlerde (hepatoselüler, 

akciğer) HIF-1’ın down-regülasyonunu sağlayarak anjiyogenezi baskılayabildiği, hipoksiye bağlı ilaç direncini 
geri çevirebildiği gösterilmiştir. Kurkuminin özellikle radyoterapi ve kemoterapiye direnç oluşturan hipoksik 

tümörlerde etkinliği ve bu etkinin moleküler mekanizmaları konusu tartışılacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: KURKUMİN, KANSER, HIF-1 

 
THERAPEUTİC EFFİCACY OF CURCUMİN ON HYPOXİC TUMORS 

 
Fevziye ÖZDEMİR ŞİMŞEK1, Mehtap KILIÇ EREN2, Nurten ÖZÇELİK3 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, SCİENTİFİC TECHNOLOGY RESEARCH AND 

APPLİCATİON CENTRE, 2AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY, FACULTY OF MEDİCİNE 

DEPARMENT OF MEDİCAL BİOLOGY, 3SÜLEYMAN DEMİREL UNİVERSİTY, FACULTY OF 

MEDİCİNE DEPARMENT OF MEDİCAL BİOLOGY 

Curcumin (diferuloylmethane) which obtained from the rhizomes of Curcuma longa (ginger) is a yellow-orange 
polyphenolic compound. Various cancer cells' (such as skin, mammary glands, oral cavity, oesophagus, stomach, 
intestine, colon, lung and liver) in vitro studies performed that, although curcumin does not show cytotoxic effect 
in healthy cells, it can destroy tumour cells. It has also been described to have the effect of inhibiting the division 
of tumour cells. It is known that curcumin alone or in combination with cancer drugs induces apoptosis and stops 
cell cycle. Curcumin has also been shown to suppress invasion of tumours by down-regulation of matrix 
metalloproteinases (MMPs) and cell adhesion molecules. In addition, curcumin suppresses angiogenesis of 
tumours by suppressing angiogenic cytokines. Tumour hypoxia, a characteristic of most solid tumours, has been 
shown to be associated with resistance to radiotherapy and chemotherapy in many tumours. This has been 
associated with insufficient or poor response to cancer treatment. HIF-1 (Hypoxia Indicible Factor-1alpha) is the 
most important transcription factor stabilized under hypoxia conditions. It provides transcription of a number of 
genes, particularly angiogenic factors, growth factors, glycolytic enzymes, anti-apoptotic proteins, which are 
effective in adapting to these conditions. In some hypoxic tumours (hepatocellular, lung), curcumin has been 
shown to be able to suppress angiogenesis by down-regulation of HIF-1 and to reverse drug resistance due to 
hypoxia. In this study, the efficacy of curcumin which in hypoxic tumours especially resistant to radiotherapy and 
chemotherapy and its molecular mechanisms will be discussed. 

KEYWORDS: Curcumin; Cancer; HIF-1 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 

328 
 

PATOLOJİDE ISI ŞOK PROTEİNLERİ 
 

Sözel Bildiri 
 

MEHMET HESAPÇIOĞLU1, HAMDİ AVCI1, 
 

1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - VETERİNERLİK FAKÜLTESİ-PATOLOJİ ANABİLİM DALI, 

Isı şoku proteinleri (Heat Shock Proteins, HSP) canlı hücrelerde protein katlanması ve taşınmasından hücredeki 

stresin yönetilmesi ve stresin zararlı etkilerinin ortadan kaldırılmasına kadar birçok görev üstlenen protein ailesidir. 

Bu proteinler immun sisteme yardımcı olma ve apoptozisi engelleme gibi görevlere de sahiplerdir. HSP’lerin strese 

yanıt olarak hızlıca ortaya çıkmaları daha stresin olumsuz etkileri görülmeden bastırılmasına olanak sağlamaktadır. 

HSP’lerin stresi önlemek ve zararlı etkilerini baskılamaktaki etkileri bir hücrenin yaşamının devam ettirmesinde 

önemli yere sahip olmakla beraber bu durum tümör hücrelerinin de yaşamını devam ettirmesinde onlara özellikle 

apoptozisin engellenmesi bakımından avantaj sağlamaktadır. HPS’lerin hücrelerdeki fizyolojik ve patolojik birçok 

faaliyette rol alması araştırmacıların yoğun ilgisini çekmekte ve özellikle hücresel stres mekanizmalarının 

aydınlatılmasında önemli katkı sağlamaktadırlar. 

ANAHTAR KELİMELER: ISI ŞOKU PROTEİNLERİ; APOPTOZİS; KANSER; PATOLOJİ 

 
The Heat Shock Proteins in Pathology 

 
MEHMET HESAPÇIOĞLU1, HAMDİ AVCI1 

 
1UNIVERCITY OF ADNAN MENDERES - FACULTY OF VETERINARY MEDICINE-DEPARTMENT OF 

PATHOLOGY 

Heat shock proteins (HSP) are a protein family that has many functions in cells such as protein folding and 
transportation, elimination of harmful effects of cellular stress. Heat shock proteins also regulate and induce 
immune system and prevent apoptosis induced cell death. Rapid expression of heat shock proteins after induction 
of stress grants cells to prevent the harmful effects of stress in early steps. Heat shock proteins’ effects of stress 

inhibition grants cells survivability on various stress conditions whereas tumour cells can also benefit from this 
effect especially to inhibit apoptosis. Heat shock proteins’ different kind of functions led researchers to study them 
and thus enlights the cell stress mechanisms better. 

KEYWORDS: Heat Shock Proteins; Apoptosis; Cancer; Pathology 
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AYDIN YÖRESİNDE TABANSUYU DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Selin AKÇAY1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Sulamaya açılmış olan tarım arazilerinde toprak ve su kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılabilmesi için bitki, 

toprak ve su arasında iyi bir dengenin sağlanması gerekmektedir. Ancak sulamada gereğinden fazla su kullanımı, 

uygun olmayan sulama yöntemlerinin kullanılması ve yetersiz drenaj koşulları sonucunda toprakta tabansuyu 

düzeyi yükselmektedir. Bu nedenle tabansuyu düzeyinin ve tuz içeriğinin saptanması ve izlenmesi tarım 

alanlarında sürdürülebilirliğin sağlanması açısından çok önemlidir. Bu amaçla açılan gözlem kuyularından yapılan 

gözlem ve değerlendirmelerle o bölgedeki tabansuyu durumuna ilişkin birçok bilgi elde edilmektedir. Sulama 

alanlarında, tabansuyu düzeyindeki değişimler izlenirken, tabansuyu niteliklerindeki değişimler ve nedenleri 

üzerinde de durulmalıdır. Bu çalışma ile Aydın yöresinde faaliyet gösteren Aydın Ovası Sulama Birliği sulama 

alanında sulama ile tabansuyu düzeyinde ve tabansuyu tuzluluğunda meydana gelen değişikliklerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Arazide tesis edilmiş olan gözlem kuyularından yapılan ölçüm değerleri kullanılarak tabansuyunda 

meydana gelen değişiklikler değerlendirilerek mevcut durum ortaya konmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: TABANSUYU, TABANSUYU SEVİYESİ, TABANSUYU TUZLULUĞU, 

BÜYÜK MENDERES HAVZASI, AYDIN OVASI 

 
Evaluation of Groundwater Status in Aydin 
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VAKUMLU MİKRODALGA TEKNOLOJİSİ VE GIDA SANAYİİNDE KULLANIMI 
 

Sözel Bildiri 
 

Yeliz TEKGÜL1, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 

Bu çalışmada vakumlu mikrodalga teknolojisinin kullanıldığı proseslerin incelenmesi ve gıda kalitesi üzerine 

etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Mikrodalgalar ultraviyole ışınlar, radyo dalgaları, infrared dalgalar 

gibi iyonize olmayan elektromanyetik enerji formudur. Birbirlerini sararak beraber ilerleyen elektrik ve magnetik 
unsurlardan oluşmuşlardır. Mikrodalga enerjisi, 300 MHz ile 300 GHz aralığında frekansa sahip iyonize olmamış 

elektromanyetik ışınımdır. Mikrodalga ısıtma, dielektrik ısıtma yöntemleri arasında yer alan elektriksel bir ısıtma 

yöntemidir. Bir maddenin mikrodalga uygulaması ile ısıtılması, o maddenin yüzeyine gelen mikrodalgaları 

absorbe etmesine ve bünyesine aldığı bu elektromanyetik enerjinin etkisi sonucu polar moleküller arasında 

meydana gelen titreşim ve sürtünmeler sonucunda sıcaklığının artması prensibine dayanmaktadır. Gıda sanayiinde 

mikrodalga ısıtma yöntemi; haşlama, pişirme, pastörizasyon, enzimlerin inaktive edilmesi, ön ısıtma, kurutma ve 

çözündürme işlemlerinde kullanılmaktadır. Mikrodalga ısıtma tekniği gıda maddesinde hacimsel ısıtma 

oluşturmakta, böylelikle ısınma süresi önemli derecede kısalmaktadır. Mikrodalga ısıtmanın, vakum sistemiyle 

birlikte uygulandığı durumlarda gıdalarda düşük sıcaklıkta hızlı kütle ve enerji aktarımı gerçekleşmektedir. 

Ürünün hızlı ısınmasına bağlı olarak ayrılan su buharı miktarının artması, ürünün kalitesinde iyileşmelere (renk, 

besin değeri, aroma) ve enerjinin daha verimli olarak kullanımına olanak sağlanmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: VAKUMLU MİKRODALGA, GIDA, KALİTE 

 
Vacuum Microwave Technology and Usage in Food Industry 

 
Yeliz TEKGÜL1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSİTY 

In this study, it is aimed to investigate the processes that using vacuum microwave technology and to determine 
the effects on food quality. Microwaves are a form of non-ionizing electromagnetic energy such as ultraviolet rays, 
radio waves, infrared waves. They are made up of electric and magnetic elements that move together by wrapping 
each other. Microwave energy is non-ionized electromagnetic radiation with a frequency in the range of 300 MHz 
to 300 GHz. The heating of a substance by microwave application is based on the principle that it absorbs the 
microwaves coming to its surface and increases its temperature as a result of vibrations and frictions that occur 
between polar molecules as a result of the effect of this electromagnetic energy. In the food industry, microwave 
heating is used for boiling, baking, pasteurizing, inactivating enzymes, preheating, drying and dissolving. The 
microwave heating technique produces volumetric heating in the foodstuff, thus significantly shortening the 
heating time. When microwave heating is applied together with vacuum system, fast mass and energy transfer 
occurs at low temperature in foods. The increase in the amount of water vapor allocated due to the rapid heating 
of the product, improvements in the quality of the product (color, nutritional value, aroma) and the more efficient 
use of energy are provided. 

KEYWORDS: vacuum microwave, food, quality 
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ENDÜSTRİYEL (HURDA) SINIFI İNCİRLERDEN PEKMEZ ELDESİ, ATIKLARININ BİLEŞİMİNİN 

SAPTANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

İSMAİL BÖLÜK1, 
 

1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ KÖŞK MESLEK YÜKSEKOKULU, 

Pekmez, elma, dut, kayısı, erik, karpuz, incir, şeker mısırı ve şeker pancarından üretilebildiği gibi en yaygın olarak 

taze üzüm ve ihraç şansı olmayan kuru üzümden üretildiği bildirilmektedir. Her pekmez çeşidi üretildiği meyvenin 

ismiyle belirtilir. İncir pekmezinin pH değeri dut ve üzüm pekmezine göre ortalama 4,78 değeri ile en düşük, 

tirasyon asitliğininde ortalama 1,006 değeri ile en yüksek olduğu belirtilmiştir. Yine aynı çalışmada diğer pekmez 
çeşitlerine kıyasla toplam şekerin ortalama % 54,45 ile en düşük seviyede olduğu ve hiç sakkaroz içermediği 

bildirilmiştir (Artık, Ş., Artık, N., 2002). Sıvı pekmezler üzüm şırasının asitliğinin giderilip giderilmemesine göre; 

tatlı ve ekşi sıvı pekmez olmak üzere iki tipe ayrılır (Kaya, C., Yıldız, M., Hayoğlu, İ., Kola, O.,2007). İncir 

pekmezi üretimöinde benzer durum söz konusudur ve üretim prosesi sonrası ortaya çıkan atıklarının 

değerlendirilmesi çalışmasına hiç rastlanılmamıştır. Şeker eksraksiyonu tamalanmış olan pekmez üretim atıkları 

tepsili kurutucuda ince bir tabaka halinde serildikten sonra 45oC de % 5-9 nem içeriğine kadar kurutulur. Farklı 

günlerde elde edilen örnekler öğütülmeden önce karıştırılır. Şekeri alınmış ve kurutulmuş posalar 2 mm elek gözü 

çapına sahip laboratuvar tipi bir çekiçli değirmende öğütülür (Ackar, D., Jozinovic, A., Milicevic, B., Balentic, J., 

Subaric, D., 2018). Daha sonraki analizler için oksidasyonu önlemek amacıyla polietilen torbalarda hava 

almayacak şekilde -15 oC de depolanırlar. İncir pekmezi atığının yaklaşık % kimyasal bileşimi kül tayini Metod 

AOAC 920.153’e göre, protein analizi Kjeldahl metodu ile yağ tayini, Soxhlet metodu kullanılarak ve nem analizi 

AOAC 950.46 B (a) referans alınarak gerçekleştirilmiş olup; nem miktarı; 4,749, kül miktarı; 4,346, yağ miktarı; 

21,436, protein miktarı; 13,791, çekirdek yağ miktarı; 37,1, pekmez üretimi sonucu açığa çıkan ortalama posa 

miktarının 19,1 olduğu saptanmıştır. İncir pekmezi üretim atıkları diğer birçok gıda atıkları gibi gıdaların besin 

değerini arttırmada kullanılabilecek değerli bileşenleri içeren ürünlerdir. 

ANAHTAR KELİMELER: İNCİR PEKMEZİ, PROSES ATIKLARI, KOMPOZİSYON 

 
PRODUCING MOLASSES FROM INDUSTRIAL (SCRAP) CLASS FİGS, DETERMINATION AND 

EVALUATION OF WASTE COMPOSITION 
 

İSMAİL BÖLÜK1 
 

1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY KÖŞK VOCATİONAL SCHOOL 

Molasses can be produced from apples, mulberries, apricots, plums, watermelons, figs, sugar corn and sugar beets, 
as well as fresh grapes and non-export quality raisins. Each type of molasses is indicated by the name of the fruit 
it is produced. It was stated that the pH value of fig molasses was the lowest with an average value of 4.78 and the 
highest in the titration acidity with an average value of 1,006 compared to mulberry and grape molasses. Compared 
to other types of molasses, total sugar was reported to be the lowest with an average of 54.45% and didn’t contain 

any sucrose (Noble, S., Noble, N., 2002). Liquid molasses, depending on whether the acidity of grape extract is 
removed; sweet and sour liquid is divided into two types as molasses (Kaya, C., Yildiz, M., Hayoglu, I., Kola, O., 
2007). Production wastes, complete with sugar extraction, are laid as a thin layer in a tray dryer and dried to a 
moisture content of 5-9% at 45⁰C. The dehydrated and dried pulps are milled in a laboratory hammer mill with a 

sieve diameter of 2 mm (Ackar, D., Jozinovic, A., Milicevic, B., Balentic, J., Subaric, D., 2018). Approximately 
% chemical composition of fig molasses waste ash determination according to method AOAC 920.153, protein 
analysis Kjeldahl method, oil determination, Soxhlet method and moisture with reference to AOAC 950.46 B (a) 
analysis was carried out; moisture content; 4,749, amount of ash; 4,346, amount of oil; 21,436, amount of protein; 
13,791, the amount of seed oil; 37.1, the average amount of pulp produced as a result of molasses production was 
found to be 19.1. Like many other food waste, fig molasses production wastes are products that contain valuable 
ingredients that can be used to increase the nutritional value of foods. 

KEYWORDS: FİG MOLASSES, PROCESS WASTES, COMPOSİTİON 
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ARTİZAN EKMEĞİ OLARAK DENİZLİDE ÜRETİLEN VAKFIKEBİR EKMEĞİN BAZI FİZİKSEL 

ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ 

Sözel Bildiri 

İLYAS ÇELİK1, 

1PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, 

Vakfıkebir ekmeği, Trabzon yöresine ait olup ülkemizde ekşi hamur yöntemiyle (indirekt hamur metodu) üretilen 

ve ülke genelinde yaygın olarak tüketilen bir ekmek çeşididir. Eksi hamur metoduyla yapılışının yanında bu 

ekmeğin tipik özellikleri; kalın sert kabuklu, iri gözenekli, işlem süresinin uzun ve toleransının yüksek olması, 

daha aromatik, daha kaliteli, yüksek hacim ve gramajda olması, geç bayatlaması ve pişirme sıcaklığının düşük 

olmasıdır. Bu çalışma ile Denizli’de farklı fırınlarda üretilen Vakfıkebir ekmeklerin bazı fiziksel özellikler; kabuk 

ve ekmek içi yapılarının nem, su aktivitesi, renk, tekstür sertlik yapısı açısından durumu ortaya konulmuştur. 

Ayrıca 5 günlük depolama boyunca bu özelliklerin takibi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre fırınlar arasında 

ekmek iç nem, kabuk su aktivitesinde, tekstür yapısında, ekmek iç renk L ve a değerlerinde, kabuk a ve b 

değerlerinde istatistiki açıdan farklılıklar tespit edilmiştir. Depolamaya bağlı olarak ekmek içi nem ile su aktivitesi 

azalırken kabukta artmıştır. Sertlik değerlerinde de artış olmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: VAKFIKEBİR; EKMEK; EKŞİ MAYA; TEKSTÜR; SU AKTİVİTESİ 

 

DETERMINATION OF SOME PHYSICAL PROPERTIES OF VAKFIKEBIR BREAD PRODUCED IN 
DENIZLI AS ARTIZAN BREAD 

İLYAS ÇELİK1 

1PAMUKKALE UNIVERSITY 

Vakfıkebir bread is a type of bread that is produced in Turkey by sour dough method (indirect dough method) and 

is widely consumed throughout the country. Typical features of this bread are; thick hard shell, coarse pore, long 
processing time and high tolerance, more aromatic, better quality, high volume and weight, late staling and low 
cooking temperature. In this study, some physical properties of Vakfıkebir breads produced in different bakeries 

in Denizli; crust and bread structures were determined in terms of moisture, water activity, color and texture 
hardness structure. In addition, these properties were monitored during 5 days of storage. According to the obtained 
results, statistically significant differences were found in bread moisture, crust water activity, texture structure, 
bread crumb color L and a values, crust a and b values between the ovens.Moisture and water activity in bread 
decreased due to storage, but increased in crust. Hardness values also increased. 

KEYWORDS: Vakfıkebir; bread; sour yeast; texture; water activity 
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KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE HPLC-DAD YÖNTEMİ İLE PARABEN ANALİZİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Hale SEÇİLMİŞ CANBAY1, 
 

1BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, 

Parabenler, kozmetik, kişisel bakım ürünlerinde ve ilaçlarda mikrobiyolojik açıdan çoğalmayı önlemek için 

kullanılan bileşiklerdir. Bu bileşikler hem toksik hem de zehirli etki gösterirler. Çalışmamızda, kozmetik ve kişisel 

bakım ürünlerinde paraben grubu bileşiklerin analizleri için Sıvı kromatografi sistemi kullanılmıştır. Dedektör 

olarak, Diode array detektör tercih edilmişir. Dedeksiyon limitleri; 0,154-0,426 ppm arasındadır. 

ANAHTAR KELİMELER: KOZMETİK, KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ, PARABEN, HPLC-DAD 

 
KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE HPLC-DAD YÖNTEMİ İLE PARABEN ANALİZİ 
 

Hale SEÇİLMİŞ CANBAY1 
 

1BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 

Parabenler, kozmetik, kişisel bakım ürünlerinde ve ilaçlarda mikrobiyolojik açıdan çoğalmayı önlemek için 

kullanılan bileşiklerdir. Bu bileşikler hem toksik hem de zehirli etki gösterirler. Çalışmamızda, kozmetik ve kişisel 

bakım ürünlerinde paraben grubu bileşiklerin analizleri için Sıvı kromatografi sistemi kullanılmıştır. Dedektör 

olarak, Diode array detektör tercih edilmişir. Dedeksiyon limitleri; 0,154-0,426 ppm arasındadır. 

KEYWORDS: KOZMETİK, KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ, PARABEN, HPLC-DAD 
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SAKLIKENT ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİNDEKİ MEŞCERE KAPALILIĞI VE ZAMANSAL 

DEĞİŞİMİN UZAKTAN ALGILAMA İLE BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Levent ATATANIR1, Bayram Ali ÖZKAYA2, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 2Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, 

Bu çalışma Muğla İli Seydikemer İlçesi Saklıkent Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada kartografik materyal olarak standart topografik haritalar, Landsat, Rapideye uydu görüntüleri 

kullanılmıştır. Sayısallaştırılan meşcere haritasından ağaç çeşitleri ve diğer kullanım türlerinin alandaki dağılımını 

gösteren haritalar üretilmiştir. Arazi kullanımının tespit edilmesinde kontrollü sınıflandırma yönteminin başarısı 

orman alanlarında %86.8, ziraat alanlarında ise %69.8 olarak belirlenmiştir. Tarım alanlarında başarının düşük 

olmasının sebebi, bitki ile kaplı olmayan alanların boş arazi olarak değerlendirilmesinden kaynaklanmıştır. 

Üretilmiş meşcere haritasında yerleşim alanlarına ait sınırların abartılı şekilde çizildikleri belirlenmiştir. Orman 

alanlarındaki bitki türlerine ait yansıma değerlerinin birbirlerini maskeledikleri görülmüştür. Orman amenajman 

planında yer alan kapalılık değerleri ile Rapideye ve Landsat8 uydu görüntüleri üzerinden hesaplanan değerler 

kıyasladığında sırasıyla %82 ve %78 doğruluk içerdikleri tespit edilmiştir. Çalışma alanındaki orman varlığının 

zaman içerisindeki değişimi değerlendirildiğinde ise 1990 yılından 2006 yılına kadar bir azalama olduğu, tarım 

alanlarında ise artış olduğu gözlenmiştir. 2016 yılında ise orman alanlarının %0.3 gibi düşük düzeyde artış 

gösterdiği belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: MEŞCERE, ORMAN, KAPALILIK, ZAMANSAL DEĞİŞİM, UZAKTAN 

ALGILAMA 

 
The Determination of Temporal Changes and Closure Level of the Stand in Saklıkent Forest Enterprise 

by Using the Remote Sensing 
 

Levent ATATANIR1, Bayram Ali ÖZKAYA2 
 

This study was carried out within the borders of Saklikent Forest Management Directorate in Seydikemer District 
of Mugla Province. In this study, standard topographic maps, Landsat and Rapideye satellite images were used as 
cartographic material. The maps showing the distribution of tree varieties and other usage types in the area were 
produced from digitized stand map. The success of the supervised classification method in determining land use 
was determined as 86.8% in forest areas and 69.8% in agricultural areas. The reason for the low success in 
agricultural areas is that the areas not covered with plants are considered as wasteland. In the produced stand map, 
it was determined that the boundaries of the settlement areas were drawn in an exaggerated way. The reflection 
values of the plant species in the forest areas masked each other. When the closure values in the forest management 
plan were compared with those calculated from Rapideye and Landsat8 satellite images, it was found that they had 
82% and 78% accuracy, respectively. When the change in the amount of forest assets in the study area is evaluated, 
it is observed that there has been a decrease from 1990 to 2006 and an increase has been observed in agricultural 
areas. In 2016, it was determined that an increase in the forest areas as low as 0.3%. 

KEYWORDS: Stand, Forest, Closure, Temporal Change, Remote Sensing 
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LAKTİK ASİT BAKTERİLERİNİN FİLOGENETİK YÖNTEMLER KULLANILARAK 

TANIMLANMALARI 
 

Sözel Bildiri 
 

Aysun CEBECİ1, 
 

1Abdullah Gül Üniversitesi, 

Laktik asit bakterileri fermente gıdaların önemli bakteriyel bileşenlerindendir. Temel ayırdedici özellikleri 

büyümeleri sırasında laktik asit üretmeleridir. Bu sayede gıdaların uzun süre korunabilmeleri mümkün hale 

gelmiştir ve yüzyıllardır kullanılmaktadırlar. Ancak bu temel özelliklerinin dışında laktik asit bakterileri çok geniş 

bir çeşitliliğe sahiptir, ve genetik yakınlıkları açısından değerlendirildiklerinde bu çeşitlilik daha belirgin olarak 

ortaya çıkmaktadır. Günümüzde sıklıkla kullanılan laktik asit bakterilerinin gerek sağlık amacıyla probiyotik 

olarak tüketimi, gerekse gıda endüstrisinde kullanımları açısından bakteri kültürlerinin doğru tanımlanmaları çok 

önemlidir. Geleneksel olarak kullanılan biyokimyasal testlere ek olarak, doğru tanımlanma yapılabilmesi için 

kullanılan pek çok genetik metod bulunmaktadır. Bu metodlar arasından PCR bazlı metodlar kullanım kolaylığı, 

hızı ve doğrulanabilirliği açısından öne çıkmaktadır. Çalışmam kapsamında laboratuvar koleksiyonumuda bulunan 

laktik asit bakterileri PCR bazlı yöntemler kullanılarak (DNA dizileme ve RAPD-PCR) tür ve suş düzeyinde 

tanımlanmışlardır. Bu işlemler esnasında PCR bazlı metodlara ek olarak filogenetik işlemler için MEGAX ve 

GelCompar programları kullanılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: LAKTİK ASİT BAKTERİLERİ, PROBİYOTİK, DENDROGRAM, PCR 

 
IDENTIFICATION OF LACTIC ACID BACTERIA BY USING PHYLOGENETIC METHODS 

 
Aysun CEBECİ1 

 
1ABDULLAH GÜL UNİVERSİTY 

Lactic acid bacteria are important bacterial contributors of fermented foods. Their main distinguishing properties 
are their ability to produce lactic acid during growth. This has enabled long term storage of foods, and has been 
used for hundreds of years for this purpose. Apart from this basic characteristic, lactic acid bacteria are known for 
their diversity, and this is well reflected by the lack of their genetic similarities. The correct identification of lactic 
acid bacteria is very important whether they are used for health purposes as probiotics, or their use in the food 
industry. In addition to the conventional biochemical tests for identification, there exists several genetical methods 
to ensure correct identification. Among these methods, PCR based ones stand out for their ease of use, speed and 
reproducibility. In this study, the lactic acid bacteria present in my laboratory collection were identified at species 
and strain level using PCR based methods (DNA sequencing and RAPD-PCR). Additionally, phlogenetic tools 
such as MEGA X and GelCompar was used to interpret data. 

KEYWORDS: LACTIC ACID BACTERIA, PROBIOTICS, DENDROGRAM, PCR 
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DRUG-EXCIPIENT COMPATIBILITY STUDIES IN BINARY MIXTURES OF AMOXICILLIN WITH 
DIFFERENT PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS 

 
Sözel Bildiri 

 
Hale SEÇİLMİŞ CANBAY1, Mahmut DOĞANTÜRK1, 

 
1BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, 

The main objective of this work was to use the Differential Scanning Calorimetry (DSC) and FTIR spectroscopy 
to study the possible drug-excipient interaction of amoxicillin with the most common used antibiotics for children. 
Amoxicillin is a broad-spectrum antibiotic. And it is effective against H. pylori infections. The mixture of the 
drug/excipient may affect chemical dosage, therapeutic efficacy, stability, bioavailability and safety profile of the 
solid dosage form. To develop a new form of pharmaceutical structure, preliminary formulation studies are needed 
to provide information on chemical, physical and mechanical properties. The influence of calcium phosphate 
dibasic, magnesium stearate, butylated hydroxyanisole, ascorbic acid, lactose and citric acid in drug excipient 
compatibility was studied. Drug-excipients interaction studies were carried out by DSC and FTIR 
spectrophotometer with each of the excipients and amoxicillin. 

ANAHTAR KELİMELER: ANTİBİOTİC, AMOXİCİLLİN, EXCİPİENT, COMPATİBİLİTY, FTIR, DSC 

 
DRUG-EXCIPIENT COMPATIBILITY STUDIES IN BINARY MIXTURES OF AMOXICILLIN WITH 

DIFFERENT PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS 
 

Hale SEÇİLMİŞ CANBAY1, Mahmut DOĞANTÜRK1 
 

1BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 

The main objective of this work was to use the Differential Scanning Calorimetry (DSC) and FTIR spectroscopy 
to study the possible drug-excipient interaction of amoxicillin with the most common used antibiotics for children. 
Amoxicillin is a broad-spectrum antibiotic. And it is effective against H. pylori infections. The mixture of the 
drug/excipient may affect chemical dosage, therapeutic efficacy, stability, bioavailability and safety profile of the 
solid dosage form. To develop a new form of pharmaceutical structure, preliminary formulation studies are needed 
to provide information on chemical, physical and mechanical properties. The influence of calcium phosphate 
dibasic, magnesium stearate, butylated hydroxyanisole, ascorbic acid, lactose and citric acid in drug excipient 
compatibility was studied. Drug-excipients interaction studies were carried out by DSC and FTIR 
spectrophotometer with each of the excipients and amoxicillin. 

KEYWORDS: ANTİBİOTİC, AMOXİCİLLİN, EXCİPİENT, COMPATİBİLİTY, FTIR, DSC 
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TÜRKİYE’DE YAYGIN OLARAK YETİŞTİRİLEN EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN BAZI 

FİZİKSEL VE KİMYASAL KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Ali YİĞİT1, Osman EREKUL1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Bu çalışma ülkemizin farklı ekolojik koşullarında yetişen ekmeklik buğday çeşitleri ile farklı kalite gruplarındaki 

Alman ekmeklik buğday çeşitlerinin fiziksel ve kimyasal kalite özelliklerinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. 

İncelenen çeşitlerin fiziksel ve kalite özelliklerini ortaya koymak amacıyla çeşitlerin bin tane ağırlıkları, tanede 

ham kül, yağ, nişasta içeriği ve protein oranları saptanmıştır. Bu amaçla kalite özelliklerini belirlemek amacıyla 

spektrofotometrik yöntem kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar özetlendiğinde incelenen tüm parametrelerde 

çeşitler arasında istatistiksel anlamda önemli farklılıklar bulunmuştur. Çeşitlerin bin tane ağırlıkları 25.5-58.8 g, 
protein oranları %7.99-14.05, ham yağ oranları %1.10-1.40, ham kül oranları %1.41-1.68 ve ham nişasta oranları 

%39.85-58.09 arasında değişmiştir. İncelenen parametreler arasındaki temel bileşen analizlerinde bin tane ağırlığı 

ile nişasta oranı, kül oranı ile protein oranı arasında yüksek düzeyde pozitif korelasyon gösterdiği sonucuna 

ulaşılmıştır. En yüksek ortalama değere sahip olan çeşitler; bin tane ağırlığında Jb Asano, protein oranında Kutluk, 

yağ oranında İkizce, kül oranında Ekiz ve nişasta oranı bakımından Hyland olarak tespit edilmiştir. Yapılan 

çalışmada elde edilen verilerin literatüre kazandırılması, ürün kalitesi açısından değerlendirilmesi ve ıslah 

programlarında da dikkate alınması beklenmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: EKMEKLİK BUĞDAY, KALİTE, PROTEİN, NİŞASTA, PCA 

 
DETERMINATION OF SOME PHYSICAL AND CHEMICAL QUALITY PROPERTIES OF WIDELY 

GROWN BREAD WHEAT CULTIVARS IN TURKEY 
 

Ali YİĞİT1, Osman EREKUL1 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

This study was conducted in order to investigate the contribution of different physical and chemical properties of 
Turkish bread wheat cultivars which are grown under different ecological conditions in Turkey and German bread 
wheat cultivars in different quality groups. In order to determine physical and quality properties of the cultivars 
thousand grain weight, crude ash, oil, starch and protein content of grain were evaluated. For this purpose, 
spectrophotometric method was used to determine quality properties. When the results were summarized there 
were statistically significant differences in all evaluated parameters. Thousand grain weight ranged from 25.5 and 
58.8 g, protein content from 7.99% to 19.17%, lipid content from 1.41% to 1.93% and starch content from 39.85% 
to 63.01% in all evaluated cultivars. The principal component analysis of the parameters examined that there was 
a high positive correlation between thousang grain weight and starch content also between ash and protein content. 
The highest average thousand grain weight value are obtained from Jb Asano, protein content from Kutluk, lipid 
content from İkizce, ash content from Ekiz and starch content from Hyland cultivars. It is expected that the data 

obtained from the study performed are gained to literature, are evaluated in terms of product quality and are 
regarded in breeding programs. 

KEYWORDS: bread wheat, quality, protein, starch, PCA 
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THE UPTAKE MODELING OF DDT AND ITS METABOLITES IN ARABLE SOIL 
 

Sözel Bildiri 
 

Serhan MERMER1, Melis USLUY YALCİN2, Cafer TURGUT2, 
 

1Oregon State University, USA, 
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THE UPTAKE MODELING OF DDT AND ITS METABOLITES IN ARABLE SOIL 

 
Serhan MERMER1, Melis USLUY YALCİN2, Cafer TURGUT2 

 
1OREGON STATE UNİVERSİTY, USA, 2ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

DDT (dichloro-diphenyl-trichloroethane) has been extensively used to control malaria during World War II as 
well as the other agricultural pests. DDT persists in the environment and accumulates in many living organisms. 
In addition, the degradation products of DDT, which have also similar chemical structure, could pose the same 
risk to the environment. Measuring those compounds in the environment could be challenging and costs money 
and time. This study presents the uptake levels of DDT and its metabolites by crop-specific models in soil samples. 
Results show that o,p’ DDE, p,p’ DDE, and p,p’ DDT accumulated significantly in roots, potato and leafy 

vegetables in soil. According to the crop-specific model results, predicted accumulation of DDT and its metabolites 
were found in roots, potato, leafy vegetables and cereals. The highest concentration levels were found in leafy 
vegetables in soil, followed by root, potato and cereals; however, leaves, fruits, and water had low amount of 
accumulation of DDT and its metabolites. In addition, further models are needed to evaluate risk assessment of 
those compounds to human health and the environment. 

KEYWORDS: DDT, METABOLITES, MODELING, CROP-SPECIFIC MODEL, PLANT UPTAKE 
MODELING 
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GINKGO BILOBA EPİKOTİL SEGMENTLERİNDEN KALLUS OLUŞUMU 
 

Sözel Bildiri 
 

Zeynel DALKILIÇ1, Gonca GÜNVER DALKILIÇ1, Leyla AKKAYA1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Bu çalışma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bitki Doku Kültürü 

Laboratuvarı’nda 2018-2019 yıllarında yürütülmüştür. Ginkgo biloba L. tohumları yüzey sterilizasyonu 

yapıldıktan sonra içerisinde Whatman No.1 kurutma kâğıdından yapılmış köprü ve destile su bulunan cam deney 

tüplerine ekilmiştir. Çalışmada in vitro ortamı olarak 9 cm’lik cm Petri kaplarındaki MS (Murashige ve Skoog, 

pH:5.7), katılaştırıcı olarak 7 g/L agar kullanılmıştır. Çalışmada bitki büyüme düzenleyici maddelerinin farklı 

kombinasyonlarını içeren 4 ortam kullanılmıştır. Bunlar: A3: 1.0 ppm NAA + 0.5 ppm BAP, T1: 1.0 ppm 2,4-D 
+ 0.5 ppm BAP, 2: 2.0 ppm 2,4-D + 0.5 ppm BAP ve A2: 0.5 ppm BAP. Çöğürlerden 1 cm uzunlukta epikotil 

segmentleri kesilmiş ve ortamlar üzerine yatay olarak yerleştirilmiştir. Petri kapları karanlıkta inkübe edilmiştir. 

Oluşan kallus yığını her ay alt kültür yapılarak yeni ortama aktarılmıştır. Her aktarma sırasında kallus yığının 

ağırlığı tartılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: GINKGO, MS, NAA, 2,4-D, BAP, KALLUS 

 
Callus regeneration from epicotyl segments in Ginkgo biloba 

 
Zeynel DALKILIÇ1, Gonca GÜNVER DALKILIÇ1, Leyla AKKAYA1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

This study was conducted at Aydın Adnan Menderes University Faculty of Agricultur Department of Horticulture 

Plant Tissue Culture Laboratory in 2018-2019. After surface sterilization, Ginkgo biloba L. seeds were sown in 
glass experimental tubes containing brigde-shape Whatman No.1 blotting paper and distilled water. MS 
(Murashige and Skoog, pH:5.7) as an in vitro medium with 7 g/L agar as solidifier was used in 9-cm Petri dishes 
in the study. Four different plant growth regülatör combinations were tested as follows: A3: 1.0 ppm NAA + 0.5 

ppm BAP, T1: 1.0 ppm 2,4-D + 0.5 ppm BAP, 2: 2.0 ppm 2,4-D + 0.5 ppm BAP ve A2: 0.5 ppm BAP. Epicotyl 
segments were cut in 1 cm in length from seedlings and horizontally replaced on the surface of the media. Petri 
dishes were incubated in the dark. Obtined callus mass was subcultured in fresh media once a month. Callus weight 
ws measured during each transfer. 

KEYWORDS: Ginkgo, MS, NAA, 2,4-D, BAP, callus 
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ET ÜRÜNLERİNDE STARTER KÜLTÜR KULLANIMI 
 

Sözel Bildiri 
 

Cemil ŞAHİNER1, Filiz KÖK1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Starter kültür; belirli bir enzim aktivitesine ve konservatif etkiye sahip, kullanıldıkları fermente ürünlerde duyusal 

özelliklerde olumlu değişikliklere neden olan bazı bakteri, küf ve mayaların tekli veya çoklu kombinasyonları 

olarak tanımlanmaktadır. Et ürünlerinde starter kültürler; patojen bakterileri inhibe ederek gıda güvenliğini 

arttırmak, bozulma etmeni olan mikroorganizmaların çoğalmasını engelleyerek son ürünün muhafaza süresini 

uzatmak, üründe istenilen duyusal nitelikleri geliştirmek ve standardizasyonu sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. 

Et ürünlerinde kullanılan starter kültürlerde aranan özellikler arasında; sağlığa zararlı olmaması, saf kültür 

içermesi, ürünün üretim aşamalarında metabolik aktivitelerini sürdürebilmesi ve hızlı bir şekilde istenilen 

değişiklikleri oluşturabilmesi sayılabilir. Et ürünlerinde kullanılan ilk ticari starter kültür preparatı 1957 yılında 

Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya çıkmıştır. Pediococcus acidilactici içeren bu preparat sosis üretiminde 

kullanılmıştır Et ürünleri üretiminde starter kültür ilavesi öncesi ham madde ısıl işlem görmediğinden kullanılan 

starter kültürler her zaman doğal flora karşısında baskın olamamakta ve beklenen etkisini 

gerçekleştirememektedir. Bu nedenle kullanılacak starter kültür seçiminde ürünün tipi, formülasyonu ve 

fermentasyon teknolojisi göz önünde bulundurulmalıdır. Et ürünlerinde starter kültür olarak başta homofermantatif 
laktobasiller (Lactobacillus sakei, L. curvatus, L. pentosus, L. plantarum), pediokoklar (Pediococcus acidilactici, 
P. pentosaceus) Gram ve katalaz pozitif koklar (Micrococcus varians), koagulaz negatif stafilokoklar 
(Staphylococcus xylosus, S. carnosus, S. carnosus subsp. utilis) kullanılmakta, bu bakterileri bazı maya 

(Debarromyces hansenii, Candida fomata) ve küfler (Penicillium nalgiovense, P. chrysogenum, P. camemberti) 

takip etmektedir. Son dönemde insan sağlığına olumlu etkilerinden yararlanmak amacıyla starter kültür olarak 

probiyotik bakteriler de (L. rhamnosus, L. casei, Bifidobacterium longum, B. lactis, Bacillus amiloliquefaciens) 
kullanılmaktadır. Son ürün kalitesine olumlu etkilerinden dolayı et ürünlerinde starter kültür kombinasyonlarının 

kullanımı endüstriyel alanda her geçen gün artış göstermekte, söz konusu mikroorganizmaların ürüne ve insan 

sağlığına olan etkileri hala araştırılmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: ET ÜRÜNLERİ, STARTER KÜLTÜR, KALİTE, SAĞLIK 

 
Using of Starter Culture in Meat Products 

 
Cemil ŞAHİNER1, Filiz KÖK1 

 
1AYDİN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

Starter culture is defined as single or multiple combinations of certain bacteria, molds and yeasts which have 
enzyme activity, conservative effect and caused positive changes in sensory properties in the fermented products. 
The purposes of using starter cultures in meat products are to provide product safety by inactivation pathogenic 
microorganisms, to increase the storage period by inhibition spoilage bacteria, to enhance the sensory properties, 
and to gain the product standard. The starter culture used in meat products should be harmless to health, contain 
pure culture, maintain metabolic activities in the production process and constitute the desired changes quickly. 
The first commercial starter culture which used in meat products was introduced in the United States in 1957. This 
preparation containing Pediococcus acidilactici was used in the sausage production. Since the raw material is not 
heat treated before starter culture addition in the meat products production, the microorganisms may not always 
dominant against the natural flora and realize the expected effect. Therefore, type, formulation, and fermentation 
technology of the product should be considered when choosing the starter culture to be used. Some bacteria such 
homofermantative lactobacilli (Lactobacillus sakei, L. curvatus, L. pentosus, L. plantarum), pediococci (P. 
acidilactici, P. pentosaceus, P. camemberti), Gram and catalase positive cocci (Micrococcus varians), coagulase 
negative staphylococci (Staphylococcus xylosus, S. carnosus, S. carnosus subsp. utilis), yeasts (Debarromyces 
hansenii, Candida fomata) and molds (Penicillium nalgiovense, P. chrysogenum, P. camemberti) are used as starter 
cultures in meat products. Recently, probiotics (L. rhamnosus, L. casei, Bifidobacterium longum, B. lactis, Bacillus 
amiloliquefaciens) have also been used as starter cultures with their positive effects on human health. Because of 
their positive effects on product quality, using starter culture combinations in meat products is increasing day by 
day in the industry. The effects of these microorganisms on product and human health are still investigated. 
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TÜRKİYE’DE ROY ADAPTASYON MODELİNİN KADIN SAĞLIĞI ALANINDA KULLANIMI: 

SİSTEMATİK DERLEME 
 

Sözel Bildiri 
 

Keziban AMANAK1, Sema OFLAZ1, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, 

Amaç: Bu derleme, Türkiye’de kadın sağlığı sorunlarına yönelik olarak Roy Adaptasyon Modeli ile yapılmış ve 

yayınlanmış çalışmaların gözden geçirilmesi ve çalışmalardan elde edilen verilerin sistematik olarak incelenmesi 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Bu amaçla YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik’ten “Roy ve 
kadın, Roy ve gebe, Roy ve doğum” anahtar kelimeleri ile 15 Ağustos 2019-5 Eylül 2019 tarihleri arasında tarama 

yapılmıştır. Yapılan taramada 2009-2019 yılları arasındaki çalışmalar araştırma kapsamına alınmıştır. Literatür 

taraması sonrası konuyla ilgili olarak 8 çalışma araştırma kapsamına alınmıştır. Bulgular: Araştırma kapsamına 

alınan makalelerin sonuçları; araştırmanın yılı, araştırmanın tipi, kuramın araştırmada kullanımı ve araştırmanın 

örneklem özellikleri açısından değerlendirilmiştir (Tablo 1). Sonuç: İncelenen makalelerin tümü Roy Adaptasyon 

Modeli’nin kadın sağlığı alanında etkin olarak kullanılabileceğini göstermektedir. Ancak taramanın yapıldığı 10 

yıllık süreç için; ulaşılan makale sayısının oldukça az olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar kelimeler: Roy, kadın, 

adaptasyon. 

ANAHTAR KELİMELER: ROY, KADIN, ADAPTASYON.  

 
USE OF ROY ADAPTATION MODEL FIELD OF WOMEN'S HEALTH IN TURKEY: SYSTEMATIC 

REVIEW 
 

Keziban AMANAK1, Sema OFLAZ1 
 

1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY FACULTY OF HEALTH SCİENCES, MİDWİFERY DEPARTMENT 

Aim: This compilation, Turkey was carried out in order for women's health issues as performed by Roy Adaptation 
Model and the review of published studies and systematic examination of the data obtained from studies. Method: 
For this purpose, K Roy and woman, Roy and pregnant, Roy and birth ’keywords were searched between 15 

August 2019-5 September 2019 from YÖK National Thesis Center, Google Scholar. During the screening, the 

studies between 2009-2019 were included in the research. After the literature review, 8 studies were included in 
the research. Results: The results of the articles included in the research; the year of the research, the type of 
research, the use of theory in research and the sample characteristics of the research(table1). Conclusion: All of 
the articles reviewed demonstrate that the Roy Adaptation Model can be used effectively in women's health. 
However, for the 10 year period of screening; it was concluded that the number of articles reached was very low. 

KEYWORDS: Roy, woman, adaptation. 
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ISATİS CONSTRİCTA P. H. DAVİS BİTKİSİNİN İKİ ONTOGENETİK GELİŞİM AŞAMASINDA 

KÖK VE YAPRAKLARINDA BAZI INDOL ALKALOİTLERİN BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Nesim YILDIZ1, Özgür KARAKAŞ2, 
 

1Ankara Üniversitesi, 2ŞIRNAK Üniversitesi, 

Isatis constricta P. H. Davis (çivit otu) geçmişten beri hem boya hem de tıbbi amaçla kullanılan önemli bitkilerdir. 

Isatis cinsine ait bitkilerin yaprak ve köklerinden elde edilen triptantrin, indirubin, indikan ve izatin indol 

alkaloidleri boya maddesi olarak ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan, farmakolojik olarak aktif 

bileşiklerdir. Bu çalışmada materyal olarak kullanılan bu bitki örnekleri Elazığ’ın Maden ilçesinde 1200 rakımda 

toplanmıştır. Bu örnekler, bitkinin iki ontogenetik (vejetatif hem de çiçekli) dönemlerindeki yaprak ve kök 

kısımlarından beşer adet örnek toplanmış ve yapılarında bulunan triptantrin, indirubin, izatin ve indikan miktarları 

incelenmiştir. Analiz işlemleri 2015 yılının Temmuz ayında HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi) cihazı 

ile yapılmıştır. I. constricta’nın vejetatif döneminde alınan yaprak örneklerindeki triptantrin (0.482 ± 0.0072 µg/g) 

ve indirubin miktarlarının (0.029 ± 0.00007 µg/g) en yüksek değere sahip olduğu tespit edilmiştir. Çiçekli dönemde 

alınan yaprak örneklerinde ise izatin (4.358 ± 0.0985 µg/g) ve indikan miktarının (21.330 ± 0.114 µg/g) en yüksek 

değere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda I. constricta bitkisinde bulunan triptantrin, indirubin, 

izatin ve indikan bileşiklerinin bitkinin hangi gelişim döneminde ve bitkinin hangi kısımlarında en yüksek düzeyde 

olduğu tespit edilmiş olup, bu sonuçlar sonradan yapılacak çalışmaları için bir referans olarak önerilebilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: I. CONSTRİCTA P. H. DAVİS, TRİPTANTRİN, İNDİRUBİN, İZATİN, 

İNDİKAN, İNDOL ALKALOİDİ 

 
Determination of Some Indol Alkaloids in The Roots and Leaves of Isatis constricta P. H. Davis During 

Two Ontogenetic Stages of Plant Growth 
 

Nesim YILDIZ1, Özgür KARAKAŞ2 
 

1ANKARA UNİVERSİTY, 2SIRNAK UNİVERSİTY 

Isatis constricta P. H. Davis is important plants that have been used for both dye and medicinal purposes since the 
ancient times. Indole alkaloids such as tryptanthrin, indirubin and isatin obtained from the leaves and roots of 
plants belong to Isatis genus are pharmacologically active compounds used as dye-stuff and in the treatment of 
various diseases. Isatis constricta P. H. Davis plant samples used as material in this study were collected at 1200 
altitude in the Maden district of Elazığ. These samples were collected from the leaves and root parts of both the 
vegetative and flowering period of the plant in five specimens and the amounts of tryptanthrin, indirubin, isatin 
and indican present in the plants were investigated. Analyzes were performed by HPLC (High Pressure Liquid 
Chromatography) instrument in july 2015. Tryptanthrin (0.482 ±0.0072 μg/g) and indirubin amount 

(0.029±0.00007μg/g ) were determined as the highest values in the leaf samples obtained during the vegetative 

period of I. consricta. In the leaf samples obtained during the flowering period, it was determined that the amounts 
of isatin (4.358 ± 0.0985 µg/g) and indican (21.330 ± 0.114 μg/g) have the highest value. Therefore, it was 

determined that highest level of tryptanthrin, indirubin, isatin and indikan compounds in I. constricta species varied 
at different stages of plant growth and these results could be suggested as a reference work for future studies. 

KEYWORDS: I. constricta P. H. Davis, tryptanthrin, indirubin, isatin, indican, indole alkaloid 
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HEP AÇIM: YALNIZ MIYIM YOKSA FOBİLERİM Mİ VAR? 
 

Sözel Bildiri 
 

Sıddıka ERSOY1, Belgin YILDIRIM2, 
 

1Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi , 2Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik 

Fakültesi, 

Amaç Obezite, vücut ağırlığının beklenenden fazla olması ve yağ dokusu oranının diğer dokulara göre artmasıdır. 

Bu çalışmada bireylerin kişilik özellikleri, beden algısı ve yalnızlık düzeyi gibi durumların yeme alışkanlıklarına 

ilişkin sorunlara etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal Metod Tanımlayıcı tipte planlanan bu 

çalışmanın evrenini bir batı ilinde yaşayan 60- 70 yaş arası bireyler oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden 

332 kişi ilk örneklem grubunu oluşturmuştur. Bireylere sosyo-demografik özellik formu, UCLA Yalnızlık 

Envanteri ve Beden algısı ölçeği, benlik saygısı ölçeği, Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi (FADA), gıda 

güvensizliği deneyimi ölçeği FIES Anket modülü (FIES-SM) uygulanmıştır. Bulgular Çalışmaya katılanların 

%67.2’si kadın, %32.8’i erkektir. Yaş ortalaması 63.7 olarak bulunmuştur. %63.9’u sağlığına önem vermektedir. 

Katılımcıların Yalnızlık Ölçeği puan ortalamaları 58.9±3.7, ortalama beden algısı puanları 130,4±19,7 idi. 

Katılımcıların %38.3’ü düşük ve %41.8’i yüksek benlik saygısına sahipti. Yalnızlık Ölçeği puan ortalaması ile 

BKİ’leri arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Fiziksel aktivite yapma durumlarına bakıldığında BKI 

yüksek olan bireylerin daha düşük aktivite puanına sahip oldukları bulundu. FIES değerlendirmesine göre 

katılımcıların %55.42’si gıda güvensizliği yaşadığı ve bunlarında uygun besinlere ulaşamadığı için, aralıklı öğün 

atlamaları yada alım gücü düşüklüğü nedenleri ile %17.4’ünün BMI nin yüksek olduğu saptanmıştır. Öneriler Tüm 

yaş gruplarında BMI kontrolü zorlaşmakta daha çok kalorili ve ucuz gıdalara yönel inmektedir. Bu konuda 

hemşire, diyetisyen, endokrinolog ve psikiyatri profesyonelleri gibi geniş ekiplerin birlikte çalışması toplumun 

yeme davranışlarının düzenlenmesi ile obezitenin kontrol altına alınabileceğini önermekteyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: OBEZİTE, YALNIZLIK, BEDEN ALGISI, BENLİK SAYGISI 

 
I'M ALWAYS HUNGRY: AM I ALONE OR DO I HAVE PHOBIAS? 

 
Sıddıka ERSOY1, Belgin YILDIRIM2 

 
1SULEYMAN DEMİREL UNİVERSİTY FACULTY OF HEALTH SCİENCES , 2ADNAN MENDERES 

UNİVERSİTY FACULTY OF NURSİNG 

Aim Obesity is a higher body weight than expected and the rate of adipose tissue increases compared to other 
tissues. The aim of this study was to determine the effects of individuals' personality traits, body perception, and 
loneliness on eating habits. Material Method The population of this descriptive study consisted of individuals aged 
60-70 years living in a western province. The first sample included 332 people who agreed to participate in the 
study. Socio-demographic characteristics form, UCLA Loneliness Inventory and Body perception scale, self-
esteem scale, Physical Activity Assessment Questionnaire (FADA), and food insecurity experience scale (FIES-
SM) were administered to individuals. Results 67.2% of the participants were female and 32.8% were male. The 
mean age was 63.7 years. 63.9% of them give importance to health. The mean scores of the Loneliness Scale of 
the participants were 58.9 ± 3.7 and 130.4 ± 19.7, respectively. 38.3% of the participants had low self-esteem and 
41.8% had high self-esteem. There was a significant difference between the mean scores of Loneliness Scale and 
BMI (p <0.05). In terms of physical activity, it was found that individuals with higher BMI had lower activity 
scores. According to the FIES assessment, since 55.42% of the participants experienced food insecurity and could 
not reach the appropriate foods, 17.4% of the participants were found to have high BMI due to intermittent skipping 
or low intake power. Conclusions BMI control becomes more difficult in all age groups, with more calorie and 
inexpensive food. We suggest that obesity can be controlled by regulating the eating behaviors of the society by 
working with large teams such as nurses, dieticians, endocrinologists and psychiatry professionals. 

KEYWORDS: Obesity, loneliness, body perception, self-esteem 

 

  



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 

345 
 

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDEKİ MİKROPLASTİKLER 
 

Sözel Bildiri 
 

Özge SİVRİOĞLU1, Aşkın BİRGÜL2, 
 

1ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, 2BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, 

Plastik terimi yüksek genleşebilir organik bileşiklerden oluşan ve bu özelliklerinden dolayı birçok katı objeye 

kalıplanabilen geniş yelpazede sentetik ve yarı sentetik materyalleri içermektedir. 2017 yılında dünyanın plastik 

üretimi neredeyse 350 milyon tona ulaşmıştır. Plastiklerin kimyasal stabilitesi, kalıcılığı ve biyolojik birikimi 

çevredeki plastik kirliliği problemini gitgide artarak önce çıkarmaktadır. Mikroplastik kelimesi son birkaç yılda 

yavaşça ancak istikrarlı bir şekilde bilimsel literatürde araştırılmaya başlandı. Bu küçük ve görünmez plastik 

parçacıkları ne oldukları ve çevreye nasıl zarar verdikleri konusunda bir karmaşa yarattılar. Mikroplastikler 

polimerlerin karışımından (plastiklerin birincil hammaddesi) ve fonksiyonel ilavelerinden oluşan çok küçük 

(<5mm) katı parçacıklardır; aynı zamanda üretimlerinden kalan kirlilikleri de içerebilirler. Mikroplastikler; 

sentetik giyim lifleri, tekerleklerden gelen tozlar, yol boyaları ve daha büyük parçaların ayrışması gibi bir sürü 

kaynaktan gelmektedirler ancak küçük plastik parçacıklar içeren kozmetik ve deterjanlar mikroplastiklerin temel 

kaynaklarıdır. Atıksu arıtma tesislerinin mikroplastiklerin akuatik ortama girişindeki temel yol olduğu 

düşünülmektedir fakat arıtma prosesleri bu küçük parçacıkları arıtabilecek seviyede dizayn edilmemiştir. Bu 

çalışmada, atık su arıtma tesisindeki mikro plastiklerin yükleme potansiyelini incelenmiştir. Bu durumda Atıksu 

Arıtma Tesisi'ndeki mikro plastiklerin literatür düzeyleri incelenmiş ve elde edilen sonuçlar metinde verilmiştir. 

Bu bağlamda farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Ülkemizde ve bölgemizde yapılacak çalışmalar için bir 

veritabanı oluşturulması hedeflenmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: MİKROPLASTİK, ATIK SU, ARITMA TESİSİ 

 
Microplastics in wastewater treatment plants 

 
Özge SİVRİOĞLU1, Aşkın BİRGÜL2 

 
1ULUDAG UNİVERSİTY, 2BURSA TECHNİCAL UNİVERSİTY 

The term “plastic” includes a wide range of synthetic or semi-synthetic materials comprised of organic compounds 
highly malleable, that can hence be molded into a multitude of solid objects. The world plastic production almost 
reached 350 million tonnes in 2017. Due to the chemical stability, persistence, bioaccumulation of plastics, the 
problem of plastic pollution in the environment is becoming increasingly prominent. Up to now, plastics wastes 
have been detected in soils, lakes, sediments, oceans and even in places with rare human activities, such as 
Antarctic and Arctic. The word microplastic has slowly but steadily investigated in scientific literature over the 
past couple of years. These small and near invisible pieces of plastic have created a lot of confusion around what 
they are and how they may be damaging the environment. Microplastics are very small (typically smaller than 
5mm) solid particles composed of mixtures of polymers (the primary components of plastics) and functional 
additives; they may also contain residual impurities from their manufacture. Microplastics come from many 
sources such as synthetic clothing fibres, dust from tyres, road paints, and the breakdown of larger items but 
cosmetics and detergents that contains small plastic particles are the major sources of microplastics. The 
wastewater treatment plants are believed to be a major pathway for microplastics to enter into aquatic environment 
but treatment processes are not designed to remove these small particles. In this study we examined loading 
potential of the microplastics on the wasteater treatment plant. In this case literature levels of the microplastics in 
the wastewater treatment plants were investigated and obtained results were given in the text. In this respect 
awareness was tried to be created. It is aimed to create a database for the studies to be carried out in our country 
and region. 

KEYWORDS: microplastic, wastewater, treatment plant 
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BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN ERKEN GELİŞME DÖNEMLERİNDEKİ 

AMPELOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Mustafa CELIK1, Mehmet Ali UZUN1, Mustafa KARADENİZ1, Oğuzhan KOÇAK1, Egemen 
DİBEKALAN1, 

 
1Adnan Menders Üniv. Ziraat Fak., 

Üzüm çeşitlerinin tanımlanması Ampelografi olarak adlandırılmaktadır. Bu araştırmada Aydın ADÜ, Ziraat 

Fakültesi Bahçe Bitkileri uygulama bağındaki bulunan ‘Gelin Öldüren’ (GO), ‘Gelin Üzümü’ (GE), ‘Osmanca’ 

(O) ve ‘Red Globe’ (RG) üzüm çeşitlerinin bir yıllık dal, genç sürgün, genç yaprak morfolojik özellikleri ile 

uyanma ve çiçeklenme fenolojik özellikleri uluslararası ampelografik tanımlayıcılar kullanılarak belirlenmiştir. 

İncelenen dört çeşitte benzerlikler olmakla beraber, önemli miktarda farklılıklarında olduğu gözlenmiştir. Örneğin 

sürgün ucu tüm çeşitlerde açık bulunmuştur. Sürgün ucundaki yatık tüylerin yoğunluğu, GE ve GO de orta iken, 

RG’de düşük, O’da ise yok olarak gözlenmiştir. Boğum arası sırt rengi genç sürgünde RG ve GO’de yeşil-kırmızı 

iken, GE’de yeşil, O’ da kırmızı olarak gözlenmiştir. Bunlara ek olarak daha önce ampelografik çalışması 

tamamlanmış olan ‘Pembe Gemre’ (PG) çeşidi ile bu çalışmada incelenen GE’nin erken gelişme safhalarında 

morfolojik gözlemleri karşılaştırılmış ve büyük oranda benzerlikler saptanmıştır. Fakat kesin olarak aynı çeşit olup 

olmadığı (sinonimi) tane ve salkım özellikleri yanı sıra, SSR markörleri gibi DNA analizleri ile ortaya 

konabilecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: AMPELOPGRAFİ, ÜZÜM, TANIMLAMA, ÇEŞİTLER, SİNONİM, 

HOMONİM.  

 
The Determination of Ampelographic Properties in Early Development Stages of Some Table Grape 

Cultivars 
 

Mustafa CELIK1, Mehmet Ali UZUN1, Mustafa KARADENİZ1, Oğuzhan KOÇAK1, Egemen 
DİBEKALAN1 

 
1ADNAN MENDERS UNİV, AGRİCULTURE FACULTY 

The description of grape cultivars is called Ampelography. In this research, ‘Gelin üzümü’ (GE), ‘Gelin Öldüren’ 

(GO), ‘Osmanca’ (O) and ‘Red Globe’ (RG) cultivars were used. One year old wood, young shoot, young leaf 

morphological characters together with bud burst and flowering date as phenological observations were 
determined by using international ampelographic descriptions. Cultivars in terms of ampelographic characters had 
similarities and differences. For example, shoot tip shape was open in all cultivars. Prostrate hairs density on shoot 
tip changed according to cultivars. While GE and GO had medium level and RG had low level, O did not have 
any prostrate hair. For internode shoot color on dorsal side, while RG and GO had red-green color and GE had 
green color, O had red color. In addition those, ‘Pembe Gemre’ (PG) cv. which is completed its description in 

early ampelographic researches, was compared with GE in terms of early development stages of ampelographic 
properties. It was seen that there were big similarities but, whether both cultivars are synonymous will be certain 
after examining of the berry and cluster properties and DNA analyses such as SSR markers. 

KEYWORDS: Ampelography, grape, description, cultivars, synonym, homonym. 
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PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA METABOLİK SENDROM PREVELANSI 
 

Sözel Bildiri 
 

Nilüfer ACAR TEK1, Gamze AKBULUT1, Ayçıl ÖZTURAN ŞİRİN2, Burcu DENİZ GÜNEŞ2, 
 

1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 2Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 

Amaç: Bu çalışma periton diyalizi (PD) alan hastalarda metabolik sendrom (MS) prevelansını belirlemek için 

planlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma, PD tedavisi gören ve klinik olarak stabil hastalar üzerinde yürütülmüştür. 

Hastaların enerji ve besin ögesi alımları 3 günlük besin tüketim kaydı ile belirlenmiştir. Metabolik sendrom 

durumu, PD hastaları için Kabul edilen MS kriterlerine göre tanımlanmıştır. Bulgular: Metabolik sendrom 

prevelansı %64.3 olarak bulunmuştur. MS hastalarında PD ortalama süresi (35.4 ± 25.23 ay), MS olmayan 

hastalardan (44.3±30.99 ay) daha düşüktür. (p>0.05). MS'li hastalar anlamlı derecede daha yüksek sistolik / 

diyastolik kan basıncı ve düşük yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol seviyelerine sahiptir (p <0.05). (Tablo 
1) Tablo 1. Periton diyalizi hastalarında metabolik sendrom tanı kriterlerinin MS olan ve olmayan hastalara göre 

değerlendirilmesi Kriterler MS + (n:18) MS - (n:10) Mean±SD Mean±SD p-value Yaş (yıl) 47.4±14.43 46.1±13.50 

0.719 PD süresi (ay) 35.4±25.23 44.3±30.99 0.457 FPG (mg/dl) 110.7±37.8 88.9±8.54 0.084 SBP (mmHg) 

142.8±16.11 122±20.98 0.014* DBP (mmHg) 88.3±9.39 76±11.74 0.007* HDL-C (mg/dl) 32.1±5.43 47.3±16.25 

0.012* LDL-C (mg/dl) 102.3±23.29 118.7±28.94 0.187 LDL-C/HDL-C(mg/dl)3.3±0.91 2.8±1.08 0.314 TG 

(mg/dl) 198.6±106.93 153.2±57.18 0.457 FPG: açlık plazma glukoz; SBP: sistolik kan basıncı DBP: diastolik kan 

basıncı HDL-C: yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol; LDL-C: düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol; TG: 
trigliserit . *p<0.0, Mann-Whitney U test. Sonuç: MS prevelansı oldukça yüksektir. PD hastalarının beslenme 

durumunun izlenmesi, MS'in hem önlenmesinde hem de ilerlemesinde önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: PERİTON DİYALİZİ, METABOLİK SENDROM, OBEZİTE 

 
Metabolic syndrome prevalence in peritoneal dialysis patients 

 
Nilüfer ACAR TEK1, Gamze AKBULUT1, Ayçıl ÖZTURAN ŞİRİN2, Burcu DENİZ GÜNEŞ2 

 
1GAZİ UNİVERSİTY FACULTY OF HEALTH SCİENCES DEPARTMENT OF NUTRİTİON AND 

DİETETİCS , 2AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY FACULTY OF HEALTH SCİENCES 

DEPARTMENT OF NUTRİTİON AND DİETETİCS 

Aim: This study was planned in order to assess metabolic syndrome prevalance in PD patients Methods: This study 
was performed on clinically stable patients that were undergoing PD therapy. Energy and nutrient intakes were 
determined with consequently three days dietary record. The statement of MS was identified according to MS 
criteria adopted for PD patients. Results: The prevalence of MS was found 64.3%. The mean duration of PD in 
with-MS(35.4±25.23mo.) was lower than without-MS(44.3±30.99 mo.) (p>0.05). Patients with MS had 

significantly greater systolic/diastolic blood pressure and lower high-density-lypoprotein cholesterol levels 
(p<0.05) (Table 1). Table 1. Evaluation of the diagnostic criteria of the metabolic syndrome in peritoneal dialysis 
patients according to with and without MS Criteria With-MS (n:18) Without-MS (n:10) Mean±SD Mean±SD p-
value Age (years) 47.4±14.43 46.1±13.50 0.719 Duration of PD(months) 35.4±25.23 44.3±30.99 0.457 FPG 
(mg/dl) 110.7±37.8 88.9±8.54 0.084 SBP (mmHg) 142.8±16.11 122±20.98 0.014* DBP (mmHg) 88.3±9.39 

76±11.74 0.007* HDL-C (mg/dl) 32.1±5.43 47.3±16.25 0.012* LDL-C (mg/dl) 102.3±23.29 118.7±28.94 0.187 

LDL-C/HDL-C (mg dl) 3.3±0.91 2.8±1.08 0.314 TG (mg/dl) 198.6±106.93 153.2±57.18 0.457 FPG: fasting 

plasma glucose; SBP: systolic blood pressure DBP: diastolic blood pressure HDL-C: high density lipoprotein 
cholesterol; LDL-C: low density lipoprotein cholesterol; TG: triglyceride . *p<0.0, Mann-Whitney U test. 
Conclusion: The prevalence of MS is remarkably high. Monitoring of nutritional status of PD patients is important 
both in prevention and progression of MS. 

KEYWORDS: Peritoneal dialysis, metabolik syndrome, obesity 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİCİ ÇEVRE BİLİNCİ ALGISI 
 

Sözel Bildiri 
 

Hilal Hatice ÜLKÜ1, Ebru DERECELİ1, Tuğçe OKTAV1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Amaç: Araştırma bir üniversitede okuyan ön lisans öğrencilerinin tüketici çevre bilinci algısını belirlemek için 

yapılmıştır. Materyal ve Metot: Evreni bilinen örneklem hesaplama aracı kullanılarak; 226 öğrenciden, Tüketici 

Çevre Bilinci Algı Ölçeği ve kişisel bilgi formu aracılığıyla veriler toplanmıştır. Ölçeğin araştırmadaki Cronbach 

Alfa değeri 0.769 olarak bulunmuştur. Araştırma verilerini analiz etmek için SPSS paket programı kullanılmıştır. 

Yüzde, frekans, ortalama, standart sapma ve nonparametrik testler kullanılarak bulgular elde edilmiştir. Bulgular: 

Katılımcıların yaş ortalaması 20.11±1.85, %77’si kadın, %67.3’ü birinci sınıf öğrencisidir. %25.7’si Tıbbi 

Laboratuvar Teknikleri, %24.8’i İlk ve Acil Yardım, %23.9’u ise Diyaliz programında öğrenim görmektedir. 

Öğrencilerin %45.1’i büyükşehirde ikamet ettiğini ifade etmiştir. Tüketici Çevre Bilinci ölçeği ve faktörlerinin 

puan ortalamalarına bakıldığında ölçek toplam puanı 2.90±0.39 olarak bulunmuştur. Faktörlerden en yüksek puanı 

Bilincin Yönlendirilmesine (3.08±1.11) verilirken, en düşük puanı Sosyal Baskıya (2.98±1.08) verilmiştir. 

Araştırmaya katılan katılımcıların cinsiyet değişkeni ile Sosyal Baskı faktörü arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmuştur (p=0.010). Kadın öğrenciler erkek öğrencilere göre daha fazla sosyal baskı hissetmektedirler. 

Tüketici Çevre Bilinci Ölçeği ile faktörler arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır (p<0.05). Sonuç: Bulgulara göre 

öğrencilerin Tüketici Çevre Bilinci Algı düzeyi orta seviyededir. Öğrencilerin cinsiyetleri tüketim alışkanlıklarını 

değiştirmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ÇEVRE BİLİNCİ, TÜKETİCİ, ÖĞRENCİ 

 
CONSUMER ENVIRONMENTAL AWARENESS OF UNIVERSITY STUDENTS 

 
Hilal Hatice ÜLKÜ1, Ebru DERECELİ1, Tuğçe OKTAV1 

 
1AYDİN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

Purpose: The research was designed to determine the environmental perception of consumers of undergraduate 
students from a university. Materials and Methods: Use of the known sample calculation tool; The data was 
collected from 226 students using the Environmental Consciousness Scale and the Personal Information Form. 
The alpha value of the Cronbach scale was 0.769. SPSS software was used to analyze the search data. The results 
were obtained using percent, frequency, mean, standard deviation and non-parametric tests. Results: The average 
age of the participants was 20.11 ± 1.85, of whom 77% were women and 67.3% were first year students. 25.7% 
study in medical laboratory techniques, 24.8% in first aid and emergency, 23.9% in dialysis. 45.1% of students 
reported living in the metropolitan area. When the mean scores of the environmental awareness scale of consumers 
and their factors were examined, the total score of the scale was 2.90 ± 0.39. The highest score was attributed to 

the orientation of consciousness (3.08 ± 1.11) and the lowest score to social pressure (2.98 ± 1.08). A statistically 

significant difference was observed between the gender variable and the social pressure factor of the participants 
(p = 0.010). Female students feel more social pressure than male students. There is a significant relationship 
between the environmental awareness scale and the factors (p <0.05). Conclusion: According to the results, the 
level of perception of consumer environmental consciousness by students is moderate. The gender of the students 
changes their consumption habits. 

KEYWORDS: Environmental Consciousness, Consumer, Student 
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BASINÇ ÜLSERLERİ VE BESLENME İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ: MALNUTRİSYON VE 

OBEZİTE 
 

Sözel Bildiri 
 

Ayçıl ÖZTURAN ŞİRİN1, Burcu DENİZ GÜNEŞ1, Nilüfer ACAR TEK2, Gamze AKBULUT2, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 2Gazi 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, 

Basınç ülserleri için; yatak yarası (bedsore), dekibüt ülseri (decubitus ulcer), dekübit (decubiti), basınç yarası 

(pressure sore) gibi farlı adlandırmalar yapılmakla beraber basıncın oluşturduğu doku hasarını en iyi ifade ettiği 

için ‘basınç ülserleri’ teriminin kullanması önerilmiştir. Yaşlı popülasyonda basınç ülseri görülme sıklığı gençlere 

göre daha sık görülmekte ve iyileşme problemleri bu grupta daha yoğun yaşanmaktadır. Birçok faktör basınç 

ülserlerine neden olabilmektedir; bozulmuş mobilite (yatağa ya da tekerlekli sandalyeye bağımlık, beslenme 

bozuklukları, malnütrisyon, duyu kayıpları ve üriner inkontinans en sık karşılaşılan nedenlerdir. Sonuç olarak, 

malnütrisyon ve obezite basınç ülserlerinin oluşumunda önemli bir risk faktörü olup özellikle yaşlı ve yatağa 

bağımlı bireylerin vücut ağırlığı denetimi önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: BASINÇ ÜLSERİ, BESLENME, MALNÜTRİSYON 

 
Pressure Ulcers and Nutritional Risk Factors: Malnutrition and Obesity 

 
Ayçıl ÖZTURAN ŞİRİN1, Burcu DENİZ GÜNEŞ1, Nilüfer ACAR TEK2, Gamze AKBULUT2 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY FACULTY OF HEALTH SCİENCES DEPARTMENT OF 

NUTRİTİON AND DİETETİCS , 2GAZİ UNİVERSİTY FACULTY OF HEALTH SCİENCES 

DEPARTMENT OF NUTRİTİON AND DİETETİCS 

For pressure ulcers; Although different names such as bedsore, decubitus ulcer, decubitus, pressure sore are used, 
the term ‘pressure ulcers' has been suggested to best express the tissue damage caused by pressure. The incidence 

of pressure ulcers is more frequent in the elderly population than in young people and healing problems are more 
intense in this group. Many factors can cause pressure ulcers; impaired mobility (bed or wheelchair dependence, 
nutritional disorders, malnutrition, sensory loss and urinary incontinence are the most common causes. In 
conclusion, malnutrition and obesity are important risk factors for the formation of pressure ulcers, and especially 
body weight control of elderly and bed dependent individuals is important. 

KEYWORDS: Pressure Ulcers, nutrition, malnutrition 
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YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTA KONFORUNU ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER 
 

Sözel Bildiri 
 

Özlem İBRAHİMOĞLU1, Özde ÖĞÜTLÜ2, 
 

1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi , 2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Yoğun bakım üniteleri yaşam fonksiyonları kritik durumda olan hastaların yakından izlendiği ve desteklendiği, 

teknik altyapısı ve teknolojisi ile ekip çalışması içerisinde hasta bakımının yapıldığı birimlerdir. Yoğun bakım 

ortamları, enfeksiyon, yaralanma ve tehlikeli maddelerle karşı karşıya gelme olasılığı nedeniyle yüksek riskli olup, 

beklenmeyen ve yaşamı tehlikeye sokan durumların ani gelişebilmesi nedeni ile de stresli bir ortamdır. Yoğun 

bakım ünitelerinde tedavi ve bakım altında olan hastalar, bu karmaşık yapıdan ve stresten etkilenmektedirler. 

Yoğun bakım üniteleri hasta ve yakınlarının konforunu etkileyen birçok çevresel faktörü içinde barındırır. Yoğun 

bakım ünitesindeki aydınlatma, gürültü, alarm sesleri, tıbbi cihazlar, invaziv girişimler, ısı, nem, havalandırma 

gibi çevresel faktörler, hastaları ve yakınlarını fiziksel, sosyokültürel, psikospiritüel ve çevresel boyutta etkiler. 

Bu etkinin bakıma yansıması iyileşmeyi olumsuz etkiler, yoğun bakım ünitesinde yatış süresini arttırır, hastane 

enfeksiyonu riski ve maliyet artar. Bu makale yoğun bakım ünitesinde hasta konforunu etkileyen çevresel 

faktörlerin incelenmesini amaçlayan bir literatür derlemesidir. 

ANAHTAR KELİMELER: YOĞUN BAKIM, KONFOR, ÇEVRE 

 
ENVIRONMENTAL FACTORS AFFECTING PATIENT COMFORT IN INTENSIVE CARE UNIT 

 
Özlem İBRAHİMOĞLU1, Özde ÖĞÜTLÜ2 

 
1BİLECİK SEYH EDEBALİ UNİVERSİTY FACULTY OF HEALTH SCİENCES , 2ADNAN MENDERES 

UNİVERSİTY FACULTY OF MEDİCİNE 

Intensive care units are the units where the patients whose life functions are in critical condition are closely 
monitored and supported, with technical infrastructure and technology within the team work. Intensive care 
environments are highly risky due to the possibility of infection, injury, and exposure to hazardous substances and 
are a stressful environment due to the sudden development of unexpected and life-threatening situations. Patients 
undergoing treatment and care in intensive care units are affected by this complex structure and stress. Intensive 
care units contain many environmental factors that affect the comfort of patients and their relatives. Environmental 
factors such as lighting, noise, alarm sounds, medical devices, invasive interventions, heat, humidity, ventilation 
in the intensive care unit affect patients and their relatives in physical, socio-cultural, psychospiritual and 
environmental dimensions. Reflection of this effect on care negatively affects recovery, increases the length of 
hospital stay, increases the risk and cost of hospital infections. This article is a review of the literature on 
environmental factors affecting patient comfort in the intensive care unit. 

KEYWORDS: Intensive care, comfort, environment 
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TARIM İLAÇLARININ RUH SAĞLIĞINA ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Vesile ALTINYAZAR1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Universitesi Tıp Fakültesi, 

Tarım ilaçları, en büyük grubunu Organofosfatlar (OP) oluşturmaktadır, yaygın ve kontrollü zayıf bir şekilde 

kullanılmaları sonucu çeşitli şekillerde insan sağlığını tehdit eder hale gelmişlerdir. OP’lar, solunum yoluyla, deri 

ya da göze temasla ya da yutularak (intihar amacıyla ya da OP’lar ile kontamine gıdaların iyi yıkanmadan yenmesi, 

vd.) kana geçmektedirler. OP’larla temas sonucu akut toksik etkiler görülebileceği gibi düşük dozlara uzun süre 

maruz kalmanın da kronik uzun süreli nörotoksisiteye yol açtığı saptanmıştır. OP’ların etkileri periferik ve merkezi 

sinir sisteminde, nöromüsküler kavşakta ve kırmızı kan hücrelerinde bulunan asetil kolinesteraz enzimini geri 

dönüşümsüz bir şekilde inhibe etmeleri sonucu ortaya çıkmaktadır. OP’lara uzun süre maruz kalanlarda (tarım 

işçileri vd.) yapılan çalışmalar depresyon, anksiyete bozuklukları, bellek problemleri, Parkinson hastalığı, 

Alzheimer hastalığı, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, intihar oranlarını yüksek olarak saptamıştır. OP’lar 

ne yazık ki sadece kullanıldıkları alanda sınırlı kalmamaktadırlar, hava ve rüzgarla çevreye dağılmakta, toprağa 

ve yer altı sularına ve oradan içme sularına geçmektedirler. Tarım alanlarında yaşayanlarda intihar oranlarının 

daha yüksek saptandığı tekrarlayan çalışmalarla gösterilmiştir. Tarım alanlarında ya da OP’ların kullanıldığı 

çevrede yaşayan ve bu ürünlerle direk temas halinde olmayan insanların indirek yollarla OP’lara uzun süre düşük 

doz maruz kaldıkları kan ya da idrarda OP ya da metabolitlerinin yüksek düzeyleri veya kan asetilkolinesteraz 

aktivitesinin düşüklüğü ile çok sayıda çalışma ve bizim yaptığımız çalışma ile ispatlanmıştır. Tarım ilaçlarının 

yaygın ve kontrolsüz kullanımı önemli bir halk sağlığı problemidir, kullanımlarının sınırlandırılmasına ve 

denetleme mekanizmalarının arttırılmasına büyük ihtiyaç vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: PESTİSİT, RUH SAĞLIĞI 

 
The effect of pesticides on mental health 

 
Vesile ALTINYAZAR1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

........ 

KEYWORDS: pesticide, mental health 
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PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA ÜÇ AYLIK DİYET TEDAVİSİ SONRASI BESLENME 

DURUMU 
 

Sözel Bildiri 
 

Gamze AKBULUT1, Nilüfer ACAR TEK1, Burcu DENİZ GÜNEŞ2, Ayçıl ÖZTURAN ŞİRİN2, 
 

1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Giriş: Bu çalışma, periton diyalizi (PD) hastalarında diyet tedavisi ile beslenme durumu arasındaki ilişkiyi 

araştırmak amacıyla planlanmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya klinik olarak stabil 28 hasta alınmıştır. Tüm 

hastalara, Amerikan Böbrek Vakfı Dergisi'nin rehberine uygun 12 haftalık bir diyet tedavisi uygulanmıştır. 

Hastaların günlük makro besin ögesi alımları besin tüketim kayıtları ile hesaplanmıştır. Bulgular: Ortalama yaş 

tüm bireylerde 48.3 ± 13.10 yıl [erkeklerde 56.3 ± 7.41 yıl (n = 14) ve kadınlarda 40.3 ± 12.84 yıl (n = 14)] olarak 

bulunmuştur. Günlük alınan diyet enerjisi ve protein, önerilen seviyenin altında hesaplanmıştır. Günlük protein 
alımı, erkeklerde 66.4 ± 22.23 gramdan (≈0.83 g/kg) 62.6 ± 16.62 grama (≈ 0.78 g/kg), kadınlarda 56.2 ± 13.88 

gramdan (≈0.87 g/kg) 52.1 ± 22.12 grama (≈0.80 g/kg) düşmüştür. Fakat değişikliklerin hiçbiri istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (p> 0.05). Sonuç: PD hastalarında sıklıkla protein ve enerji alımı, gereksinimden düşük 

hesaplanmaktadır. PD’li kişilerin periyodik olarak 3 günlük besin tüketim kaydı tutmaları ve diyetisyen tarafından 

yapılan diyet görüşmelerini sürdürmeleri önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: PERİTON DİYALİZİ, DİYET TEDAVİSİ, BESLENME 

 
The Nutritional Status After Three Consecutive Months Dietary Treastment in Peritoneal Dialysis 

Patients 
 

Gamze AKBULUT1, Nilüfer ACAR TEK1, Burcu DENİZ GÜNEŞ2, Ayçıl ÖZTURAN ŞİRİN2 
 

1GAZİ UNİVERSİTY, 2AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

Introduction: This study was planned to investigate the relation between dietary treatment and nutritional status in 
peritoneal dialysis (PD) patients. Materials and methods: A total of 28 clinically stable patients were enrolled in 
this study. All patients were taken a dietary therapy according to the guidelines of the American Journal of Kidney 
Foundation for 12 weeks. The daily macronutrient intakes of the patients were calculated by the food consumption 
records. Results: The mean age was 48.3 ± 13.10 years [56.3 ± 7.41 years for males (n = 14) and 40.3 ± 12.84 

years for females (n = 14)]. The daily dietary energy and protein intakes were under the recommended level in the 
study period. Daily protein intake was decreased from 66.4 ± 22.23 g (≈0.83 g/kg) to 62.6 ± 16.62 g (≈0.78) in 

men, and 56.2 ± 13.88 g (≈0.87 g/kg) to 52.1 ± 22.12 g (≈0.80 g/kg) in women. But none of the changes were 

statistically significant (p > 0.05). Conclusion: Patients undergoing PD frequently have low intakes of protein and 
energy. It is recommended that individuals undergoing PD periodically maintain 3-day dietary records followed 
by dietary interviews conducted by a dietitian. 

KEYWORDS: PERITONEAL DIALYSIS, DIET THERAPY, NUTRITION 
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TARIM MOZAİKLERİNDE KUŞLAR: PEYZAJ İÇERİĞİNİN ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Şengül AKSAN1, 
 

1ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, 

Bu çalışma, tarımsal peyzaj çeşitliliği ile kuş türleri çeşitliliği arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Kuş türleri ve habitatları ile ilgili çalışmalar genellikle doğal alanlarda yapılmıştır. Bu çalışmada, tarımsal peyzaj 

çeşitliliği ile kuşların tür çeşitliliği arasındaki ilişki incelenmiştir. Her bir örnek bölgede, kanatlılar ve ekili bitkiler 
için varlık / yokluk verileri kaydedilmiştir. Örnek arazilerde kuş türü çeşitliliği için Shannon-Wiener çeşitlilik 

endeksi kullanılmıştır. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizleri, tarımsal peyzaj çeşitliliğini ve kuş türü çeşitliliği 

bağlantısını açıklamak için kullanılır. Analiz sonuçlarına göre, Alan ağırlıklı ortalama yama fraktal boyutunun 

(AWMPFD) kuş türü çeşitliliğini öngörmede etkili olduğu bulunmuştur (R2 = 0,24). Yama sayısı ve yama 

büyüklüğü oranının birbiri kadar çeşitlilik göstermesi durumunda, örnek bir alana dayanarak, kuş türlerinin 

çeşitliliğinin arttığı tespit edilmiştir (R = 0,49). 

ANAHTAR KELİMELER: TÜR ÇEŞİTLİLİĞ, KUŞLAR, PEYZAJ ÇEŞİTLİLİĞİ, TARIM ALANI PEYZAJ 

MOZAİĞİ 

 
BIRDS IN AGRICULTURAL MOSAICS: THE EFFECT OF LANDSCAPE CONTEXT 

 
Şengül AKSAN1 

 
1ISPARTA UNİVERSİTY OF APPLİED SCİENCES 

This study was carried out in order to determine relationships between agricultural landscape diversity on bird 
species diversity. Studies on bird species and habitats were usually made in natural areas. In this study, the 
relationship between agricultural landscape diversity and species diversity of birds was investigated. 
Presence/absence data for aves and cultivated plants were recorded at each sample site. Shannon-Wiener diversity 
index was used for bird species in sample plots. Multiple Linear Regression Analyzes use to explain agricultural 
landscape diversity and bird species diversity linkage. According to the analysis results, Area-weighted mean patch 
fractal dimension (AWMPFD) has been found to be effective at predicting bird species diversity (R2 = 0,24). It 
has been identified, based in a sample area if increase of patch number and patch size ratio as much diversity as 
one another, diversity of bird species is that increase (R= 0,49). 

KEYWORDS: SPECİES DİVERSİTY, AVES, LANDSCAPE DİVERSİTY, AGRİCULTURAL MOSAİCS 
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EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Belgin YILDIRIM1, Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ2, 
 
1Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 2Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Bu araştırmanın amacı, ebelik öğrencilerinin duygusal zekaları ile iletişim becerileri arasındaki ilişkiyi 

incelemektir. Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmanın evrenini 267 öğrenci ebe oluşturmuştur. Verilerin 
toplanmasında sosyo-demografik soruların olduğu anket formu, Schutte ve arkadaşlarının hazırladığı Duygusal 

Zekâ Ölçeği, Ersanlı ve Balcı tarafından geliştirilen İletişim Becerileri Envanteri kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde SPSS Paket Programı kullanılarak frekans, yüzde, ortalama, standart sapma ve korelasyon ve regresyon 

analizi yapılmıştır. Ebelik öğrencilerinin yaş ortalamaları 20,64±2,07’dir. Öğrencilerin duygusal zeka puanı 

150,20±17,57, toplam iletişim beceri puanı 166.03±16.14 bulunmuştur. Bölümlerinden memnun olan ve aynı 

zamanda iletişimlerini iyi olarak tanımlayan öğrencilerin duygusal zeka ve iletişim beceri puanları yüksek 

bulunmuştur. Bu çalışmada öğrencilerin duygusal zekâ puanları ile iletişim beceri puanları yüksek bulunmuştur. 
Fakat öğrencilerin duygusal zeka ile iletişim becerileri arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: DUYGUSAL ZEKA, İLETİŞİM BECERİSİ, ÖĞRENCİ EBE 

 
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MIDWIFERY STUDENTS 'EMOTIONAL 

SKILLS AND COMMUNICATION SKILLS 
 

Belgin YILDIRIM1, Şükran ÖZKAHRAMAN KOÇ2 
 

1ADNAN MENDERES UNİVERSİTY FACULTY OF NURSİNG, 2SULEYMAN DEMİREL UNİVERSİTY 

FACULTY OF HEALTH SCİENCES 

The aim of this study is to investigate the relationship between midwifery students' emotional intelligence and 
communication skills. The universe of this descriptive study consisted of 267 midwives. Data were collected using 
a questionnaire including socio-demographic questions, Emotional Intelligence Scale prepared by Schutte et al., 
And Communication Skills Inventory developed by Ersanlı and Balcı. In the analysis of the data, frequency, 

percentage, mean, standard deviation and correlation and regression analysis were performed using SPSS Package 
Program. The mean age of midwifery students was 20.64 ± 2.07. The emotional intelligence score of the students 

was 150,20 ± 17,57 and total communication skill score was 166.03±16.14. Emotional intelligence and 

communication skills scores of the students who were satisfied with their departments and defined their 
communication as good were found to be high. In this study, emotional intelligence and communication skill 
scores of the students were found to be high. However, there was no significant relationship between emotional 
intelligence and communication skills. 

KEYWORDS: Emotional intelligence, communication skills, student midwife 
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GELİR DÜZEYİ VE ÇEVRESEL BOZULMANIN UZUN YAŞAM ÜZERİNE ETKİSİ: AB ÜLKELERİ 

ÖRNEĞİ 
 

Sözel Bildiri 
 

MEHMET METİN DAM1, 
 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ , 

Bu çalışmada, AB ülkelerinin 1992-2014 dönemi yıllık veriler kullanılarak çevresel bozulma ve gelir eşitsizliğinin 

sağlık düzeyi üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Panel veri analizinin kullanıldığı çalışmada önce serilerin 

durağanlığı Panel LLC birim kök testiyle, eş-bütünleşme ilişkisinin varlığı panel ARDL PMG yöntemiyle tahmin 

edilmiştir. Çalışma sonucunda; uzun dönemde gelir düzeyinin uzun yaşam üzerindeki etkisi pozitifken, çevresel 

bozulmanın uzun yaşam üzerindeki etkisi negatiftir. Kısa dönemde ise hata düzeltme terimi negatif ve istatistiki 

olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: UZUN YAŞAM, GELİR DÜZEYİ, ÇEVRESEL BOZULMA, AB ÜLKELERİ.  

 
The Impact of Income Level and Environmental Degradation on Long Life: The Case of EU Countries 

 
MEHMET METİN DAM1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY 

In this study, the effects of environmental degradation and income inequality on health level were analysed by 
using annual data of EU countries for 1992-2014 period. In the study using panel data analysis, firstly, the stability 
of the series was determined by Panel LLC unit root test and the presence of cointegration relationship was 
estimated by panel ARDL PMG method. As a result of the study, while the effect of income level on long life is 
positive in the long term, the impact of environmental degradation on long life is negative. In the short term, the 
error correction term was found to be negative and statistically significant. 

KEYWORDS: Long Life, Income Level, Environmental Degradation, EU Countries. 
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BİBERDE ARDIŞIK PESTİSİT UYGULAMASININ PESTİSİTLERİN PARÇALANMA KİNETİĞİNE 

OLAN ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Cansu Şarkaya AHAT1, Cafer Turgut2, 
 

1Tarım Ve Orman Bakanlığı, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Tarımsal üretimde önemli bir yere sahip kimyasal mücadelenin olumsuz yönlerinden birisi de kullanılan 

pestisitlerden kaynaklanan kalıntı sorunudur. Kalıntının en önemli sebeplerinden birisinin ardışık ilaçlama olduğu 

tahmin edilmekte ve bu konuda da veri eksikliği çok fazladır. Bu tez ile domates ve biberde ardışık pestisit 

uygulamasının bekleme süresini nasıl etkilediği ve bu sonuçların modellenmesi ile benzer yapıdaki ilaçların 

davranışları tahmin edilecektir.Pestisit uygulamaları 10 gün ara ile ikişer defa yapılmış olup, biberde Acetamiprid, 
İndoxacarb, Deltamethrin, Lambda-Cyhalothrin ve Spinosad aktif maddeli pestisitler önerilen dozda 

kullanılmıştır. Uygulama sonrasında meyve örnekleri belirlenen günlerde toplanmış ve Pestisit ekstraksiyon 

işlemlerinden sonra pestisit kalıntı analizleri GC-MS (Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi) ve LC/MS/MS 

(Sıvı Kromatografisi/Kütle/Kütle Spektrometresi) cihazlarında yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen veriler 

yardımıyla “Dinamik Bitki Alınım Modeli” kullanılmış ve değerler karşılaştırılmıştır. Tavsiye edilen dozlarda 

ardışık iki uygulama sonucunda biber ve domatesde kullanılan pesitisitler için biberde kullanılan Lambda 

Cyhalothrin haricinde bozunma sürecinde artışın olduğu gözlemlenmiştir. Biberde yapılan modellerin bulunan 

değerlerle % 90 üzerinde uyum sağlandığı fakat domateste ise modele uyumun daha az olduğu tespit edilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: PESTİSİT, KALINTI, BİBER, MODELLEME 

 
THE EFFECTS OF SEQUENCE APPLICATION OF PESTICIDES ON DEGRADATION KINETICS 

FOR PEPPER FRUITS 
 

Cansu Şarkaya AHAT1, Cafer Turgut2 
 

1MİNİSTRY OF AGRİCULTURE AND FOREST, 2AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

....... 
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FUNGAL SEKONDER METABOLİTLER VE KULLANIM ALANLARI 
 

Sözel Bildiri 
 

Engin KILIÇ1, Betül ÖZER1, 
 

2ERZİNCAN, 

Funguslar dünyanın hemen her ekolojik nişlerinde yaşama yeteneğine sahip kozmopolit mikroorganizmalardır. 

Funguslar gelişmeleri sırasında metabolitler olarak adlandırılan ara veya son ürün bileşiği üretirler. Metabolit; 

canlılarda metabolik yol olarak isimlendirilen ve ardı ardına gerçekleşen reaksiyonlarda meydana gelen ve öncül 

moleküller üzerinden oluşan ara ürünlerdir. Fungal sekonder matabolitler gıda endüstrisinde, tarım alanında ve 

sağlık alanında kullanılmaktadırlar. Örneğin, gıda endüstirisinde de fungusların enzim üretim yetenekleri önemli 

endüstriyel avantajlar saglamaktadır. Enzim kullanımı açısından gıda endüstrisinde tek başına %50’lik bir paya 

sahiptir. Gıda endüstrisinde en yaygın olarak kullanılan enzim proteazdır. Tarımda, fungal sekonder metabolitlerin 
böceklerin, yabani otların ve patojenik mikroorganizmaların zararını azaltmak için ve tarımda verimi artırmak için 

biyolojik mücadelede ve biyo-gübre olarak kullanılmakatadır. Sağlık alanında ise Penicillium notatum'dan 

penisilinin keşfiyle başlayan ve çeşitli hastalıklara karşı kullanımı günümüze kadar devam eden fungal sekonder 

metabolitler, geniş bir yelpazede yararlı antibiyotik, antiviral, antitümör, antihiperkolesterolemik ve 

immünosupresan gibi özellikler gösterirler. İlaç endüstirisinde en çok mikofenolik asit, ergot alkoloidleri, 

penisilinler, griseofulvin, kumarin, sefalosporinler, fusidik asit, siklosporin, ekinokandidin, statinler, fungalimod 
grupları gibi bazı önemli fungal sekonder metabolitler kullanılır ve büyük ekonomik önem arz etmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: FUNGUSLAR, METABOLİT, TARIM, GIDA, SAĞLIK 

 
FUNGAL SECONDARY METABOLITES AND THEIR USAGE AREAS 

 
Engin KILIÇ1, Betül ÖZER1 

 

Fungi are cosmopolitan microorganisms capable of living in almost every ecological niche in the world. During 
their development, fungi produce intermediate or end product compounds called metabolites. Metabolites; these 
are the intermediates formed by the precursor molecules that occur in successive reactions called the metabolic 
pathway in living things. Fungal secondary matabolites are used in the food industry, agriculture and healthcare. 
For example, the ability of the fungi to produce enzymes in the food industry also provides important industrial 
advantages. In terms of enzyme use, it has a 50% rate in the food industry alone. The most commonly used enzyme 
is protease in the food industry. Fungal secondary metabolites are used in biological control agents and bio-
fertilizers to reduce the damage of insects, weeds and pathogenic microorganisms and to increase yield in 
agriculture. In the field of health, fungal secondary metabolites, starting with the discovery of penicillin from 
Penicillium notatum and continuing to use against various diseases, exhibit a wide range of useful antibiotics, 
antiviral, antitumor, antihypercolesterolemic and immunosuppressant properties. Some important fungal 
secondary metabolites such as mycophenolic acid, ergot alkaloids, penicillins, griseofulvin, coumarin, 
cephalosporins, fusidic acid, cyclosporine, echinocandidine, statins, fungalimod groups are used in the 
pharmaceutical industry and are great economic importance. 

KEYWORDS: FUNGİ, METABOLİTE, AGRİCULTURE, FOOD, HEALTH 
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BİTKİSEL KAYNAKLI PROTEİNLERİN EMÜLSİYON STABİLİTESİNE ETKİSİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Aslı CAN KARAÇA1, 
 

1İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 

Bu çalışmanın amacı, soya, bezelye, fındık, badem ve ceviz gibi bitkisel kaynaklardan elde edilen proteinlerin 

emülsiyon oluşturma ve stabilize etme özelliklerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla proteinlerin yüzey gerilimini ve 

arayüzey gerilimini düşürme özelliği, emülsiyon oluşturma indeksi, emülsiyon stabilite indeksi, emülsiyon 

damlacık boyutu ve kremalaşma stabilitesi değerleri ölçülmüştür. Protein çözeltilerinin yüzey gerilimi değerleri 

41-63 mN/m arasında değişirken bezelye ve soya proteinleri en düşük yüzey gerilimi değerlerini göstermiştir. Öte 

yandan, arayüzey gerilimi 12-17 mN/m aralığında değişmiş ve yine en düşük değerleri bezelye ve soya proteinleri 

göstermiştir. Proteinlerin emülsiyon oluşturma indeksi 4-27 m2/g aralığında değişirken; emülsiyon stabilite 

indeksi ise 20-140 dk olarak ölçülmüştür. Bitkisel kaynaklı proteinler ile stabilize edilen emülsiyonların damlacık 

boyutu 1.2-7.3 µm arasında değişmiştir. Çalışılan emülsiyonların kremalaşma stabilitesi %20-95 aralığında 

değişmiş ve bezelye proteini ile stabilize edilen emülsiyonlar en yüksek kremalaşma stabilitesi değerlerini 

göstermiştir. Sonuç olarak, bezelye ve soya proteinleri, kuruyemişlerden elde edilen proteinlere göre daha iyi 

emülsiyon oluşturma özellikleri göstermiştir. Çalışılan örnekler içerisinde bezelye proteini en düşük damlacık 

boyutu ve en yüksek emülsiyon oluşturma ve stabilize etme özelliklerini göstermiştir. Bu çalışmada elde edilen 

bulgular bezelye proteinin su içinde yağ emülsiyonlarını stabilize etmede etkili bir emülgatör olabileceğini 

göstermektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: BİTKİSEL PROTEİN, EMÜLSİYON STABİLİTESİ 

 
Effect of plant proteins on stability of oil-in-water emulsions 

 
Aslı CAN KARAÇA1 

 
1İSTANBUL TECHNİCAL UNİVERSİTY DEPARTMENT OF FOOD ENGİNEERİNG 

The aim of this study was to investigate the emulsifying properties of select plant proteins (soy, pea, hazelnut, 
almond and walnut proteins) in stabilization of oil-in-water emulsions. Surface tension and interfacial tension of 
1% (w/w) solutions were measured using a tensiometer. Emulsion droplet size, emulsifying activity and stability 
indices and creaming stability were also investigated. Surface tension of plant protein solutions changed between 
41-63 mN/m with pea and soy proteins showing the lowest surface tension. On the other hand, interfacial tension 
ranged between 12-17 mN/m; pea and soy proteins exhibiting lower interfacial tension. The volume-surface mean 
diameters (d3,2) of emulsions ranged between 1.2 and 7.3 µm. The emulsifying activity index (EAI) of the proteins 

changed between 4-27 m2/g; pea protein showing the highest EAI (~27 m2/g) whereas the emulsion stability index 
(ESI) of the proteins ranged between 20-140 min. The creaming stability of emulsions changed between 20-95%; 
pea protein exhibiting the highest creaming stability. In conclusion, pea and soy proteins showed better emulsifying 
properties compared to the nut proteins. Among the samples studied, pea protein showed the lowest droplet size, 
and the highest emulsifying activity and stability. The results of this study have shown that pea protein can serve 
as an effective emulsifier in stabilization of oil-in-water emulsions. 

KEYWORDS: Plant protein, emulsion stability 
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İNCİR VİRUS HASTALIK ETMENLERİNİN TANILANMASI, VEKTÖR İLE TAŞINMASI 

VE MÜCADELESİ 
 

Sözel Bildiri 
 

Sevdiye YORGANCI1, Serap AÇIKGÖZ1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Şimdiye kadar, incirin (Ficus carica), on farklı virüs tarafından enfekte edildiği bilinmekte olup bunlar; Fig leaf 
mottle-associated virus 1(FLMaV 1), Fig mild mottle associated virus (FMMaV), Arkansas fig closterovirus 1-2 
(AFCV 1-2), Fig leaf mottle-associated virus 2 (FLMaV 2), Fig latent virus-1 (FLV-1), Fig cryptic virus (FCV), 
Fig fleck-associated virus (FFkaV), Fig badnavirus-1 (FBV-1), Fig mosaic virus (FMV). Farklı belirtiler gösteren 

İncir mozaik hastalığı (FMD) dünyadaki tüm incir yetiştiren ülkelerde yaygın olarak görülmektedir. İncir mozaik 

hastalık etmenleri arasında FMV en çok FMD ile ilişkilendirilen etmenlerden birisidir. DNA'sı incir genomuna 

entegre olan FBV-1 diğer bir önemli incir virüsüdür. İncir mozaik hastalığının aşı ve eriyofid akarlar tarafından 

yayıldığı, ancak tohum ile doğada taşınmadığı bilinmektedir. FMV'nin Aceria ficus Cotte ve Catharanthus roseus 
ile incirden incire taşındığı tespit edilmiştir. Diğer incir virüslerinin patojenitesi ve epidemiyolojisi tam olarak 

bilinmemektedir. FMD ile ilgili çalışmalarımız dsRNA analizleriyle başlamış ve dsRNA analizi için en uygun 

örnek alma zamanının Mayıs-Haziran olduğu belirlenmiştir. Daha sonra Potyvirus group antisera ile DAS-ELISA 
düşük absorbansda pozitif reaksiyon vermiştir. FMV’nin dot-blot hibridizasyonunda dsRNA ve RT-PCR 
ürünlerinin başarılı sonuç verdiği saptanmıştır. Sarılop ve Bursa siyahı türlerinin thermoterapi, in vitro sürgün ucu 

doku kültürü yöntemiyle FMV'den arındırılması ile devam edilmiştir. Çalışmalarımız Aydın yöresi incir 

bahçelerinde FMV, FLMaV-1, FBV’nin yaygın olduğunu göstermiştir. FMV, FMaV-1 ve FLMaV-1 nin taşınması 

ile ilgili çalışmamızda; deneysel şartlar altında C. rusci’ nin FLMaV-1'i incirden incire taşıyabildiği saptanmıştır. 

Yeni bir vektör olduğu belirlenen C. rusci ile yapılan taşınma filogenetik analizler ile doğrulanmış ve NCBI 

kayıtları yapılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: İNCİR MOZAİK HASTALIĞI, MÜCADELE, TANILAMA, TAŞINMA 

 
Fig Viruses Disease Agents Detection, Transmission by Vector and Control 

 
Sevdiye YORGANCI1, Serap AÇIKGÖZ1 

 
1AYDIN ADNAN MENDERES UNİVERSTY 

Up to now, fig (Ficus carica) is infected by 10 different viruses: Fig leaf mottle-associated virus 1(FLMaV 1), Fig 
mild mottle associated virus (FMMaV), Arkansas fig closterovirus 1-2 (AFCV 1-2), Fig leaf mottle-associated 
virus 2 (FLMaV 2), Fig latent virus-1 (FLV-1), Fig cryptic virus (FCV), Fig fleck-associated virus (FFkaV), Fig 
badnavirus-1 (FBV-1), Fig mosaic virus (FMV). Fig mosaic disease (FMD) with different symptoms is common 
in all fig growing countries around the world. FMV is one of the agents associated with FMD among fig mosaic 
disease agents. FBV-1 is another important fig virus whose DNA is integrated into the fig genome. Fig mosaic 
disease is known to be spread by graft and eriophid mites but not transmission by seed in nature. FMV was found 
to be transmit from fig to fig with Aceria ficus Cotte and Catharanthus roseus. The pathogenicity and epidemiology 
of other fig viruses are not compleately known. Our studies on FMD started with dsRNA analysis and it was 
determined that the best sampling time for dsRNA analysis was May-June. Afterwards, It was detected that DAS-
ELISA with Potyvirus group antisera reacted with low absorbance. The dsRNA and RT-PCR products were found 
to be successful in dot-blot hybridization of FMV. Sarılop and Bursa siyahı were able to be purified from FMV by 
thermotherapy, in vitro shoot tip tissue culture method. Our studies have shown that FMV, FLMaV-1 and FBV 
are common in fig orchards in Aydın region. In our study on the transmission of FMV, FMaV-1 and FLMaV-1; 
C. rusci was able to transmit FLMaV-1 from fig to fig under experimental conditions. Transmission with C. rusci, 
which was determined to be a new vector, was confirmed by phylogenetic analysis and NCBI recordings were 
performed. 

KEYWORDS: Fig mosaic disease, Control, Detection, Transmission 

 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 

360 
 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM 

BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ 

Sözel Bildiri 

Çağatay DERECELİ1, Tuğçe OKTAV1, Hilal Hatice ÜLKÜ1, 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

Amaç: Bu araştırma Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde sağlık alanında öğrenim gören ön lisans öğrencilerin 

sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirlemek için yapılmıştır. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya 205 öğrenci 

alınmıştır (Evrene ulaşma oranı %93). Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi 

Davranışları Ölçeği II kullanılmıştır. Çalışmada ölçeğin Cronbach Alpha kat sayısı 0.792 olarak belirlenmiştir. 

Veriler, SPSS 20.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 19.97±1.63, 

%70.7’si kadın ve %66.8’i birinci sınıf öğrencisidir. %65.4’ü sigara kullanmadığını, %64.4’ü ise bazen spor 

yaptığını belirtmiştir. Katılımcıların %13.7’si onun üzerinde arkadaşı olduğunu ve %49.3’ü sağlık konularında 

daha çok doktora danıştığını ifade etmiştir. Ölçek toplam puanı 133.47±20.80 olarak bulunmuştur. Öğrenciler 

vermiş oldukları puana göre en yüksek Manevi Gelişim (26.57±4.59) boyutu, en düşük ise Fiziksel Aktivite 

(18.61±4.76) boyutu olmuştur. Öğrencilerin fiziksel aktivite puan ortalaması ile cinsiyet faktörü arasında anlamlı 

bir fark bulunmaktadır (p=0.018). Bakıldığında erkek öğrencilerin fiziksel aktivite alt boyutu puan ortalamasının 

kız öğrencilere göre daha fazla olduğu görülmektedir. İkinci sınıf öğrencilerinin manevi gelişim, kişilerarası 

ilişkiler ve stres yönetimi puan ortalamaları birinci sınıf öğrencilerine göre daha yüksektir. İkinci sınıf öğrencileri 

birinci sınıf öğrencilerine göre daha fazla sağlıklı yaşam biçimi davranışı sergilemektedir (p=0.004). Sonuç: 

Bulgular değerlendirildiğinde katılımcı grubun sağlıklı yaşam biçimi davranışı sergilemede ortalamanın üzerinde 

olduğu belirlenmiştir. Toplumda rol model olması gereken üniversite öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi 

Davranışları konusu önemsenmeli ve artırılmaya yönelik uygulamalar yapılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI, ÜNİVERSİTE, ÖĞRENCİ 

 

DETERMINATION OF HEALTHY LIFE FORM BEHAVIOR OF VOCATIONAL SCHOOL OF 
HEALTH SERVICES 

Çağatay DERECELİ1, Tuğçe OKTAV1, Hilal Hatice ÜLKÜ1 

1AYDİN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY 

Objective: This study was conducted to determine the healthy lifestyles of the graduate students of Aydın Adnan 

Menderes University. Materials and Methods: 205 students were included in the study (93%). The study data, the 
personal information form and the scale of healthy living behavior, scale II were used. In the study, the Cronbach 
Alpha coefficient of the scale was determined at 0.792. The data was evaluated with the SPSS 20.0 software 
package. Results: The average age of students was 19.97 ± 1.63, of which 70.7% were women and 66.8% were 
freshmen. 65.4% said they did not smoke and 64.4% sometimes did sports. 13.7% of participants reported having 
friends around them and 49.3% said they consulted more doctors about health issues. The total score of the scale 
was 133.47 ± 20.80. The highest level of spiritual development (26.57 ± 4.59) and the lowest level of physical 

activity (18.61 ± 4.76), respectively. There was a significant difference between the average student physical 

activity score and the gender factor (p = 0.018). The review shows that the average score on the physical activity 
subscale of male students is higher than that of female students. Second-year students had higher spiritual, 
interpersonal and stress management outcomes than first-year students. Second-year students had more healthy 
habits than first-year students (p = 0.004). Conclusion: When the results were evaluated, it was found that the 
group of participants exhibited healthy behavior. Healthy living The behavior of university students, who should 
be role models in society, must be taken into account and practices must be put in place to improve them. 

KEYWORDS: Healthy Living Behaviors, University, Student 
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FARKLI KİREÇLEME MATERYALLERİ (GRANÜL-TOZ) VE ŞLAM UYGULAMALARININ BİBER 

BİTKİSİNİN MİNERAL MADDE İÇERİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Sözel Bildiri 

 

Bülent YAĞMUR1, BÜLENT OKUR1, 

 

1EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ, 

Bu çalışma toz ve granül olmak üzere 2 farklı kireç formu ve şeker pancarı fabrikasyon atığı şlamın birlikte 

kullanımının biber bitkisinin verim ve beslenmesi üzerine olan etkisi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Deneme 

sera koşullarında saksı denemesi olarak yürütülmüştür. Deneme materyali toprağın pH’sını 6.5’e yükseltmek için 

gerekli olan kireç ihtiyacı belirlendikten sonra deneme konuları kireç ihtiyacının tamamının granül ve toz kireç ile 

şlamdan karşılanacağı uygulamalar yanında %25, %50 ve %75 granül ve toz kireç ile şlam uygulamalarının ve hiç 

kireç uygulamasının olmadığı 10 adet uygulama (I:Kontrol, II:Toz Kireç (TK), III:Granül Kireç (GK), IV:Şlam 

(ŞL), V: %25 TK+%75 ŞL, VI: %50 TK+%50 ŞL, VII: %75 TK+%25 ŞL, VIII: %25 GK+%75, ŞL IX: %50 

GK+%50ŞL X: %75 GK+%25 ŞL)şeklinde belirlenmiştir. Araştırmada saksılara dekara 300 kg hesabı ile kireç 

uygulaması yapılmış saksılar bir ay inkübasyona bırakılmıştır. Saksılara temel gübreleme amacıyla N, P, K, 

uygulaması ekimden önce toprağa karıştırılmak suretiyle uygulanmıştır. Araştırma sonucunda toz kireç ve şlam 

uygulaması biber bitkisinin verim ve mineral madde içeriği üzerine en fazla etkili olan uygulamalar olup istatistiki 

olarak önemli bulunmuştur. Ayrıca toz ve granül kireç ile birlikte farklı oranlarda şlam uygulamaları da kontrol 

uygulamasına göre biber bitkisinin verim ve mineral madde içeriği üzerine istatistiki olarak önemli etkide 

bulunmuştur. Uygulamaların etkinliği toz kireç > şlam > granül kireç > %50 TK+ %50 Şlam > %25 granül kireç 

%75 Şlam şeklinde belirlenmiş, en yüksek değerler genellikle toz kireç ve şlam uygulamalarından elde edilmiştir. 

Kontrol uygulaması ise en düşük değerlere sahip uygulama olarak belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: KİREÇ, ŞLAM, BİBER, VERİM, BİTKİ BESİN MADDESİ 

 

The effect of applications of different liming materials (granule-dust) and sugar industry waste (vinasse) 
on nutrient content of pepper 

 

Bülent YAĞMUR1, BÜLENT OKUR1 

 

1FACULTY OF AGRICULTURE DEPARTMENT OF SOİL SCIENCE AND PLANT NUTRITION 

This study was carried out in order to determine the effect of two different lime form (powder and granule) and 
sugar beet factory waste (vinasse) on the yield and nutriton of pepper plant. The experiment was carried out as a 
pot experiment under greenhouse conditions. Initially, the lime requirement was determined to increase to 6.5 the 
pH of the experiment soil, and then the experiment subjects were determined as follows: I:Control, II: Dust Lime 
(TK), III: Granule Lime (GK), IV: Vinasse (ŞL), V: %25 TK+%75 ŞL, VI: %50 TK+%50 ŞL, VII: %75 TK+%25 

ŞL, VIII: %25 GK+%75, ŞL IX: %50 GK+%50 ŞL X: %75 GK+%25 ŞL. In the study, 300 kg/da lime was applied 
to pot soils and the pots were left to incubate for one month. N, P, K as basic fertilization was applied by mixing 
the soil before planting. As a result of the study, the application of powder lime and vinasse were the most effective 
applications on the yield and mineral content of pepper plants and the applications were found to be statistically 
significant. In addition, vinasse applications with different amounts of powder and granular lime have a statistically 
significant effect on the yield and mineral content of pepper plants compared to the control application. The 
efficiency of the applications was as follows: Powder Lime > Vinasse > Granule Lime > 50% TK + 50% Vinasse 
> 25% Granular Lime > 75% Vinasse. The highest values were generally obtained in the applications of powder 
lime and vinasse. The control application has the lowest values of the studied parameters. 

KEYWORDS: Lime, vinasse, pepper, yield, plant nutrient 
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TRAIL’in Rekombinant Protein Eldesi ve PC3 Prostat Kanser Hücrelerinde TRAIL’in Etkinliği 

Özge Çevik 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı 

TNF ile ilişkili apoptoz indükleyici ligand (TRAIL veya Apo2L), tümör nekroz faktörü (TNF) süper ailesinin bir 
üyesidir. TRAIL, insanda 28 kDa'lık bir moleküler kütleye sahip olan, 281 ve 289 amino asit zincirini içeren bir 

tip II transmembran proteinidir. TRAIL, özellikle kanser hücresi reseptörlerine bağlanabilir ve apoptozu 

indükleyebilir. Bu nedenle, çeşitli araştırma laboratuarları ve ilaç firmaları tarafından TRAIL ilgi görmekte ve 

terapötik amaçlar için rekombinant TRAIL (rTRAIL) veya TRAIL reseptörü agonistleri geliştirilmektedir. Bu 

çalışma rekombinant TRAIL protein vektörünü geliştirmeyi ve prostat kanseri terapötik etkilerini iyileştirmeyi 

amaçlamıştır. 

TRAIL geni, insan genomundan PCR mix ile çoğaltılmıştır. Rekombinant plazmit XhoI ve Notl restriksiyon 

enzimleri ile kesilmiş ve hedef fragmentler seçilmiştir. Seçilen fragmentler pET28a bakteri ekspresyon plazmidine 
eklenmiştir. TRAIL ekspresyon plazmidi E. coli BL21 (DE3) 'e transforme edildi ve 1 mM IPTG ile indüklendi. 

Rekombinant TRAIL proteini (rTRAIL) Ni-NTA afinite boncukları ile saflaştırıldı. Saflaştırılan protein, % 15 

SDS-PAGE jelleri ile ayrılarak ve commasie brilliant blue ile boyama yapıldı. PC3, insan prostat kanseri hücreleri 

24 saat boyunca farklı konsantrasyonlarda rTRAIL'e (0.1-500 ng / mL) inkübe edildi. MTT testi yapılarak 

rTRAIL’in sitotoksisitesi belirlendi. 

Sonuç olarak, E. coli'de yüksek verimli ve protein ekspresyonu yapan bir insan rTRAIL yapısı geliştirdik. Protein 

tamamen işlevsel ve prostat kanseri hücrelerine bağlanarak ve hücre çoğalmasını inhibe eder. 

Bu çalışma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiştir (TPF-
18012). 

Anahtar Kelimeler: TRAIL, Rekombinant Protein, Biyoteknoloji, Prostat Kanser 

 

Production of TRAIL Recombinant Protein and Efficiency of TRAIL on PC3 Prostate Cancer Cells 

Ozge Cevik 

Aydın Adnan Menderes University, School of Medicine, Department of Biochemistry 

TNF-related-apoptosis-inducing ligand (TRAIL or Apo2L) is a member of the tumor necrosis factor (TNF) 
superfamily. TRAIL is a type II transmembrane protein, contains 281 and 289 amino acid residues, having a 
molecular mass of 28 kDa in the human. TRAIL can favorably bound specifically to cancer cell receptors and 
induce apoptosis. Therefore, it has attracted by a number of research laboratories and pharmaceutical companies, 
and they have desired to develop recombinant forms of TRAIL (rTRAIL) or TRAIL receptor agonists for 
therapeutic purposes. This study aimed to develop a recombinant TRAIL protein vector and improve the prostate 
cancer therapeutic effects. 

TRAIL gene amplified from human genome with PCR master mix. The recombinant plasmid was digested with 
restriction enzymes of XhoI and Notl, and selected target fragments. Selected fragments was ligated to pET28a 
bacterial expression plasmid. TRAIL expression plasmid was also transformed into E. coli BL21(DE3) and  
induced with 1 mM IPTG. Recombinant TRAIL protein (rTRAIL ) protein which was purified on a Ni-NTA 
affinity beads. Protein was controlled with %15 SDS-PAGE gels and staining commasie brilliant blue. PC3, human 
prostate cancer cells were exposed to rTRAIL at different concentrations (0.1-500 ng/mL) for 24 hours, and 
cytotoxicity was determined using MTT assay. 

In summary, we have obtained a human rTRAIL construct that gives high protein expression and yield in E. coli. 
The protein is fully functional and binding to prostate cancer cells and inhibited the cell proliferation. 

This work was supported by Adnan Menderes University Research Grant TPF-18012. 

Keywords: TRAIL, Recombinant Protein, Biotechnology, Prostate Cancer 
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Hemşirelikte Mesleki Risk Faktörleri 

Occupational Risk Factors in Nursing 

Nihal TAŞKIRAN1, Abdülkadir DENİZ2 

1 Dr. Öğretim Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, 

Aydın (nihal_tas@hotmail.com.tr). 
2 Yüksek Lisans Öğrencisi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı 

Hemşireliği ABD, Aydın (kadirdenizi@hotmail.com). 

Özet 
Sağlık sektörü içerisinde büyük bir popülasyonu oluşturan hemşireler, çalışma ortamları ve koşulları 

nedeni ile fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, çevresel, psikososyal alanlarda çok sayıda sağlık ve güvenlik 

tehlikeleri ile karşı karşıya kalmaktadır. 
Bu derlemenin amacı, hemşirelerin çalışma ortamlarında maruz kaldıkları mesleki risklere dikkati 

çekmek, alınması gereken tedbirlerin önemine ve çözüm önerilerine ilişkin farkındalık oluşturmaktır. 
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, mesleki risk, çalışma ortamı 
 

 
Abstract 

Nurses, which have a large population within the health sector, are exposed to numerous health and safety 
hazards in physical, chemical, biological, ergonomic, environmental and psychosocial areas due to their working 
environment and conditions. 

The aim of this review, to draw attention to the occupational risks that nurses are exposed to in the 
workplace, to raise awareness of the importance of measures and solution proposals. 

Key words: Nursing, occupational risk, work environment 
 
Giriş 

Nitelikli ve verimli bir sağlık hizmetinin sunulması sağlık çalışanlarının kapasitesine ve güvenli çalışma 

ortamına bağlıdır (Cürcani ve Tan, 2009).  Sağlık kurumları, farklı nitelik ve nicelikte uzman insan kaynağı, 

karmaşık iş süreçleri ve yoğun teknoloji kullanımı gibi faktörler nedeniyle yüksek riskli mekanlar içerisinde yer 

almaktadır (Devebakan, 2007).  
Sağlık sektörü içerisinde büyük bir popülasyonu oluşturan hemşireler, çalışma ortamları ve koşulları 

nedeni ile fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, çevresel, psikososyal alanlarda çok sayıda sağlık ve güvenlik 

tehlikeleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Aşırı iş yükü, vardiya sistemi ile çalışma, sürekli ayakta kalma, uzun süreli 

çalışma,  yorgunluk, teknolojiye ayak uydurma çabaları, araç-gereç eksikliği, enfeksiyon riski, yetersiz personel 
gibi sorunlar riskleri artırmakla birlikte bu riskler, maruz kalınan süre ve miktar ile doğru orantılı olarak 

hemşirelerin sağlık, sosyal ve kültürel durumlarını etkilemekte, doğrudan ya da dolaylı olarak yaşam kalitelerine 

yansımaktadır (Aras ve Uskun, 2015; Esin ve Sezgin, 2012; Shimuzi vd., 2010). Dahası yapılan araştırmalarda 

hemşirelerde bu sağlık sorunları nedeniyle iş günü kaybı, iş değiştirme ve işe ara verme durumlarının yaşandığı, 

erken emekli olma oranlarının yüksek olduğu, iş veriminin düştüğü, işe dönüşlerin geciktiği ve tıbbi tedavi 

giderlerinin arttığı belirlenmiştir (Cürcani ve Tan, 2009). Üstelik hemşirelerin mesleki hayatlarında maruz 

kaldıkları riskler bireysel olarak kendi yaşantıları ve sağlıkları üzerinde olumsuz etkiler oluşturmakla birlikte hasta 

bakımı ve güvenliğini de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle hemşirelerin maruz kaldıkları mesleki risk 

faktörlerinin bilinmesi, iş kazaları ve çalışan güvenliği ile ilgili sorunlarının değerlendirilmesi ve çözüm yollarının 

aranması, hemşirelerin yaşam kalitesinin ve mesleki doyumlarının artması böylece bakım kalitesinin artması 

açısından önemlidir. 
Bu derlemenin amacı, hemşirelerin çalışma ortamlarında maruz kaldıkları mesleki risklere dikkati 

çekmek, alınması gereken tedbirlerin önemine ve çözüm önerilerine ilişkin farkındalık oluşturmaktır. 
Gelişme 
Amerikan Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü (National Institute for Occupational Safety and 

Health - NIOSH), hastanelerde 29 çeşit fiziksel, 25 çeşit kimyasal, 24 çeşit biyolojik, 6 çeşit ergonomik ve 10 çeşit 

psikososyal tehlike ve risk olduğunu bildirmiştir (Solmaz ve Solmaz, 2017). Aras ve Uskun (2015) çalışmalarında, 

hemşirelerin %94.8’inin fiziksel, %85.9’unun kimyasal, %93.8’inin biyolojik, %81’inin ergonomik ve %98.1’inin 
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psikososyal risk faktörlerinden en az birine maruz kaldığını, beş risk grubundan en az birine maruz kalanların 

oranının ise %99.7 olduğunu bildirmiştir.  
Hastane ortamında mesleki riskler kapsamında yer alan başlıca fiziksel risk faktörleri; sıcaklık, gürültü, 

radyasyon, basınç ve titreşimdir. Sağlık kurumlarında yetersiz/fazla aydınlatma, 35dB’i aşan gürültü, %30’un 

altında veya %60 sınırını aşan nem oranı, ortam ısısının 25°C’nin üzerinde olması ve yetersiz havalandırma 

çalışanların psikolojik ve fiziksel sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir (Kocaman vd., 2018). Cürcani ve Tan 
(2009) çalışmalarında hemşirelerin %36.2 oranında gürültüye maruz kaldıklarını bildirmiştir. Hastane ortamında 

gürültü faktörü çalışanlarda baş ağrısı gibi semptomlara neden olurken aynı zamanda dikkat eksikliğine ve ilaç 

uygulama hatalarına neden olarak hasta güvenliğini de riske sokmaktadır. Nitekim hoş olmayan fiziksel koşullar 

ve gürültü ilaç hatalarının sebepleri arasında gösterilmektedir (Top ve Çam, 2016). Mesleki riskler ile ilgili yapılan 

bir çalışmada hemşirelerin %68.1’i çalışma ortamlarındaki gürültü nedeniyle baş ağrısı şikayeti bildirmişlerdir 

(Cürcani ve Tan, 2009). 
Kimyasal risk faktörleri; kematerapötik ilaçlar, formaldehit, etilen oksit vb. maddeler tarafından 

oluşturulur. Bu kapsamda hemşirelerin maruz kaldıkları kimyasal riskler; lateks eldiven kullanma, el yıkama 

sırasında kullanılan antiseptik/dezenfektanlar, solventler, ileri düzey antineoplastik ve antibiyotikler, anestezik 

gazlar, formaldehit ve gluteraldehit buharları, sterilizasyon gazları ve diğer gazlar olarak tanımlanmaktadır. 

Hemşirelerin alanda sıklıkla temasta bulunduğu anestezik gazlar; düşük, erken doğum ve karaciğer hastalıklarına, 

antiseptikler ise akut kontak dermatite yol açmaktadır (Esin ve Sezgin, 2012). Bir çalışmada hemşireler %63.8 

oranında alerjiye neden olan kimyasal maddelere maruz kaldıklarını bildirmektedir (Cürcani ve Tan, 2009). 
Biyolojik risk faktörleri; kan, enfekte vücut dokuları ve sıvılarını içeren laboratuvar materyalleri, tıbbi 

atıklardan gelebilecek bakteriler, virüsler, paraziter hastalıklar, organik tozlar, proteinler, enzimlerdir. Günümüzde 

özellikle kan yoluyla bulaşan bazı hastalıklar sağlık çalışanlarının meslek hastalığı haline gelmiştir. Amerikan 

hastalık kontrol merkezi verilerine göre hastadan infeksiyon bulaşma riski %54 olarak belirtilmiştir (CDC:NIOSH, 

2009). Hemşirelerin çalışma ortamında karşılaştıkları risk faktörlerinin incelendiği bir çalışmada da ilk sırada 

bulaşıcı hastalıklar yer almaktadır (Uğurlu, 2010). Biyolojik risk faktörleri sıklıkla delici ve kesici alet 

yaralanmaları vasıtasıyla bulaşarak hastalık oluşturabilmektedir. Kesici-delici-batıcı aletlerle olan yaralanmalar, 

sağlık çalışanlarında özellikle AIDS, Hepatit B, Hepatit C ve tetanos gibi hastalıkların bulaşma riskini 

arttırmaktadır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre ABD’deki sağlık çalışanlarında iğne ucu ve 

perkütan yaralanmaların sayısı her yıl artmakta, hastane çalışanlarında yılda 385 bin enjektör yaralanması ve günde 

ortalama 1000 kesici-delici alet yaralanması görülmektedir (Özkan, 2005). Bir çalışmada hemşirelerin %80.9’unun 

kan ve vücut sıvılarının cilt/göz/açık yaraya temasına, %76.6’ sının kesici/delici aletle yaralanmaya maruz kaldığı 

bildirilmiştir (Cürcani ve Tan, 2009). Benzer çalışmalarda da hemşirelerin başta enjektör olmak üzere delici 

aletlerle daha sık işlem yapmasından dolayı yüksek oranlarda kesici-delici-batıcı cisim yaralanması ile karşı 

karşıya kaldıkları bildirilmektedir (Altıok vd., 2009; Dikmen vd., 2014). Dahası hemşirelerin %72.4'ünün kan ve 

vücut sıvıları ile temas sonrasında yapılması gereken uygulamaları yapmadıkları ve %98.2'sinin rapor etmeyi 

bilmedikleri için bu durumu rapor etmedikleri belirlenmiştir (Khorshid ve Demir, 2006).  
Ergonomik risk faktörlerinin başlıcaları; ağır kaldırma, yineleyici hareketler, uzanma, çekme, dönme gibi 

hareketler, uzun süre ya da yoğun odaklanma, hızlı algılama gerektiren durumlar, çalışma sürecinde duruş/konum 

gibi nedenlerle oluşan kas iskelet sistemi bozuklukları ve bel/sırt/boyun ağrısı ile eklem ve bacak ağrılarıdır. Bir 

çalışmada kas iskelet sistemi semptomlarının devlet hastanesinde çalışanlarda 1.3 kat, çalışma süresi 0-2 yıl 

arasında olan hemşirelerde 3.5 kat, uzun süreli gece nöbeti tutan hemşirelerde ise 7 kat daha fazla olduğu 

gözlenmiştir (Sezgin, 2012). Farklı bir çalışmada ise hemşirelerin kas iskelet sistemi ağrılarının en sık görüldüğü 

üç lokalizasyon; %57.1 ile bel, %41.8 ile sırt ve %39.8 ile boyun bölgeleri olarak saptanmıştır (Kahya vd., 2018). 

Cürcani ve Tan (2009) çalışmalarında, hemşirelerde %97.9 oranında bel ağrısı, %80.9 oranında eklem ağrıları, 

%63.8 oranında sırt ağrısı, %55.3 oranında boyun ağrısı görüldüğünü bildirmiştir. Türkiye’de Sezgin (2012), 

tarafından yapılan ve İstanbul ilindeki tüm yoğun bakım hemşirelerini kapsayan bir çalışmada, hemşirelerin 

%80.2’sinin çalıştığı kurumda ergonomik eğitim almadığı ve %95.9’unun son bir ay içerisinde kas iskelet sistemi 

semptomu yaşadığı bulunmuştur. 
Psikososyal risk faktörleri kapsamında sık karşılaşılan sorunlar; stres, depresyon, uyku bozuklukları, 

yorgunluk/halsizlik, şiddete maruz kalma, tükenmişlik, devamlı olarak gece vardiyasında çalışmaya bağlı olarak 

sosyal yaşamdan uzaklaşma ve yalnızlık hissi sayılabilir (Parlar, 2008; Ergör, 2013a,b; Oktaylar, 2014). Bir 
çalışmada hemşirelerin mesleklerini uygularken karşılaştıkları psikolojik risk faktörleri, %83 oranında stres, 

%80.9 oranında sözel şiddet, %66 oranında psikolojik travma ve %23.4 oranında fiziksel şiddet olarak sıralanmıştır 

(Cürcani ve Tan, 2009). Farklı bir çalışmada ise hemşirelerin %77’sinin sözel şiddete, %11’inin ise fiziksel şiddete 

maruz kaldığı saptanmıştır (Kahriman, 2014). Özvurmaz ve Öncü (2018) vardiyalı ve nöbet şeklinde çalışmanın, 

hemşirelerin, fizyolojik ve sosyal yaşamları üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını bildirmektedir. Vardiyalı 
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çalışmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan dikkat eksikliği yanlış ilaç uygulamalarına, bakım kalitesinin düşmesine 

ve iş kazalarına neden olmaktadır. İlaveten vardiyalı ya da düzensiz saatlerde çalışma uyku kalitesini ve süresini 

azaltmaktadır (Üstün ve Yücel, 2011). Hemşirelerin %87.4’ü çalışma saatlerinin sosyal ve aile yaşamları üzerine, 

%87.2’si psikolojik sağlıkları üzerine, %95.2’si fiziksel sağlıkları üzerine ve %77.6’sı kendi güvenlikleri üzerine 

bir ya da birden fazla olumsuz etkisi olduğunu bildirmişlerdir (Çalık vd., 2015). İlaveten gece çalışma ile ilgili 

olarak son 20 yılda yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde gece çalışan hemşirelerin meme kanserine yakalanma 

riskinin fazla olduğu belirtilmiştir (Hansen, 2012) Meslek hastalığına sahip her dört hemşireden birinin kanser 
hastası olduğu belirtilmektedir (Öztürk vd., 2012). 

Güvenli hasta bakımı ancak sağlıklı hemşireler ve güvenli çalışma ortamının sağlanması ile mümkündür 

(İnce, 2008). Hastanelerdeki güvenli olmayan çalışma ortamlarının hemşirelerin meslek hastalıklarını, iş 

kazalarını, işe bağlı sağlık sorunlarını, sakatlık ve iş görmezlik durumlarını arttırdığı, yenilerini oluşturduğu ve 

çeşitliliğini çoğalttığı bilinmektedir (Çelikkalp vd., 2016). Bu nedenle mesleki riskler konusunda hem kişisel 

önlemler hemde kurumsal önlemlerin alınması ve değişikliklerin yapılması gerekliliğine vurgu yapılmaktadır 

(Yenal ve Durgun., 2013). Çalışma ortamından kaynaklanan risklerden korunmak için hemşirelerin yaptıkları 

uygulamalarda en yüksek oranda eldiven/maske kullanımının (%89.4), iş yerinin yaptığı uygulamalarda gerekli 

yerlere güvenlik levhaları, poster ve afiş konması ve sağlık personelinin aşılanmasının (%48.9) yer aldığı 

saptanmıştır (Cürcani ve Tan, 2009). 
Sonuç 
Sonuç olarak hemşireler, çalışma ortamlarında uzun süreli/vardiyalı çalışma, aşırı iş yükü, zor ya da 

karmaşık görevler, kötü fiziksel koşullar, yoğun stres gibi nedenlerle birçok riskle karşı karşıya kalmaktadır. 

Karşılaşılan bu riskler hemşirelerin sağlık durumlarını etkilediği gibi aynı zamanda sosyal yaşantılarını, hastalara 

sundukları bakım kalitelerini, meslekten aldıkları doyumu da olumsuz yönde etkilemektedir. Bu denli olumsuz 

sonuçları olmasına rağmen araştırmalar halen hemşirelerin büyük oranlarda mesleki riskler ile karşılaştıklarını 

göstermektedir. Bu durum sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınan tedbirlerin yeterli düzeyde 

olmadığını işaret etmektedir. Bu doğrultuda; 
 İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yaygınlaştırılması ve öneminin tüm kurumlarca benimsenmesi, 

 Hastanede uygulanmakta olan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ilişkin kayıtların incelenmesi,  

 Genel özellikleri ile tehlikeli alanların tanımlanması ve risklerin sınıflandırılması, 

 Çalışanların sağlık taramalarının yapılması, her çalışanın genel sağlık ve iş sağlığı açısından sağlığının 

değerlendirilmesi, 

 Çalışan personelin sağlığının korunması, geliştirilmesi ve izlenmesi gibi faaliyetlerin yerine getirilmesi 

amacıyla sağlık hizmeti sunan tüm kurumlarda “İşyeri sağlık birimleri”nin kurulması ve bu birimlerde 

sağlık çalışanlarının sağlığının gözetimini yapacak bir işyeri hemşiresinin görevlendirilmesi, 

 Yönetimsel anlamda; çalışanların aşılanması, risklerden uzaklaşılmasına yönelik donanımın sağlanması, 

 Hemşirelerin bilgi eksikliklerinin yapılacak düzenli hizmet içi eğitimler ile giderilmesi, 

 Mesleki riskleri azaltmada kurumların güvenli ortam sağlayıcı ve sürdürücü politikalar geliştirmesi 

önerilebilir. 
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 Öz: Yeşil alanlar uzun yıllardır insanlar için yalnızca yaşam alanları olmamış aynı zamanda insanlara restoratif 

faydalarda sağlamıştır. Günümüzde üniversite kampüs alanları da önemli yeşil alanları bünyesinde 

barındırmaktadır. Ancak kampüs yeşil alanların kalitesinin öğrencilerin stres ve ruh sağlığı üzerine etkileri tam 

olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı kampüs yeşil alan kalitesi ile öğrencilerin stres ve ruh sağlığı 

arasındaki ilişkiyi incelemektir. Veriler (n=390) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlı 3 farklı kampüste 

(merkez, güney ve batı kampüsleri) üniversite öğrencileri ile yapılan yüz yüze anket çalışması sonrasında 

toplanmıştır. Veriler çoklu doğrusal regresyon analizi yöntemi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda veriler kampüs 

yeşil alan doğallığı ve açık-görünürlüğü ile öğrencilerin stres seviyesi arasında negatif anlamlı ilişki bulmuştur. 

Analiz sonuçları yine kampüs alanı bakımı ve doğallığı ile öğrencilerin ruh sağlığı arasında pozitif anlamlı ilişki 

bulmuştur. Analiz sonuçları üniversite kampüs yeşil alanları tasarlanırken doğala yakın, açık-görünür özellikte ve 

bakımlı olmasının öğrencilerin stres seviyesini azaltıp, ruh sağlıklarına katkı sağlayabileceğini önermektedir.       

Anahtar kelime: Kampüs yeşil alanı, kalite, restorasyon, stres, ruh sağlığı 

 

 

Investigating the relationship between the quality of university campus green space and students' stress 

and mental health 

Abstract: For many years, green spaces have not only been habitats for people, but also have provided restorative 

benefits. Today, university campus areas also contain important green spaces. However, the impact of the quality 

of campus green spaces on students' stress and mental health is not fully known. The aim of this study was to 

investigate the relationship between campus green space quality and students' stress and mental health. Data (n = 

390) were collected with a face-to-face survey with university students on 3 different campuses (central, south and 

west campuses) of Aydın Adnan Menderes University. The data were analyzed by multiple linear regression 

analysis. Regression analyses found negative significant relationships between naturalness and open-visibility of 

campus green spaces and students' stress level. The results of the analysis also found positive significant 

relationships between naturalness and maintenance of campus green spaces and students' mental health. The 

analysis results suggest that natural, open-visible, and well-maintained campus green spaces could reduce students’ 

stress level and improve their mental health.  

Keywords: Campus green space, quality, restoration, stress, mental health 
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GİRİŞ 

Yapılan araştırmalar her geçen gün yeşil ve doğal alanlarda zaman geçirmenin her düzeydeki popülasyon 

grubuna refah, ruh ve beden sağlığı yönünden fayda sağladığını göstermektedir (Maas ve ark. 2006; Bowler ve 

ark. 2010; Cox ve ark. 2017). Örneğin, parkların veya ormanlık alanların yakınında yaşayanlar, park ve yeşil 

alanlarda fiziksel olarak aktif zaman harcayanlar ve evlerinin penceresinde yeşil alan manzarası olan kişiler 

arasında sağlık ve yaşam kalitesi göstergeleri daha yüksektir (Leather ve ark. 1998; Hartig ve ark. 1991; Kaplan, 

2001; Stigsdotter ve ark. 2010). Üniversiteler, öğrencilerin sağlık ve refah seviyelerini iyileştirebilecek ya da 

koruyabilecek etkileşimler için çeşitli fırsatlar sunan, çoğu zaman yeşil alanlara sahiptirler. Ancak kampüs yeşil 

alanların öğrencilerin ruh sağlığı ve stres düzeyini nasıl etkilediği hususunda yapılan araştırmalar sınırlıdır. 

Üniversite öğrencileri arasında kampüs yeşil alanının miktarını yüksek olarak algılayan ve bu alanlarda daha fazla 

zaman harcayan öğrenciler daha yüksek yaşam kalitesine sahip olduklarını belirtmişlerdir (McFarland ve ark. 

2008; Hipp ve ark. 2016). Her ne kadar bu çalışmalar yeşil alanların öğrencilerin yaşam kalitelerini ve refah 

seviyesi algılarını olumlu yönde etkilediğini gösterse de üniversite kampüsü yeşil alanı kalitesinin öğrencilerin 

stres seviyesi ve ruh sağlığına etkisi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Önceki araştırmalar, yeşil alan etkileşimlerinin üniversite öğrencilerinin psikolojik ve / veya fizyolojik 

halini olumlu yönde etkileyebileceği mekanizmaların çeşitliliğini göstermiştir. Merkezi olarak konumlandırılmış 

yeşil alanlar, sık sık sosyal etkileşimler için fırsatlar sağlayabileceği gibi, insanlar arası uyumu arttırabilir ve 

zihinsel sağlık sonuçlarını iyileştirebilir (Sugiyama ve ark. 2008; Peters ve ark. 2010; Weinstein ve ark. 2015). 

Yeşil alanı sıklıkla kullananlar ve doğal çevre ile iç içe olan kişiler günlük yaşamın uyarıcı unsurları ve stres 

faktörlerinden daha az etkilenerek, bir restorasyon süreci geçirip bilişsel yorgunluktan kurtulabilirler (Ulrich ve 

ark. 1991; Kaplan, 1995; Berman ve ark. 2008). Öyle ki, yeşil ve doğal alanlar fizyolojik ve doğal stresi azaltarak, 

insanların dikkat ve odaklanmasını kolaylaştırabilir (Ulrich, 1982; Kaplan, 1987; van den Berg, 2010). Ayrıca, 

fiziksel aktivite için düzenli olarak yeşil alanları kullananlar, egzersizin zihinsel ve fiziksel sağlık üzerindeki 

olumlu etkilerinden yararlanabilir (Sharma ve ark. 2006; Thompson Coon ve ark. 2011; VanKim ve ark. 2013; Lin 

ve ark. 2015). Yeşil ve doğal bir ortamda fiziksel aktivite yapıldığında, ki buna “yeşil egzersiz” deniyor, daha fazla 

ruhsal ve restoratif fayda görülebilir (Hansmann ve ark. 2007; Barton ve Pretty, 2010; Mackay ve Neill, 2010). 

Yeşil alan kullanımının kişinin sağlığına ve refahına fayda sağlaması için çeşitli yollar göz önüne alındığında, 

maruz kalma değerlendirmelerinde değişik tipteki ve kalitedeki yeşil alan etkisinin neler olduğunun araştırılması 

gerekmektedir (Akpınar, 2016a; Akpınar ve Cankurt, 2017). Üniversite öğrencileri arasında yeşil alan 

etkileşimlerinin yeşil alan kalitesinin nasıl etkilediğinin belirlenmesi öğrenci ruh sağlığı ve refahını artırmak için 

tasarlanan kampüslerin geliştirilmesinde yardımcı olabilir. 

 Günümüzde Türkiye’de yaklaşık 4 milyon öğrenci üniversite veya yüksek okula devam etmektedir (YÖK, 

2019) ve ulusal ve uluslararası araştırmalar öğrencilerin yüksek düzeyde stres sorunu yaşadıklarını göstermektedir 

(American University Health Association, 2017; Akhunlar Turgut ve ark., 2018). Üniversite kampüslerindeki ya 

da yakınındaki yeşil alanların kullanılması öğrencilerin stres ile daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olarak 

restorasyon görevi görebilir. Ancak, üniversite öğrencilerin yeşil alan kalitesinden ne oranda etkilendikleri ve 

hangi yeşil alan kalitesinin restorasyonda etkili olduğu hakkında çok az şey bilinmektedir. Öğrencilerin ruh 

sağlığını ve refahını arttırmak ve sürdürmek için kampüs yeşil alanının nasıl kullanılabileceğini daha iyi anlamak 

için, öncelikle üniversite öğrencileri için en restoratif olabilecek yeşil alan kalitesinin belirlenmesi tasarımcılar ve 
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karar verici mekanizmalar için faydalı olabilir. Bu kapsamda bu çalışmanın amacı üniversite kampüs yeşil alan 

kalitesi ile öğrencilerin stres seviyesi ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu kapsamda aşağıdaki 

sorunun cevabı aranmıştır: 1) Kampüs yeşil alanlar karakteristik özellikleri ile öğrencilerin stres ve ruh sağlığı 

arasındaki ilişki nedir?  

YÖNTEM 

Çalışma Alanı 

Çalışma alanları Aydın ilindeki Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin 3 farklı kampüs alanında 

gerçekleştirilmiştir. Seçiler kampüsler sırasıyla şu şekildedir: Merkez Kampüs (Şekil 1), Güney Kampüsü (Şekil 

2) ve Batı Kampüsü (Şekil 3). Merkez Kampüsü, Aydın il merkezinde 1.457.144,125 m2 alan üzerinde yerleşmiştir. 

Bu alanın 560.176 m2 si açık yeşil alan niteliğindedir. Güney Kampüsü, Aydın ili Koçarlı ilçesine bağlı Çakmar 

mevkiinde 87,245 m2 alan üzerine kurulmuştur. Bu alanın 44.920 m2 si yeşil alan niteliğindedir. Batı Kampüsü, 

Aydın ilini Işıklı ilçesinde bulunmaktadır. Fakülte 167.603 m2 alana kurulmuştur. Bu alanın 56.579 m2 si yeşil 

alan niteliğindedir. 

Verilerin Toplanması 

Yapılan bu çalışmanın tatminkâr, güvenli ve temsil edilebilir olabilmesi için yeterli sayıda olgu sayısı 

gerekmektedir. Bu sayının belirlenmesinde n0=𝑍2𝑝(1−𝑝)/𝑒2 formülü kullanılmıştır (Smith, 2013). Burada Z-skor 

güven seviyesi %95’e denk gelen 1,96 alınmıştır, standart sapma 0,5 olup hata payı %5 kabul edilmiştir. Bu 

şartlarda gerekli olan en az kişi sayısı 384 olup ve bu çalışmada minimum 390 üniversite öğrencisi ile anket 

çalışması yapılmıştır. 

 

Şekil 1. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü (Google Map, 2019). 
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Şekil 2. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Güney Kampüsü(Google Map, 2019). 
 
 
 

 

Şekil 3. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Batı Kampüsü (Google Map, 2019). 
 
 

Bu çalışmada veriler alanda kullanıcılarla yüz yüze yapılan anket yöntemiyle toplanmıştır. Bu ankette 

öğrencilerin karakteristik özellikleri (cinsiyet, yaş, sınıf, boy, kilo, aylık geliri) toplanmış; kullanıcıların TV ve 

bilgisayar başında harcadıkları zaman ve fiziksel aktivite durumlarıyla ilgili 5 soru kullanılmıştır. Anketin ikinci 

kısmında öğrencilerin kampüs yeşil alanının kalitesinin bu alanları kullanmalarında ne kadar önemli olduğu 5’li 

Likert tipi sorularla skorlanmıştır. Son olarak öğrencilerde son 2 haflarını göz önünde bulundurarak stres ve ruh 

sağlığı durumlarını 5’li Likert tipi şeklinde skorlamaları istenmiştir. 

Verilerin Analizi 

Bağımlı değişkenlerin dağılımları kontrol edilmiş ve dağılımlarının normal seviyede olduğu tespit 

edilmiştir. Sonrasında çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Daha sonra bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında 

çoklu doğrusal ilişki durumu (multicolinearity issues) aranmıştır. Yapılan regresyon analizlerinde bağımsız 
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değişken olarak yeşil alan kalitesi (estetik, temizlik, büyüklük, bakım, doğallık, gölgelik, ışıklandırma ve açık-

görünürlük) ile bağımsız değişkenler (stres ve ruh sağlığı) arasındaki ilişki incelemiştir. Analizde eş-değişkenler 

olarak öğrencilerin yaş, cinsiyet, sınıf, aylık gelir, ekran başında harcanan zaman, fiziksel aktivite sıklığı, fiziksel 

aktivite süresi ve kampüste harcanan zaman incelenmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak p ≤ .05 

kullanılmıştır. Analiz çalışmaları için SPSS 24.0 programı kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Katılımcı Karakteristikleri 

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 390 kişi hakkında yapılan istatistik analize göre 

katılımcıların %42’i erkek ve %58’si kadındır. Katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında en genç katılımcılar 

%63 ile 22-24 yaş aralığı, en az katılımcılar ise %5 ile 25 yaş ve üstü olmuştur. Araştırmada elde edilen verilere 

göre en fazla katılımı %49 ile 2. Sınıflar oluşturmuştur. Aylık gelir açısından ise en yüksek oran %40 ile 2,000- 

3,499 TL arası aylık gelir grubuna, en düşük oran ise %3 ile 8,000-9,499 TL gelir grubuna aittir. 

Fiziksel aktivite ve ekran izleme seviyesi yönünden ise, Tablo 2’de görüldüğü üzere kullanıcıların 

kampüste harcadıkları zaman yönünden en yüksek oran %43,1 ile 1 saatten az, en düşük %7,2 ile 3-4 saat arasıdır. 

Ekran başında harcanan zaman yönünden ise %22,8 ile 1-2 saat arası, en düşük oran ise %11,4 ile 3-4 saat arası 

olduğu bulunmuştur. Fiziksel aktivite yapma sıklığı açısından en yüksek oran %34,3 ile ayda birkaç kez, en düşük 

oran ise %6,9 ile hiçbir zaman/nadiren olduğu görülmektedir. Fiziksel aktivite yapma süreleri ise en yüksek oran 

%30,3 ile 30 dk.-1 saat arası, en düşük oran ise %4,9 ile 2 saatten fazla şeklinde tespit edilmiştir. 

 

 

Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri 

Değişkenler  Ortalama 
Cinsiyet Erkek  %42 

Kadın  %58 
Yaş ≤19 %22 
 20-22 %63 
 23-25 %10 
 ≥26 %5 
Eğitim Durumu Hazırlık %0,8 

1.sınıf %21,8 
2.sınıf %35,4 
3.sınıf %17,4 
4.sınıf %20,5 

 5.sınıf %2,8 
 Yüksek lisans %1 
 Doktora %0,3 
Aylık Gelir 1999 TL ve az %23 

2000-3499 TL %40 
3500-4999 TL %18 
5000-6499 TL %6 
6500-7999 TL %5 
8000-9499 TL   %3 
9500 TL ve üstü %5 
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Tablo 2. Katılımcıların fiziksel aktivite ve ekran seviyeleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampüs Yeşil Alan Kalitesi ile Öğrencilerin Stres ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki 

Kampüs yeşil alan kalitesi ile öğrencilerin stres ve ruh sağlığı arasındaki ilişkiyi analiz etmek için bir dizi 

çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda Tablo 3’te görüldüğü gibi yeşil alanların 

doğallığı ve açık-görünürlüğü ile öğrencilerin stres seviyesi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Bir diğer değişle 

kampüs yeşil alanlarının doğallığı ve açık-görünürlüğü arttıkça öğrencilerin stres seviyeleri azalmaktadır. 

Öğrencilerin ruh sağlığı ile yapılan regresyon analizinde ise sonuçlar yeşil alanların bakımı ve doğallığı ile 

öğrencilerin ruh sağlığı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Bir başka deyişle, yeşil alanların bakımlılığı ve 

doğallığı arttıkça öğrencilerin ruh sağlığı iyileşmektedir. Sonuçlar başka anlamlı ilişki göstermemiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Değişkenler   Ortalama 
Kampüste Harcanan Zaman  1 s ≤ %43,1 

1-2 s %26,4 
2-3 s %14,9 
3-4 s %7,2 
≥4 %8,5 

Ekran Başında Harcanan 

Zaman 
30 dk.≤ %16,9 
30 dk.-1 s %15,1 
1-2 s %22,8 
2-3 s %19,2 
3-4 s %11,3 
≥4s %14,6 

Fiziksel Aktivite Sıklığı Hiçbir zaman\ Nadiren %26,7 
Ayda birkaç kez %34,3 
Haftada bir %14,4 
Haftada birkaç kez  %17,7 
Her gün %6,9 

Fiziksel Aktivite Süresi 15 dk. az  %23 
15 – 30 dk. %21,5 
30 dk. – 1 saat %30,3 
1 – 2 saat %20,3 
2 saatten fazla %4,9 
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Tablo 3.Kampüs yeşil alan kalitesi ile öğrenci stres ve ruh sağlığı arasındaki ilişki. 

 Stres Ruh Sağlığı 
    b  SE    b  SE 
Cinsiyet (erkek)    .113 .115 -.057 .112 
Yaş -.002 .005  .009 .005 
Eğitim  .056 .047  .008 .045 
Aylık Gelir  .038 .035  .027 .034 
Ekran Başında Harcanan Zaman -.018 .034 -.054 .033 
Fiziksel Aktivite Sıklığı -.033 .050 -.024 .049 
Fiziksel Aktivite Süresi  .073 .052  .082 .051 
Kampüste Harcanan Zaman -.035 .044  .024 .043 
Estetik  .066 .093  .081 .090 
Temizlik -.017 .124 -.127 .121 
Büyüklük -.013 .077 -.111 .075 
Bakım -.053 .107  .115* .014 
Doğallık  .198** .093  .107* .089 
Gölgelik -.029 .064  .043 .062 
Işıklandırma -.040 .059  .021 .058 
Açık-Görünürlülük  .198* .069  .025 .067 
R2  .032  .039 

***p≤.001, **p≤.01, *p≤.05, b= Unstandardized Coefficients, SE= Standard Error 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

 

Günümüzde birçok üniversite kampüsü, farklı kalitede yeşil alanları öğrencilerin hizmetine sunmaktadır. 

Öğrencilerin günlük hayatta ve ders yaşamlarında karşılaştıkları stres durumları göz önüne alındığında, kampüs 

alanları öğrencilere restoratif özelliklerinden faydalanma fırsatı sunar. Ancak, her yeşil alan aynı özellikte ruhsal 

ve bedensel fayda sağlamamaktadır (Akpınar ve ark., 2016). Bu çalışmada da öğrencilerin stres ve ruh sağlığı ile 

kampüs yeşil alanların bakımı, doğallığı ve açık-görünür olması ile anlamlı ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sonuçlar daha önceki yıllarda yapılan araştırmalarla benzerlik göstermektedir. Daha önceki yıllarda yapılan 

araştırmalar bakımsız ve kalitesiz yeşil alanlar insanların insanları olumsuz etkilediği ve kullanıcıların istek ve 

heveslerini kırdığını göstermektedir (Powell ve ark., 2003). Diğer taraftan ise, bakımlı ve temiz yeşil alanlar 

insanların bu alanları kullanmalarında önemli etkenlerdendir (Ferré ve ark., 2006; McCormack ve ark., 2010). 

Ülkemizde yapılan bir araştırmada bakımlı, temiz ve açık-görünür büyük yeşil alanların daha iyi sağlıkla ilişkili 

olduğunu göstermektedir (Akpınar, 2016a).  

  Bu şekilde bir sonuç elde edilmesinin muhtemel sebebi yeşil alan kalitesinin rahatlama ve rekreasyon 

kullanımı açısında değerlendirildiğinde zihinsel iyileşmenin, ruhsal rahatlamanın ve stresten uzaklaşmanın 

üzerinde etkisi olduğudur (Pope ve ark., 2015). Öyle ki, yapılan araştırmalar yeşil alanların miktarından öte yeşil 

alan kalitesinin ruh sağlığı üzerinde daha etkili olduğu göstermektedir (Francis ve ark., 2012). DSÖ verilerine göre 

de her tip ve özellikteki yeşil alanlar insanların ruh ve beden sağlığı üzerinde aynı etkiye sahip değillerdir (WHO, 

2016). Muhtemelen, bakımlı, temiz, doğal görünümlü açık-görünür özellikteki kampüs yeşil alanları öğrencilerin 

ruhen olumlu etkilemiş ve stresten uzaklaşarak rahatlamalarını sağlamıştır. Bu sonucun çıkmasındaki bir başka 

sebepte öğrencilerin peyzajı algılamaları ile ilgili olabilir. Daha önceki yıllarda yapılan araştırmalar her ne kadar 

yeşil alanlara erişimin ve bu alanları izlemenin sağlık faydaları olduğunu gösterse de yakın zamanda yapılan 
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araştırmalar yeşil alanların sağlık faydası sağlayabilmesi için bu alanların büyüleyici ve etkili güzellikte olması 

gerektiğini göstermektedir (Wei Zhang ve ark., 2014). Örneğin, daha önceki yıllarda yapılan araştırmalar 

insanların peyzaj algılarının sağlık ve stresi azaltma ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Ulrich ve ark., 1991; 

Ulrich, 1984). Yine yakın zamanda ülkemizde lise öğrencileri ile yapılan bir araştırmada, lise öğrencilerinin yeşil 

alanı doğal algılamaları bu alanların öğrencilerin rahatlamasını ve ruhsal restorayonunu sağlamasına sebep olduğu 

bulunmuştur (Akpınar, 2016b). Muhtemelen yeşil alanların doğallığı ve bakımlılığı öğrenciler tarafından olumlu 

algılandı ve ruhsal fayda sağlanmış oldu. Ancak, ileride yapılacak çalışmalarda bu sonucun doğruluğunu test 

edilmesi yararlı olacaktır.    

Sonuç olarak üniversite öğrencileri uzun bir süre ve hayatlarına yön verecek zamanlarını üniversite 

kampüslerinde geçirmektedirler. Günlük yaşamın, çevresel stres faktörlerinin, üniversite ortamının ve ders 

yükünün getirdiği sıkıntılar öğrencilerin zihinsel olarak yorulmalarına ve stres yükü ile mücadele etmelerine sebep 

olabilmektedir. Uzun yıllarda yapılan araştırmalar yeşil alanların insanların ruh ve beden sağlığı üzerindeki 

etkilerini araştırmaktadır ve literatür bize bu alanların sayısız ruh ve beden sağlığı faydası sağladığını 

göstermektedir. Bu açıdan kampüs yeşil alanları tasarlanırken özellikle peyzaj mimarları bu alanların doğal ve 

açık-görünür olmasına dikkat etmeleri ve üniversite yönetiminin ise bu alanların bakımına özen göstererek gerekli 

ilgi ve bütçeyi ayırmaları gerekmektedir. Genç neslin ilerideki hayatını ciddi anlamda etkileyeceği üniversite 

yıllarında daha az stresli ve ruhen daha iyi durumda olmaları bu açıdan peyzaj mimarları ve üniversite yönetiminin 

tutum, davranış ve tasarım yaklaşımları ile doğrudan etkilenecektir. Bu açıdan daha sağlıklı bir ortam için yeşil 

alanlara gereken özen gösterilmelidir.
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AMAÇ 
  
Aeromonas veronii, aeromonaslar arasında en geniş virulans aralığına sahip olan Aeromonas tipidir. Hastalık 

levreklerde ilk kez Yunanistan da, 2008 yılında komşu iki çiftlikte görülmüştür. Etkilenen balıklar 250-400 gr 
aralığındakilerdir. Mortalite ve morbidite oranı su sıcaklığı 18 ° C' nin üzerine çıktığı zaman artmakta, Haziran ve 

Temmuz aylarında (24-26 ° C) ise pik yapmaktadır. Günlük mortalite % 0,5 ten azdır ancak 3-4 aylık bir dönemde 

% 17-20 yi bulabilmektedir. Levreklerde Uzun ve Öğüt 2015, Smyrli ve ark 2017 tarafından A. veronii insidansı 

bildirilmiştir. 
  
Çalışma; 2016-2019 yılları arasında Milas bölgesinde yetiştiricilik yapılan çiftliklerdeki 250-500 gr arası 

levreklerden tespit edilen, 50 adet A. veronii vakasından derlenmiştir. Su sıcaklığının 22-24° C olduğu dönemde 

mortalitelerde pikler görülmüştür. Mortalite; üretim sezonu boyunca totalde (kafes başına) % 5-10 oranında 

seyretmiştir.  
 

GEREÇ VE YÖNTEMLER-OLGU TANIMLAMASI 

  
Patolojik İnceleme: Balıkların nekropsilerini takiben % 10’ luk tamponlu formalin solüsyonunda tüm organ 

dokuları tesbit edildi. Otomatik doku takip cihazında (Leica TP 1020) rutin takipten geçirilen ve parafinde 

bloklanan dokulardan, 5 µm kalınlığında kesitler alındı. Kesitlerin tamamı hematoksilen-eozin (HxE) ile 

boyanarak ışık mikroskobunda (Olympus BX 51) incelendi.  

  

Mikrobiyolojik İnceleme: Balıklar uygun yöntemle açılarak organlar steril bir lam üzerine alındı. Böbrek, kalp, 

karaciğer ve dalaklardan her bir balık için ayrı numaralandırılmış 0.5–2% NaCl içeren TSA ve %5 koyun kanı 

içeren Kanlı agarlara ekim yapılmıştır. 25°C ‘de, 24-48 saat inkubasyon sonrası agarlarda koloni oluşumları 

görülmüştür. Bakterilerde hareket muayenesi asılı damla yöntemiyle, oksidaz testi test stripine koloninin 

sürülmesiyle, katalaz testi lamda bir damla % 3’lük H2O2 ile koloninin karıştırılmasıyla, 0/129 (150 mg)’a 

duyarlılık MH (Müller Hinton) agarda yapılmıştır. Hemolitik aktivite için %5 koyun kanı içeren kanlı agar 

kullanılmıştır. %5 koyun kanı içeren agarlarda beta hemolizler görülmüştür. PCR ve sekans analizleri ile A. 

veronii bv. veronii suşu için doğrulama yapılmıştır.  

 

BULGULAR 
  

Balıklarda anoreksi, sersem yüzme, deride ekimotik kanamalar, gözlerde ekzoftalmus görülmüştür. Deriden 

kaslara kadar ilerleyen ülseratif lezyonlar, akut - kronik dermatitis ve miyozitis görülmüştür. Sistemik 
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enfeksiyonlar; kronik granülomatöz yangı ile karakterizedir. Lezyonlar böbrek, karaciğer, dalak, kalp, gonad ve 

kas dokusunda görülmektedir. Çok sayıda görülen nekrotik, granülomatöz kalsifiye lezyonların odaklarında çubuk 

şekilli A. veronii bakterileri bulunmaktadır. Deri lezyonlarında kazeöz nekrozlar görülürken, karaciğerlerde iyi 

kuşatılmış nekrotik demarkasyon alanları görülmektedir.  

 
 SONUÇ 

  
Yapılan antibiyogram sonuçlarında etkin görülen Oksitetrasiklin ve Florfenikol tedavileri, sahada yalnızca akut 

safhadaki vakalarda etkili olmuştur. Kronik evrede organlarda gözlenen granülomların merkezlerinde; nekrozlar, 

bakteri kümeleri ve makrofajlar görülürken, dışta fibröz kapsül görülmektedir. Kronik vakalardaki granulomların 

fibröz kapsülleri sebebiyle tedavi zorlaşmaktadır. Tedavide yaşanan zorluklar ve 250-500 gr arasındaki levreklerde 

yaşanan ölümlerden kaynaklanan ekonomik kayıplar aşı ihtiyacını da doğurmaktadır. 

 

 

Resim 1. Deride ekimotik kanamalar 

 

 Resim 2. Ventral bölgede nekrotik ülseratif lezyonlar 
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Resim 3. Dorsal bölgede kaslara kadar ilerlemiş derin ülseratif lezyonlar 
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Resim 4. Dalakta ranülomatöz lezyonlar 
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 Resim 5. Karaciğer ve böbrekte granülomatöz lezyonlar 
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Resim 6. –7. Gonadlarda granülomatöz lezyonlar 
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Resim 8.—9.– 10. Hematopoetik dokulardaki kronik granülomatöz odaklar 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

387 
 

 

  

Resim 11. %5 koyun kanı içeren kanlı agardaki beta hemoliz alanları 
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Güncel bir yaklaşım olan tüm vücut titreşiminin kronik hastalıklarda incelenmesi 

Fatma Ünver* 
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*Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO, Denizli/Türkiye 

Özet 

 

Giriş: Tüm vücut titreşimi egzersizinin (TVTE) vücut üzerinde; kemik mineral yoğunluğunun ve kas gücünün 

korunmasında ve arttırılmasında, denge ve mobilitenin sağlanmasında, düşme ve düşme ile ilişkili yaralanma 

riskinin azaltılmasında, yaş ile ilişkili artiküler kartilaj harabiyetini azaltmada ve doku perfüzyonunu 

arttırmada etkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı; çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 

TVTE’nin son yıllarda yapılan çalışmalardan yola çıkılarak kronik hastalıklar üzerindeki etkisinin 

araştırılmasıdır.  

Yöntem: 2003 ve 2018 yılları arasında yayınlanmış olan, konu dahilinde 68 uluslararası çalışma 

değerlendirilmiştir. Tüm yayınlar çalışma yöntemleri ve bulguları açısından sistematize edilerek incelenmiştir.   

Bulgular: Tip 2 diyabet (T2DM) hastalarında TVTE ile 12 saatlik açlık kan şekeri ve HbA1c'sinde iyileşmenin 

olduğu görülmüştür. T2DM hastalarında seans süresinin TVTE çalışmalarında, aerobik veya dirençli eğitim 

çalışmalarından çok daha düşük olduğu görülmüştür. Multiple Skleroz (MS) hastalarında TVTE’nin olumlu ya da 

olumsuz bir etkisi görülmemiştir. Parkinson hastalarında akut TVTE sonucu yürümede ve Birleşik Parkinson 

Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (UPDRS) skorunda iyileşmeler görülmüştür. TVTE temelli çalışmaların çoğu 

KOAH hastalarında fonksiyonel egzersiz kapasitesi ve yaşam kalitesi üzerinde, kas kuvveti ve dayanıklılıkta 

iyileşmeler göstermiştir. TVTE, diz osteoartriti olan kişilerde ağrıyı azaltma ve fonksiyonel işlevi geliştirmede 

etkili bulunmuştur. TVTE’nin meme kanseri haricinde diğer kanser türlerinde olumlu etkisinin olduğu araştırma 

sonucunda görülmüştür.  

Sonuç: Literatürü incelediğimizde kronik hastalıklarda TVTE temelli müdahalelerin sonuçlarında büyük bir 

heterojenliğin olduğu görülmektedir. Kronik hastalıklarda TVTE’nin terapötik kullanımı hala 

standartlaştırılmamıştır. Bu yüzden ileriki dönemlerde daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.                                                                                                    

Anahtar Kelime: Tüm vücut titreşim, kronik hastalıklar 

Investigation of whole body vibration with a current approach in chronic diseases 

Abstract 

Background: Whole body vibration exercise (WBVT) on the body; It has been shown to be effective in 

maintaining and increasing bone mineral density and muscle strength, maintaining balance and mobility, reducing 

the risk of falls and falls-related injuries, reducing age-related articular cartilage damage and increasing tissue 

perfusion. The aim of this study is to investigate the effect of WBVT on chronic diseases based on recent studies. 
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Method: 68 international studies published between 2003 and 2018 were evaluated. All publications were 

systematized in terms of study methods and findings. 

Findings: In type 2 diabetes (T2DM) patients, 12-hour fasting blood sugar and HbA1c improved with WBVT. 

The duration of the session in patients with T2D was much lower in WBVT studies than in aerobic or resistant 

training studies. There was no positive or negative effect of WBVT in patients with multiple sclerosis (MS). Acute 

WBVT result in Parkinson's patients; Improvements were seen in the United Parkinson's Disease Rating Scale 

(UPDRS) score and in walking. Most WBVT-based studies have shown improvements in functional exercise 

capacity and quality of life, muscle strength, endurance, and mass in COPD patients. WBVT has been found to be 

effective in reducing pain and improving functional function in people with knee OA. WBVT has a positive effect 

on other types of cancer except breast cancer. 

Result: When we examine the literature, it is seen that there is a great heterogeneity in the results of WBVT-based 

interventions in chronic diseases. The therapeutic use of WBVT in chronic diseases is still not standardized. 

Therefore, further studies are needed in the future. 

Key Words: Whole body vibration, chronic diseases 

 

Giriş 

 Tüm Vücut Titreşim (TVT), izole edilmiş bir kasın veya kas grubunun bir titreşim aletinin kullanımı ile uyarıldığı 

lokal titreşimin aksine tüm vücudun titreşime maruz kaldığı bir uygulamadır (T. Klyscz, 1999). TVT, egzersizlerin 

yapılabileceği titreşimli bir platform kullanılarak uygulanır. Platformun altındaki motorlar tarafından üretilen 

titreşimler, cihaz üzerindeki kişiye iletilir. TVT; kas gücü, fonksiyonel hareketlilik, denge kontrolü ve prognozu 

kötüyen giden hasta popülasyonlarında postural kontrol gibi fonksiyonel performansı arttırdığını ve kan akımı, 

kalp atım hızı ve arteriyel sertlik gibi kardiyovasküler endeksleri etkilediğini göstermiştir (Yule, 2015). 

Tüm vücut titreşimi herhangi bir frekanstaki titreşimin (mekanik salınım) insan vücudunun tamamına 

aktarılmasıyla meydana gelir. Kasa mekanik titreşim uygulandığı zaman, iskelet kaslarında kas-tendon 

kompleksinin uzunluğunda kısa ve hızlı değişimler meydana gelmektedir (Cohrane, 2011). Titreşimler, "tonik 

vibrasyon refleksi" adı verilen bir yanıt ortaya çıkararak Ia afferent liflerin nöral sinyallerinin ve büyük alfa-motor 

nöronların katkısıyla kas fibrillerinde mekanik bir aktivasyon oluşturur (C.J. de Ruiter, 2003) Yapılan 

çalışmalarda, vibrasyon egzersizleriyle kan basıncının düşürüldüğü ve enerji harcanmasının arttırıldığı 

gösterilmiştir (Zachary S. Zeigler, 2016). Kemik mineral yoğunluğu, kas gücü, denge, mobilite ve doku 

perfüzyonunu artırır. Düşme ve düşme ile ilişkili yaralanma riski ve yaş ile ilişkili artiküler kartilaj harabiyetini 

azaltır (Rhonda D. Prisby, 2008).  

TVT’nin altı değişkeni vardır. Bunlar; 

• Titreşimin yönü (eliptik, dikey, salınımlı) 

• Titreşim frekansı (hertz) 

• Titreşim büyüklüğü (genlik)  
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• Hızlanma (hareketin her yönde ne kadar hızlı olduğu) 

• Platformda geçen zaman 

• Platformdaki gövde pozisyonu / duruş (Julia O. Totosy de Zepetnek, 2009) 

Bu sistematik derlemenin amacı çoğu alanda kullanılan Tüm Vücut Titreşim Egzersiz (TVTE) uygulamasının Tip 

2 Diyabet (T2D), parkinson, kanser, diz osteoartriti (DOA), multiple skleroz (MS) ve KOAH gibi çeşitli kronik 

hastalıklar üzerine olan etkisini incelemektir.  

Gelişme 

Bu derlemede 2003 ve 2018 yılları arasında yayımlanmış olan, konu dahilinde 68 uluslararası çalışma 

değerlendirilmiştir.   

Tip 2 Diyabet  

Yapılan çalışmalarda TVT’nin tip 2 diyabetli bireyler için alternatif bir egzersiz metodu olarak kullanılabileceği 

gösterilmiştir (Borja San˜udo, 2013).  

Toplam çalışma süresi 8 ile 12 hafta arasında değişen; TVT + Aeorobik Egzersiz (AE), sadece AE, sadece Günlük 

Yaşam Aktivitesi (GYA) ve TVT + dirençli eğitimin uygulandığı 8 farklı grupta yapılan değerlendirme sonucuna 

göre;   

• TVT kontrol grubuyla karşılaştırıldığında T2D'li bireylerde 12 saatlik açlık kan şekeri ve HbA1c'sinde 

iyileşmenin olduğu görülmüştür. 

• TVT çalışmalarında seans süresinin (8-24 dk) aerobik veya dirençli eğitim çalışmalarından (40-75 dk) 

çok daha düşük olduğu görülmüştür. 

• Kan akımı üzerinde, hipertansiyon gibi ilişkili hastalıkları dolaylı olarak iyileştirebilecek olumlu etkileri 

görülmüştür (Caroline C. Robinson, 2016). 

T2D’lilerde yapılan 4 farklı çalışmanın sonucu olarak;  

• Kilo, glisemik kontrol ve böbrek fonksiyonunun iyileştirilmesi, bu hasta popülasyonu için klinik olarak 

büyük bir etkiye sahip olacağını düşünmüşlerdir. 

• TVTE sonucu periferik nöropatideki iyileşme, alt ekstremitede duyuların azalmasıyla birlikte 

iyileşmeyen yara veya yaralanma insidansını da azaltabilir bulmuşlardır. Yara iyileşmesindeki bu 

gelişme, bu popülasyonun morbidite ve mortalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağını 

düşündürmektedir (Erika L Simmerman, 2016).  

Uygulama süresi 6 ile 12 hafta arasında değişen 4 çalışmada; TVTE (8 farklı egzersiz), sadece germe, sadece 

kuvvetlendirme ve sadece GYA gruplarını karşılaştırmışlardır. Tüm gruplarda girişim öncesi ve sonrası 

yapılan değerlendirmelerde 5’li ve 30’lu stand to stand (STS) testi, wii denge tahtası testi, berg denge ölçeği 

testi ve fonksiyonel erişim testi ölçülmüştür. Bu verilere göre; 

• TVT grubu, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında T2D nöropatili yaşlı hastaların dengesini ve kas gücünü 

daha fazla artırmıştır. 
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• TVT grubunda gözler kapalı dengede diğer gruplara kıyasla daha önemli gelişmeler görülmüştür. 

• Time Up and Go (TUG) testinde TVT ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (Jiaqi 

Zhang, 2016). 

 

Multiple Skleroz (MS) 

MS, merkezi sinir sisteminin ilerleyici bir inflamatuar ve engelleyici otoimmün hastalığıdır (Organization, 2008). 

Bu durum yavaş yürüme, ataksi, zayıf denge, spastisite ve kas güçsüzlüğü gibi belirgin fiziksel fonksiyonlara yol 

açar (Alastair Compston, 2008) Sonuç olarak, birçok MS hastası hareket kabiliyeti ve yaşam kalitesinin 

azalmasından muzdariptir.  

TVT'nin etkileri, sporculardan bakım evindeki yaşlılara kadar çeşitli hedef gruplarda araştırılmış ve kas gücü, 

dinamik performans, denge ve kemik mineral yoğunluğunda faydalarının olduğu bulunmuştur (Y. Osawa, 2013) 

(Mercè Sitjà-Rabert, 2012). 

Çalışma süresi 3 ile 20 hafta arasında değişen yedi farklı çalışmada; sadece TVTE grubu, düz zeminde aynı 

egzersizlerin yapıldığı grup, dirençli egzersiz eğitim grubu ve GYA’ya devam edenler şeklinde ayrılmıştır. 

Değerlendirmelerde TUG test, 10 ve 20 m yürüme testi ve 6 dk’lık yürüme testleri ölçülmüştür. Bu çalışmalara 

göre, TVTE engellilik durumu hafif olan MS hastalarında yürüme dayanıklılığını arttırma potansiyeline sahip 

olduğunu göstermiştir. Fakat engellilik durumu daha ciddi MS hastaları için henüz kanıtların yetersiz olduğu 

görülmüştür (Sini Kantele, 2015).  

MS hastalarında düşme risk faktörlerini inceleyen başka bir çalışma 8 hafta sürmüştür. Bu çalışmada katılımcılar 

titreşim aleti üzerinde sadece 20°lik squat yapmışlardır. Değerlendirmeler sonucunda; 8 haftalık titreşim eğitimi 

MS’li hastalar tarafından iyi tolere edilmiş ve düşme riski faktörlerini iyileştirmiştir. TVTE sagittal düzlemde ayak 

bileği ROM’larını artırabileceğini ve MS’li hastalarda düşme korkusunu azaltabileceğini göstermiştir (Feng Yang, 

2016).  

Postural kontrolün değerlendirildiği bir çalışmada kontrol grubu ve TVTE grubu olarak iki gruba yer verilmiştir. 

TVTE grubu 6 hafta süreyle cihaz üzerinde 6 farklı egzersiz yapmıştır (Şekil 1). Kontrol grubu GYA’ya devam 

etmiştir.  

 

Şekil 1: TVTE grubunda 

yapılan hareketler 
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Bu çalışmada fonksiyonel performans ve nöromusküler kontrolün değerlendirilmesi sonucunda; TVT’nin, MS'li 

kişilerde postüral kontrolün nörodejenerasyonunu hafifletebilir olduğu görülmüştür. Katılımcılar TVTE'den sonra 

akut olarak desteksiz yürüme ya da günlük işler sırasında postüral kontrolün geliştiğini algılamışlardır (Anne 

Krause, 2019).  

Parkinson 

Parkinsonun rijidite, titreme, postüral instabilite ve bradi/hipokinezinin primer semptomları; ilaç tedavisi, 

fizyoterapi, ergoterapi gibi geleneksel tedaviler kullanılarak tedavi edilir (Pahwa, 2011)  Parkinson, dopamin 

nörotransmisyonunda bir kusur ile karakterize edildiğinden, en sık kullanılan tıbbi tedavi dopamin replasmanıdır. 

Bununla birlikte hastalığın motor bileşenine aynı zamanda TVTE de içerebilecek şekilde fizik tedavi 

uygulanmaktadır. 

Parkinsonlu hastalarda 2017’ye kadar yapılan 18 çalışmanın dahil edildiği bir derlemenin sonucuna göre; tüm 

vücut titreşim tedavilerinin parkinson hastalarında motor semptomlar, postural denge, yürüyüş ve fonksiyonel 

hareketleri iyileştirdiğini destekleyen yeterli araştırma kanıtı yoktur. Düşük frekans mı yüksek frekans mı; uzun 

vadeli müdahale mi kısa süreli müdahale mi; programlı TVT mi rastgele TVT mi daha büyük etkiye sahip 

parkinson hastalarında henüz bilinmemektedir (Andrea Dincher, 2018) 

KOAH 

TVT, KOAH’lı kişilerde fonksiyonel egzersiz kapasitesini ve yaşam kalitesini artırabilir. Oniki hafta süren bir 

çalışmada; hafif ve şiddetli KOAH'lı katılımcılarda düşük hacimli TVTE programı, kontrol ve jimnastik 

egzersizleri yapan iki gruba kıyasla egzersiz kapasitesinde anlamlı ve klinik olarak daha büyük gelişmeler 

sağladığını göstermiştir (Marc Spielmanns, 2016) 

Her iki grupta 37 kişi olan bir çalışmada kontrol grubu haftada 5 gün, dayanıklılık eğitimi ve kuvvet antrenmanı 

olmak üzere konvansiyonel egzersiz eğitimi almışlardır. TVTE grubu ise bu egzersiz eğitimine ek olarak haftada 

3 kez, 8 dk’lık periyotlarda squat egzersizi yapmışlardır. Sonuca göre TVTE’nin, KOAH hastaları için özellikle 

denge performansı ve egzersiz kapasitesi düşük olanlarda pulmoner rehabilitasyon programlarına dahil edildiğinde 

oldukça yararlı olabileceğini göstermiştir. KOAH'lı hastalarda TVT’nin, egzersiz performansı üzerindeki olumlu 

etkisinin arkasındaki sır; kas kuvveti veya merkezi kardiyovasküler adaptasyonun aksine, nöromüsküler 

performanstaki iyileşmeler ile ilgili olabilir (Rainer Gloeckl, 2017).  

Sağlıklı ve KOAH hastası toplamda 26 kişinin karşılaştırıldığı pilot bir çalışmada İnterlökin (IL) 6,8 ve 10 ayrıca 

Tümör Nekroz Faktörü (TNF) alfa değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler KOAH'lı kişilerde TVT’in akut etkisinin 

proinflamatuar belirteçlerin seviyelerini değiştirmediğini, ancak önemli bir antiinflamatuar belirteç olan IL-10'u 

arttırdığını göstermiştir (Vanessa K. S. Lage, 2018) 

Kanser 

Sensorimotor eğitimi ve tüm vücut titreşim eğitimi kemoterapinin neden olduğu periferik nöropatinin motor ve 

duyusal semptomlarını azaltma potansiyeline sahiptir ve bu nedenle semptomları azaltmak için destekleyici 

tedavide kullanılabilir olduğu bulunmuştur (Anna L.J. Verhulst, 2015).  
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Bu doğrultuda 2018 yılında toplamda 30 kanser hastasının değerlendirildiği bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada 

katılımcıların aşil ve patella tendon refleksleri, derin periferik hassasiyetleri, hafif dokunma algısı, pozisyon 

duyusu ve alt ekstremite kuvvetleri değerlendirilmiştir. TVTE’nin, kanserli hastalar için uygulanabilir ve güvenli 

olduğu bu çalışma ile kanıtlanmıştır. Duyusal semptomlar, hastaların planlı tedavi rejimlerini almaları ve kanser 

kontrolünü optimize etmeleri için belirleyici sınırlayıcı faktörler olması nedeniyle, sonuçlar klinik olarak 

önemlidir. Ayrıca ilgili kanser semptomlarını herhangi bir yan etki olmadan tedavi etme potansiyeline sahip 

olduğu için TVTE’nin destekleyici tedavide kullanılabilir olduğu da kanıtlanmıştır (Fiona Streckmann, 2018).  

Akciğer transplantasyonu sonrası erken dönemde ve hastaların statik bir pozisyonda kaldıkları TVTE uygulanan 

bir çalışmada, kanserli hastaların Wmax'ında önemli bir düzelme olduğu ortaya konulmuştur (Patrícia Lopes-

Souza, 2018).  

Crevenna ve ark, post-radikal prostatektomi sonrası idrar kaçırma şikayeti olanlarda yüksek yoğunluklu TVTE 

tedavisinin faydasını görmüşlerdir. TVTE, stresli idrar kaçırması olan kadınlar gibi kanserli hastalarda da yararlı 

etkilerini göstermiştir (Campbell KL, 2012). 

Schönsteiner ve ark, masaj, mobilizasyon, fiziksel egzersizler ve TVTE’i içeren bir programın kemoterapinin 

neden olduğu polinöropati (CIPN) üzerindeki yararlı etkisini bulmuşlardır. Fakat TVTE’nin bu çalışmadaki diğer 

girişimlerle arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (Schonsteiner SS, 2017).  

Güncel bir revizyonda TVTE’nin kanser tedavisinden sonra bireylerde aerobik kapasiteyi arttırmak için önemli, 

güvenli ve uygulanabilir bir müdahale olduğu görülmüştür (Patrícia Lopes-Souza, 2018). 

Randomize kontrollü bir çalışmada aromataz inhibitörü tedavisi alan meme kanseri hastalarında uygulanan 12 

haftalık TVTE ve kontrol grubunda kemik döngüsü belirteçleri, vücut kompozisyonu ve fonksiyonelliği 

değerlendirilmiştir.  Sonuçlara göre kısa süreli düşük yoğunluktaki titreşim uyarıcılarının meme kanseri 

hastalarında fiziksel fonksiyon veya semptomları iyileştirmede önemli bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür 

(Michael K. Baker, 2018).  

Diz Osteoartriti 

Yeni, etkili, güvenli ve alternatif bir yaklaşım olarak, diz osteoartritinin tedavisi için rehabilitasyon programlarında 

tüm vücut titreşimi eğitimi mevcut olabilir (Xin Li, 2015). 

Güncel bir çalışmaya göre, diz osteoartritli bireylerde TVTE grubu, aynı egzersizleri yapan bir kontrol grubuyla 

karşılaştırılmıştır. Quadriseps kas kuvveti üzerinde iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (Shahnawaz 

Anwera, 2015) Bu TVT protokolünde, eğitim dozunda ve raporlanan sonuçlarda heterojenlik vardır. 

2017’de osteoartritli bireylerde yapılan bir çalışmada TVTE, kontrol ve sadece theraband ile güçlendirme yapan 

üç ayrı grup oluşturulmuştur. Çalışma süresi toplamda 12 hafta sürmüştür. Çalışma öncesi ve sonrası yapılan 

değerlendirmelerde yürüme ve merdiven çıkma sırasında yürüyüş analizi, diz ekstansiyon ve flexiyon gücü, diz ve 

ayak bileğinin propriosepsiyon testi, nöromüsküler cevap, ağrı ve fiziksel fonksiyonel kapasite ölçülmüştür. 

Sonuçlar; TVTE programının diz osteoartritli bireylerin fiziksel performansı ve nöromüsküler kontrolü üzerindeki 

yararlı etkilerinin olduğunu göstermiştir (Zhangqi Lai, 2017) 
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Sonuç 

Literatürü incelediğimizde TVT ile ilgili yapılan çalışmalarda büyük bir heterojenlik olduğu görülmektedir. Bu 

çeşitliliğin nedeni; titreşimin frekansı, genliği, yönü, büyüklüğü ve cihaz üzerinde geçirilen zaman faktörleridir. 

Araştırdığımız T2D, kanser, MS, Parkinson, KOAH ve diz osteoartritli popülasyon çalışmalarının tümünde 

TVT’nin herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Ancak bazı çalışmalarda TVT etkisinin nötr olarak 

sonuçlandığı görülmektedir. Bu nedenle yeni, etkili, güvenli ve alternatif bir yaklaşım olarak, rehabilitasyon 

programlarında TVTE kullanılabilir. 

TVTE’nin, diz osteoatritli bireylerde yürüyüş ve denge dahil olmak üzere fiziksel fonksiyonların iyileştirilmesi 

üzerinde sınırlı ancak faydalı terapötik etkilere sahip olduğu görülmektedir.   

TVT’in KOAH’lı hastalarda solunum fonksiyonuna etkilerini kanıtlamak için henüz yeterli kanıt yoktur.  

Parkinson hastalarında TVTE uygulamasının, hastalığın semptomlarını azaltmasını destekleyen yeterli kanıt henüz 

yoktur.   

İncelediğimiz ve burada belirtmediğimiz diğer bazı hastalıklarda TVTE, henüz hastalığa özgü olarak belli bir 

protokole sahip değildir. Çalışma tasarımları ve küçük randomize kontrollü çalışmalar arasındaki heterojenlik göz 

önüne alındığında; uygulanabilecek her bir hastalığa özgü bir protokol oluşturmak, mevcut bulguları doğrulamak 

ve tüm vücut titreşiminin daha fazla etkilerini araştırmak için daha büyük ve yüksek kaliteli randomize kontrollü 

çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Özet 

Bu çalışmada 11 yaşlı erkek bir köpekte deri altı mast hücre tümörü olgusu saptanmıştır. Tümöral kitle 

popliteal bölgede, 4,7x2,7x2 cm boyutlarında boz beyaz renkli ve merkezi sarımtrak renkte ve fibröz kapsülle 

çevrelenmiş idi. Histopatolojik olarak büyük mast hücre kümeleri, küçük infiltrasyon alanları ve atipik mast 

hücrelerinin yanısıra yeryer yangı hücreleri de dikkati çekmekteydi. Bu bulgularla kitle mast hücre tümörü olarak 

tanımlandı. 

Anahtar Kelimeler: Mast Hücre Tümörü, Köpek, Histopatoloji 

 

Mast Cell Tumor in an 11 Years Old Dog 

Mehmet Hesapçıoğlu     Ayşe Nur Akkoç     Hamdi Avcı 

*Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Adnan Menderes,  

09016, Işıklı-Aydın 

 

Abstract 

 In this case Mast cell tumor is described in an 11 years old male dog. The tumor was located in the 

popliteus area, in 4,7x2,7x2 cm dimensions and capsulated with a fibrous tissue. The tumor’s cut surface was 

white-colored and the center area was yellowish. Histopathologically the tumor was composed of big clusters of 

mast cells, small infiltration areas of mast cells and atypical mast cells. In addition to this mono and multinuclear 

cell infiltration was observed. According to these findings, the tumor was diagnosed as mast cell tumor.   

Key Words: Mast Cell Tumor, Dog, Histopathology 

 

 

 

Giriş 

Mast hücre tümörleri köpeklerde sıkça karşılaşılan tümörlerdendir (Kupiel, 2017). Genellikle deride 

nodüller halinde görülen bu tümörler köpeklerde % 21 oranla en sık karşılaşılan malign özellik gösteren deri 
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tümörlerinin başında gelir (Bostock, 1986; Finnie ve Bostock, 1979). Mast hücre tümörlerinin etiyolojisi tam 

olarak bilinmemektedir. Ancak kornik dermatitisler ile  ve derinin uzun süreli çeşitli kimyasal yada yabancı 

materyallerle irritasyonları  mast hücre gelişimine yol açtığı düşünülmektedir (Dunn ve Patter, 1957; Hottendorf 

ve Neilson, 1967; Peterson, 1985). Ayrıca mast hücre olgunlaşmasında görevli olan c-kit ligandındaki 

mutasyonların mast hücre tümör gelişiminde rol oynadığı yapılan çalışmalarla gösterilmiştir (Kuipel, 2017). Mast 

hücre tümörleri genellikle deride görülürken deri altı doku, gastro intestinal kanal, ağız boşluğu, larinks, 

nazofarinks, üretra gibi organlarda da gözlemlenebilir (Iwata, Ochiai, Kadosawa, Takiguchi ve Umemura, 2000; 

Moore ve diğerleri, 2016; Steffey, Rassnick, Porter ve Njaa, 2004). Deri olgularında lokal olarak kızarıklık, kaşıntı, 

lokal terleme gibi klinik bulgular gözlemlenmektedir. Mast hücre tümörleri makroskobik olarak farklı boyutlarda, 

ufak kızarıklıklardan eritematöz alanlara kadar değişen morfolojik özelliklere sahiptirler (Kupiel, 2017).  Ayrıca 

lokal belirtilerin yanı sıra nadir olarak da mast hücrelerinden mediatörlerin salınımına bağlı sistemik etkiler de 

görünebilmektedir (Lemarie R, Lemarie S ve Hedlund,1995; O’Keefe, 1990). Deri altı yerleşimli mast hücre 

tümörleri vücüdun her yerinde gözlemlendiği gibi çoğunlukla göğüs, bacaklar ve sırt bölgesinde 

şekillenebilmektedirler (Müller ve Breuer, 2006; Smith ve Phillips, 2001). Deri altı olguları yumuşak lipoma 

benzeri şişkinliler şeklinde görülür ve nadiren ülserleşme gözlemlenir (Kuipel, 2017). Mast hücre tümörlerinin 

tedavisinde genel olarak cerrahi müdahale ile kitlenin uzaklaştırılması tercih edilen bir yöntemdir. Bunun yanında 

radyasyon terapisi ve kemoterapi de hastalığın durumuna göre tercih edilen yöntemlerdendir (Kupiel, 2017). 

 

Olgu Sunumu 

Bu çalışmada 11 yaşlı erkek köpeğe ait ve politeal bölgede deri altında tümör kitlesi tanımlanmıştır. 

Tümör dokusundan alınan doku örnekleri  % 10’ luk formalin solüsyonun ile tespit edildikten sonra bilinen 

yöntemlerle takip edilerek parafinle bloklandı. Bu bloklardan 5-6 µm kalınlığında alınan parafin kesitler rutin 

Hematoksilen-Eozin (H&E) ve Toluidin blue ile boyanarak ışık mikroskobunda incelendi.  

Tümör kitlesi 4,7x2,7x2 cm boyutlarında boz beyaz renkli ve merkezi sarımtrak renkte idi. Dış yüzü ise 

ince fibröz kapsülle çevrelenmiş idi.  

Histopatolojik incelemede subkutan bölgede deri altı yağ dokusu ve bağ dokuya infiltre olmuş halde yer 

yer büyük odaklar şeklinde mast hücreleri gözlemlendi  (Resim 1). Bazı alanlarda düzensiz infiltrasyonlar da 

mevcut idi (Resim 2). Mast hücrelerinde atipi belirgindi. Büyük odaklı alanlarda çekirdek sitoplazma oranı, 

boyutları ve boyanma özellikleri değişkenlik gösteren hücreler mevcut iken ufak infiltrasyon alanlarında düşük 

atipiye sahip hücreler gözlemlendi. Bazı alanlarda yangısal hücrelerin de varlığı dikkat çekti. Toluidin Blue 

boyamada mast hücre granüllerinin boyandığı gözlemlendi (Resim 3). Hematoksilen-Eozin boyanan kesitlere 

paralel olarak büyük odaklı alanlarda granül boyanma özelliği düşük iken küçük infiltre alanlarda granüllerin 

boyanmaları daha belirgindi.  
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Resim 1:  Mast hücre tümörü, tümör hücrelerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar. (H&E). 

 

 

 

Resim 2:  Mast hücre tümörü, kaslar arasında diffuz yerleşimli tümör hücreleri (H&E). 
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Resim 3: Toluidin Blue ile boyanmış mast hücre granülleri (Toluidin Blue Boyama). 

 

Tartışma 

 Kitlenin popliteal bölgedeki yerleşimi bu olguda litetür bilgileriyle uyumluluk göstermekte idi (Müller ve 

Breuer, 2006; Smith ve Phillips, 2001). Tümörün makroskobik incelemeleri de literatür bilgisine uygun bir 

biçimdeydi (Thamm ve Vail, 2001).  

 Histopatolojik incelemelerde boyutları değişkenlik gösteren granüllü hücrelerin varlığı ve Toluidin 

boyamanın pozitifliği litetürlere uygunluk göstermiştir (Kupiel, 2017). Bununla beraber büyük alanlarla 

farklılaşmanın fazla oluşu ve küçük infiltrasyon alanlarında görülen zayıf atipili hücreler, infiltrasyonun bu 

bölgelerden başlayıp hücrelerin malign özellik kazanarak büyük alanları oluşturduğunu düşündürmekteydi. 
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Staphylococcus aureus’un Biyofilm Oluşturması ve Önlenme Yöntemleri 

Kahraman Özbek 

Fırat University, Veterinary Mecidine Faculty, Elazig, Turkey 

Özet 

Staphylococcus aureus, opportunistik ve kommensal bir parazit olarak hem insanlarda hem de hayvanlarda deri 
yüzeyini etkileyen hafif enfeksiyonlardan yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara dek ciddi problemlere neden olabilir. 
Bu patojen aynı zamanda dünyanın en önemli üçüncü gıda kaynaklı hastalık etken maddesidir. S. aureus kaynaklı 

geniş bir enfeksiyon yelpazesine sahip oluşu bir dizi virülens faktörü ile ilgilidir. 

   Bazı görüşlere göre S. aureus’un patojenitesi biyofilm oluşturmasıyla ilgilidir. Biyofilmler bakteriyel 

topluluklara bağlı olarak biyotik ve abiyotik yüzeylerde ekstrasellüler yapıştırıcı matriks oluşturmaktadır. 

  Stafilokokkal mastitis enfeksiyonları hayvan sağlığını etkileyen ayrıca süt endüstrisi verimliliği ve ekonomik 

açılardan problemler oluşturmaktadır. Antibiyotik tedavisi bireysel olarak bir seçenek olsa dahi maliyet ve 

antibiyotik direncinin gelişmesi ve meme dokusunda S. aureus’un uzun süreli kalıcılık göstermesi açısından 

potansiyel risklere sahiptir. 

   Bazı araştırmalarda biyofilm oluşumunun S. aureus’un doğal ve adaptasyonlu bağışıklık sistemlerine, antibiyotik 

ve antimikrobiyal ajanları (alkoller, klorlu bileşikler, quaterner amonyum bileşikleri, perasetik asit ve ozon) artarak 
tolere etmesi sonucu geliştiği gözlenmiştir. 

   Stafilokokkal biyofilm oluşumu kimyasal ve fiziksel yöntemler örneğin antimikrobiyal  “quorum sensing” 

inhibitörleri, enzimler, nanopartiküller, bakteriyofajlar ve farklı doğal bileşikler (uçucu yağlar vb.) kullanılarak 

engellenebilmektedir. 

   Bu çalışmada Staphylococcus aureus’un biyofilm oluşturma şekilleri, direnç mekanizmaları ve son yıllarda 

biyofilm oluşumunun önlenmesine dair araştırmalara yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, biyofilm, antimikrobiyal  

 

              Biofilm Formation of Staphylococcus aureus and Prevention Methods 

Abstract 

Staphylococcus aureus is an opportunistic and a commensal pathogen which can create mild to life-threatening 
problems including surface skin infections to serious diseases in both humans and animals. This microorganism is 
also the world’s third most important causative of food-borne illnesses. The wide range of infections caused by S. 
aureus is related to a number of virulence agents. 

Some aspects of S. aureus pathogenicity are related to biofilm formation. Biofilms are specialized bacterial 

communities that produce an extracellular matrix adhering to biotic or abiotic surfaces  

Staphylococcal mastitis is an important problem in dairy industry, affecting animal health and causing economic 
losses. Although antibiotic treatment is an alternative for individual animals, it is unfavourable because of its cost 
and the potential risks of the development of antibiotic resistance, and is unsuitable for addressing the problem of 
long-term resistance of pathogenic S. aureus in udder tissues.  

In several researches, the formation of a biofilm structure can result in increased tolerance of S. aureus against 
natural and adaptive immune systems, various antibiotics and antimicrobial agents (such as alcohols, chlorinated 
compounds, quaternary ammonium compounds, peracetic acid and ozone). Staphylococcal biofilm formation can 

be controlled through antimicrobial applications using chemical and physical methods including antibiotics 
quorum sensing (QS) inhibitor agents, enzymes, nanoparticles, bacteriophages and various natural compounds 
(essential oils etc.). 

  This review will evaluate the researches about biofilm formation patterns of S. aureus, resistance mechanisms 
and prevention of biofilm formation in recent years. 
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The importance of shelter in the crayfish cultivation 
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Abstract 

Crayfish are benthic organisms and they spend their entire lives in the aquatic areas. They linked their vital 

activities with all the factors on the bottom. All species of crayfish need hiding. However, especially the newly 

moulted individuals and females carrying eggs have to be hidden because they are in vulnerable stages. Therefore, 

they benefit from the rocky, stony areas and tree leaves, roots and branches found in the bottom of the natural 

regions, especially in order to meet the need for hiding due to predator risk and various other reasons. In crayfish 

culture, apart from these natural shelters, artificially placed shelters are used. Artificial shelters are listed as PVC 

pipes, bricks, onion nets, rope tassels, and car tires. Crayfish are protected from both predators including mammals, 

fish, invertebrates, etc. and other crayfish species by hiding in these shelters found in natural or cultural 

environments. The presence of a large number of shelters in culture conditions is a factor that increases the survival 

rate because of competition and cannibalism are common behaviour in crayfish populations. In addition, the 

insufficient number of shelters in the environment is a stress factor for crayfish, which directly affects key 

parameters such as growth performance and reproductive efficiency. In conclusion, the use of shelter in crayfish 

cultivation is a factor that positively affects production efficiency. 

Keywords: Decapoda, refuge, hiding, competition 
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Kerevit yetiştiriciliğinde sığınağın önemi 

Özet 

Kerevitler bentik canlılardır ve tüm yaşamlarını sucul alanlardaki dip bölgelerinde geçirirler. Yaşamsal 

faaliyetlerini zeminde bulunan tüm faktörlerle ilişkilendirmiştirler. Bütün kerevit türleri saklanma gereksinimi 

duyarlar. Ancak, özellikle yeni kabuk değiştirmiş bireyler ve yumurta taşıyan dişiler, hassas evrelerde 

olduklarından dolayı saklanmak zorundadırlar. Dolayısıyla, özellikle predatör riski ve diğer çeşitli nedenlerden 

dolayı oluşan saklanma gereksinimlerini karşılamak için doğal bölgelerdeki dip kısımlarda bulunan kayalık, taşlık 

alanlardan ve ağaç yaprak, kök ve dallarından yararlanırlar. Kerevit yetiştiriciliğinde bu sayılan doğal sığınakların 

dışında, yapay olarak yerleştirilen sığınaklar da kullanılmaktadır. Yapay sığınaklar, PVC borular, tuğlalar, soğan 

fileleri, halat püskülleri ve araba lastikleri olarak listelenmiştir. Kerevitler doğal veya kültür ortamında bulunan bu 

sığınaklara gizlenerek hem memeli, balık, omurgasız, vb. türlerinden hem de diğer kerevitlerden korunurlar. 

Kerevit popülasyonlarında rekabet ve kanibalizm yaygın davranışlar olduğundan dolayı kültür koşullarında fazla 

sayıda barınak bulundurulması, yaşama oranını arttıran bir faktördür. Ayrıca, ortamda yetersiz sayıda sığınak 

bulunması kerevitler açısından bir stres etkeni oluşturması sebebiyle büyüme performansı ve üreme verimliliği 

gibi temel parametreleri de doğrudan etkilemektedir. Sonuç olarak, kerevit yetiştiriciliğinde sığınak kullanımı, 

üretim verimliliğini olumlu olarak etkileyen bir faktördür. 

Anahtar Kelimeler: Decapoda, sığınak, saklanma, rekabet 
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Introduction 

Competition for inadequate resources may lead to aggressiveness in animal species (Capelli & Hamilton, 1984). 

Aggressiveness is led to determine supremacy by accessing to food, shelter or mates (Vorburger & Ribi, 1999). In 

crustacean decapods, aggression habitually occurs within and between species (Capelli & Munjal, 1982). Crayfish 

are among these decapods and are the organisms where aggressiveness is common. They are in constant instinct 

of seeking shelter to protect and hide from these kind of stressful situations. 

Presence of shelter in its living area is one of the key requirement for crayfish, in that shelter proprietorship affects 

survival rate, especially through reduced danger of inter and intraspecific predation (Blake, Nyström & Hart, 1994; 

Garvey, Stein & Thomas, 1994; Söderbäck, 1994). Gaining and holding proprietorship of a shelter naturally 

induced aggressive competition (Figler, Cheverton & Blank, 1999; Blank & Figler, 1996; Nakata & Goshima, 

2003). Previous studies have been declared that the lack of shelter improves the predation danger (Stein & 

Magnuson, 1976; Du Boulay, Sayer & Holdich, 1993; Söderbäck, 1994; Jones & Ruscoe, 2001) and hiding 

behaviour increases in the availability of a predator (Stein & Magnuson, 1976; Garvey et al., 1994; Söderbäck, 

1994). However, reducing the presence of shelters causes to increase the severity of aggression in within and 

between species (Söderbäck, 1992). However, it should be stated that the importance of a shelter diverges with 

species, shelter size and type (e.g., shelter colour or structure), environmental conditions (light transmission, type 

of substrate), water parameters (intensity of dissolved oxygen, pH level, temperature, etc.) and physical and 

morphological aspects (Harlıoğlu & Aksu, 2002; Aksu & Harlıoğlu, 2003; Savolainen, Ruohonen & Tulonen, 

2003; Figler, Blank & Peeke, 2005). 

Crayfish are benthic organisms and they need shelter to protect themselves from their predators in the bottom of 

aquatic areas, especially during their vulnerable stages such as breeding and moulting (Karplus, Barki, Levi, Hulata 

& Harpaz, 1995; Holdich, 2002). In this study, shelter requirement and competition, and also their effects in 

crayfish cultivation are reviewed. 

 

Shelter Requirement in Crayfish 

Shelters are significant structures for crayfish, their availability being the key factor in populations (Hobbs, 1991; 

Streissl & Hödl, 2002; Gherardi & Daniels, 2004). They decrease the predation risks from predators or other 

crayfish species (Garvey et al., 1994; Lodge & Hill, 1994; Englund, 1999; Hill & Lodge 1999; Englund & Krupa 

2000). However, multiple factors, such as differential susceptibility to predation, reproductive interference, and 

transmission of diseases and parasites, may interact in a complex situation and caused to stress factors (Garvey et 

al., 1994; Gherardi & Daniels, 2004). The instinct of protection from external dangers in crayfish is one of the 

important factors that reduce stress (Karadal & Türkmen, 2019). Especially at vulnerable stages such as moulting 

and breeding, it has been reported that crayfish feel safer in shelters (Kalman & Sjonger, 2006). 

The use of shelters tolerates some species, such as red swamp crayfish (Procambarus clarkii), the most important 

commercial crayfish species in the world, to resist adverse natural conditions such as high temperatures and 

dehydration (Huner & Barr, 1991). Shelters may be restricted (Capelli & Magnuson, 1983; Lodge & Hill, 1994), 
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when the soil and the absence of water obstruct burrow excavation (Ilhéu, Acquistapace, Benvenuto & Gherardi, 

2003). 

 

Natural and Artificial Shelters in Crayfish Cultivation 

Crayfish producers use proper shelters for these organisms in culture conditions to increase the survival rates 

(Curtis & Jones, 1995). The natural shelters are classified as mussels and oyster shells, pebbles and stones, tree 

leaves, branches, and roots. Various artificial shelters in crayfish cultivation are listed as bundled onion bags, car 

tires, plastic pipes, bricks, plastic egg trays and other fixed materials. These are used as shelter for juveniles and 

they provide protection from predators and cannibalism (Aksu & Harlıoğlu, 2015). On the other hand, some studies 

have reported that roof tiles are the shelter in which crayfish feel most comfortable (O’Sullivan, 1995; Ackefors, 

1996). In particular, the use of some artificial shelters such as onion bags, rope tassels and car tires as shelter for 

adult individuals makes subsequent harvesting operations more convenient (O’Sullivan, 1995; Curtis & Jones, 

1995; Karplus et al., 1995). 

 

Shelter Competition in Crayfish 

When two different species in the same environment start to use the same resources, it can be mentioned that a 

competition. (Huntingford & Turner, 1987; Blank & Figler, 1996). Previous research has clearly stated that various 

crayfish species are competitive, which are use limited shelters (Blank & Figler, 1996; Figler et al., 1999; 

Vorburger & Ribi, 1999; Nakata & Goshima, 2003; Gherardi & Daniels, 2004; Figler et al., 2005; Alonso & 

Martínez, 2006; Chucholl, Stich & Maier, 2008; Hudina, Galić, Roessink & Hock, 2011).  

Many studies on crayfish competition have investigated interspecific dominance through aggressiveness and 

shelter proprietorship (Söderbäck, 1991). Shelter competition may influenced several factors between crayfish 

species. Supremacy in shelter competition depends on body size (Vorburger & Ribi, 1999) and sex (Peeke, Sippel 

& Figler, 1995) between crayfish species. Male individuals are generally dominant over the females and participate 

more often in aggressiveness (Berrill & Arsenault, 1984; Gherardi, Barbaresi & Raddi, 1999; Ranta & Lindström, 

1993). Levenbach & Hazlett (1996) pointed that bigger cheliped of the males should place them in advantage, for 

example, when belligerent for shelter. 

 

Conclusion 

Consequently, the shelter requirement may lead shelter competition within inter and intraspecific environment of 

crayfish species because of the aggressiveness behaviour in unsuitable circumstances. This situation is one of the 

risk factor affected to crayfish survival in culture conditions. 
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İlk Defa Baba Olacak Erkeklerin Destek ve Bilgi Kaynakları Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi: Nitel Bir 

Çalışma 

Funda ÇİTİL CANBAY*, Sibel ŞEKER* 

*Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimi Fakültesi Ebelik Bölümü, Aydın/Türkiye 

 

Öz 

Amaç: Araştırma, ilk defa baba olacak erkeklerin destek ve bilgi kaynakları üzerine görüşlerinin belirlenmesi 

amacıyla yapıldı. 

Yöntem: Araştırmanın evrenini Aydın’da 21 Nisan 2018- 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında bir kadın, doğum ve 

çocuk hastalıkları hastanesine izlem için başvuran üçüncü trimesterdeki 170 gebenin eşi oluşturdu. Örneklemini 

ise, amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenen ilk defa baba olacak erkekler (12 kişi) oluşturdu. Baba adaylarına 

araştırmacılar tarafından derinlemesine görüşme teknikleri uygulandı. Araştırmanın verilerinin toplanmasında 

“Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanıldı. Her bir görüşme yaklaşık 25-30 dakika arasında sürdü. Verilerin 

analizinde içerik analizi kullanıldı. 

Bulgular: Ebe ve hemşirelerin görüşlerine ilişkin bulgular üç tema altında toplandı. Bu temalar şu şekildedir: (I.) 

Baba adaylarının bilgi gereksinimleri, (II.) Baba adaylarının bilgi kaynakları ve (III.) Baba adaylarının destek 

sistemleri. Her bir temanın kendine ait alt temaları bulunmaktadır. Araştırma bulguları bu alt temalar kapsamında 

değerlendirildi. Katılımcıların görüşlerine göre baba adayları bilgiye ve sağlık profesyonellerine ulaşmakta 

zorlandıklarını ve bilgiye ulaşmaya ilişkin etkin çalışmalara gereksinim duydukları tespit edildi. Araştırmaya 

katılan baba adaylarının geneli doğum, doğum korkusu, doğum sonrası uyum, eşe destek olmak ve bebek bakımına 

katılmaya ilişkin bilgilere gereksinim duymaktadırlar. Baba adayları bilgi ve destek kaynağı olarak daha çok 

güvendikleri kişilere (sağlık profesyonelleri, aile büyükleri, arkadaş vb.) danıştıkları görüldü. Babalar bilgi 

bulmakta zorlandıklarını ve özel sorularının cevabını internet ve sosyal medya kullanarak aradıklarını bildirdiler. 

Sonuç ve Öneriler: Baba adayları sağlık profesyonelleri ve kurumlarından özellikle sağlıklı bilgi almak 

konusunda beklenti içerisindedirler. Bu bağlamda baba olacak bireylerin annelerle eşit düzeyde iyilik hallerinin 

artırılmasında kurumlara, ebe ve hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Baba adayları, bilgi kaynağı, ebelik, hemşirelik, sosyal destek. 

 

Abstract 

Objective: The aim of this study was to determine the opinions of the men who will be father for the first time on 

the sources of support and information. 

Methods: The population of the study consisted of 170 pregnant women in the third trimester who was admitted 

to a gynecology and child diseases hospital between 21 April 2018 and 21 August 2019 in Aydın. The sample 

consisted of 12 first-time men who were identified by purposeful sampling. In-depth interview techniques were 
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applied to the prospective fathers by the researchers. “Structured Interview Form” was used to collect the data of 

the study. Each interview lasted about 25-30 minutes. Content analysis was used for data analysis. 

Results:  Findings about the views of midwives and nurses were collected under three themes. These themes are 

as follows: (I.) Information needs of prospective fathers, (II.) Information sources of fathers and (III.) Support 

systems of fathers. Each theme has its own sub-themes. The research findings were evaluated within the scope of 

these sub-themes. According to the opinions of the participants, it was found that father candidates had difficulty 

in accessing information and health professionals and they needed effective studies to reach information. 

Generally, the father candidates who participated in the research need information about birth, fear of birth, 

postpartum adaptation, support to the spouse and participation in baby care. As a source of information and 

support, father candidates were more likely to consult with people they trust (health professionals, family elders, 

friends, etc.). Fathers reported having difficulty finding information and seeking answers to their specific questions 

using the Internet and social media. 

Conclusion and Suggestions: Father candidates are expecting to receive healthy information especially from 

health professionals and institutions. In this context, institutions, midwives and nurses have important 

responsibilities in increasing the well-being of individuals to be fathers on an equal basis with mothers. 

Key Words: Father candidates, source of information, midwifery, nursing, social support. 

 

 

 

GİRİŞ 

Babalığa geçiş süreci bir erkeğin hayatındaki en özel deneyimlerden biridir. Baba olmak deneyiminin sosyal, 

psikolojik ve kültürel boyutları bulunmaktadır. Her baba adayının algıları farklı olacağından;  baba adaylarının 

beklentileri, davranış biçemi ve gereksinimleri de farklılaşmaktadır (Bartlett, 2004; Chen ve ark, 2019; Asenhed 

ve ark, 2014). Bazı babalar doğum sonu sürece daha kolay uyum sağlarken, bazı babalar zorlanabilirler. Özellikle 

ilk defa baba olacak erkekler doğum sonrası sürece uyumda zorlanmakta olup, evlilik ilişkilerinde, babalık rolünü 

kazanmada yetersizlik, dışlanmışlık ve çaresizlik duyguları gibi olumsuz duygular yaşamaktadırlar (Shorey ve 

Ang, 2019; Serrano ve ark, 2019; Genesoni ve Tallandini, 2009). Yapılan araştırmalarda doğum sonu dönemde 

babaların eşlerine destek olmak ve bebek bakımına katılmak için bilgiye ulaşmakta zorluk yaşadıkları tespit 

edilmiştir (Asenhed ve ark, 2014; Brunstat ve ark, 2018; May ve Fletcher, 2012; Lee ve ark, 2018; Chen ve ark, 

2019). Bu zorluklar baba adaylarının bilgi gereksinimlerini karşılayarak ve doğru zamanda, doğru yaklaşımla 

giderilebilir (Chen ve ark, 2019). 

Günümüzde babalar doğum sonrası sürece dahil olma düşüncesiyle farklı kaynaklardan bilgi edinmektedirler. 

Babalar geleneksel anlamda çoğunlukla aile büyüklerinden ya da çevrelerinden, modern anlamda ise gebe okulları, 

dergi, kitap ve internet kaynaklarından doğum sonrası sürece ya da ebeveynliğe ilişkin bilgi edinmeye 

çalışmaktadırlar (Wiklund ve ark, 2018; Chen ve ark, 2019; Xue ve ark, 2018; Nash, 2018). Babaların doğum 
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sonrası sürece dâhil olmak ve gerekli bilgilere ulaşmak karşısında bazı zorluklar bulunmaktadır. Bu zorluklar; 

içinde yaşanılan kültür, mitler (yanlış inanışlar), yoğun çalışan sağlık profesyonelleri, doğum sonrası süreçten 

dışlanmak, çaresizlik ve yetersizlik duygularıdır (Çıldır ve ark, 2014; Shorey ve Ang, 2019; Asenhed ve ark, 2014; 

Baldwin ve ark, 2019). Doğum sonu sürece uyum sürecinde başarılı olamayan babalarda düşük sosyal destek, 

yüksek stres, endişe (Helle ve ark, 2016; Figueiredo ve ark, 2018) ve depresif belirtiler görülebilir (Malgora ve 

ark, 2017; Zhang ve ark, 2016; Da Costa ve ark, 2019). Charandabi ve arkadaşlarının (2017) araştırmasında gebelik 

ve doğum sonrası süreçte yaşam sitili tabanlı eğitim yaklaşımları uygulanan babaların anksiyete ve depresyon 

düzeylerinde azalma olduğunu tespit etmişlerdir. Bu doğrultuda özellikle ilk defa baba olacak bireylerin deneyim, 

beklenti ve bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi çözüm odaklı etkin çalışmaların yapılması için yararlı olabilir. Bu 

nedenle araştırma, ilk defa baba olacak erkeklerin destek ve bilgi kaynakları üzerine görüşlerinin belirlenmesine 

yönelik görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. 

Araştırma soruları;  

S1: Baba adaylarının bilgi gereksinimleri üzerine görüşleri nasıldır? 

S2: Baba adaylarının bilgi kaynaklarına ilişkin görüşleri nasıldır? 

S3: Baba adaylarının destek sistemleri hakkındaki düşünceleri nasıldır? 

 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın deseni, katılımcıların tanıtıcı özellikleri, veri toplama aracının geliştirilmesi, veri 

toplama süreci, verilerin analizi ve araştırmanın etik boyutu paylaşıldı. Bu araştırma “Babalara Verilen Web 

Tabanlı Eğitimin Doğum Sonrası Fonksiyonel Durumlarına Etkisi” konulu doktora tez çalışmasından türetildi. 

 

Araştırmanın Tipi 

 

Bu araştırma nitel araştırmanın fenamenolojik deseninde yapıldı.  

 

Katılımcıların Belirlenmesi 

 

Araştırmanın evrenini 21 Nisan 2018- 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında Aydın’da, bir kadın, doğum ve çocuk 

hastalıkları hastanesine eşleri gebe izlemi için başvuran baba adayları oluşturdu. Araştırmanın örneklemini ise 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklem metodu ile belirlenen eşleri gebeliğinin üçüncü trimesterinde 

olan ve ilk bebeklerini bekleyen 12 baba adayı oluşturdu. Katılımcılar ilk defa baba olacak bireylerden veri 

doygunluğu oluşana kadar seçildi. Seçilen her bir katılımcı ile yüz yüze derinlemesine görüşme teknikleri 

uygulandı.  
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Tablo 1. Katılımcıların bireysel özellikleri. 

Katılımcı Kodları (S=12) Yaşanılan yer Yaş 
Baba1 İl 24 

Baba2 İlçe 28 

Baba3 İlçe 26 

Baba4 İl 31 
Baba5 İl 25 

Baba6 İlçe 27 
Baba7 Köy 28 

Baba8 İl 35 

Baba9 İl 23 

Baba10 İl 27 

Baba11 İl 29 

Baba12 İlçe 24 

 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verilerinin toplanmasında “Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanıldı. Her bir görüşme öngörülen 

süre yaklaşık 25-30 dakikadır. 

 

Yapılandırılmış Görüşme Formu: İlk defa baba adaylarının bilgi kaynaklarına yönelik görüş ve deneyimleri 

belirlemeye yönelik beş soru içermekte olup, bu sorular literatür bilgisi kullanılarak hazırlanmıştır (Brunstad ve 

ark, 2018; Genesoni ve Tallandini, 2009; Lee ve ark, 2018; May ve Fletcher, 2012). Ayrıca görüşme soruları 

literatür taramasından sonra alanında uzman öğretim üyelerinden uzman görüşü alınarak düzenlendi. Görüşme 

formunda yer alan toplam yedi soru uzman düzeltmeleri sonucu altıya indirilmiş ve içerik geçerliliği sağlandı.  

 

Planlanan Veri Toplanma Süreci 

Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak derinlemesine görüşme tekniği ile toplandı.  

Araştırmada yapılacak görüşmeler bir röportör ile kayıt altına alındı. Her bir görüşme için öngörülen süre yaklaşık 

30-35 dakika arasındadır.  Görüşmeler, önceden katılımcılardan randevu alınarak, çalışmanın yapılacağı ilgili 

hastanenin boş bir odasında araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi. Görüşmelerden önce verilerin silinmesi ya 

da kaybolmasını önlemek amacıyla bir aksaklık yaşanabilmesi olasılığına karşılık not alabilmek için bir raportör 

hazır olarak bulunduruldu.  Kaydedilen görüşmeler,  daha sonra yazılı bir doküman haline dönüştürüldü.  

 

Verilerin Analizi 

 

 Verilerin açık kodlama ve çözümlenmesinde içerik analizi kullanıldı. Deşifre edilen verilerin kodlama işlemleri 

sonucunda temalar ve ilgili temalara ilişkin alt temalar oluşturuldu. 
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Araştırmanın Etik Boyutu 

 

Çalışma süresince İnsan Hakları Helsinki Deklarasyonu’na sadık kalındı. Araştırmaya başlamadan önce Aydın 

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Etik Kurul Başkanlığı’na 

başvuruldu. Etik kurul ve kurum izin onayı alındıktan sonra araştırma kapsamına dahil edilen katılımcılara, 

araştırma hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcı öğrencilerden araştırma verilerini toplamaya başlamadan önce 

aydınlatılmış onamları alındı. Katılımcılardan elde edilen bilgilerin gizli tutulacağı belirtilerek “gizlilik ve 

gizliliğin korunması” ilkesi ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyenlerin alınması ile de “özerkliğe saygı” 

ilkesini içeren etik ilkeler yerine getirildi. 

 

BULGULAR  

Baba adaylarının görüş ve deneyimlerine ilişkin deneyimlerini belirlemeye ilişkin yapılan birebir görüşmelerin 

temel alındığı bu çalışmada öncelikle genel düşünceler ortaya konmuş, daha sonra da uygun görülen ifadeler aynen 

sunulma yoluna gidilerek bulgular irdelenmiştir.  

 

Tablo 2. Temalar ve alt temalar (S=12). 

Temalar Alt Temalar f 
Baba adaylarının bilgi gereksinimleri  -Bebek bakımı 

-Eş desteği 
-Doğum süreci 
-Doğum korkusu 
-Ebeveyn olmak 
-Bebek ateşi 
-Bebek gazı 
-Bebek ağlama nedenleri 
-Bebek aşıları 

8 
4 
3 
9 
6 
5 
7 
6 
4 

Baba adaylarının bilgi kaynakları  -Anne 
-Kayınvalide 
-Arkadaşlar 
-Akrabalar 
-Komşu 
-İnternet 
-Sağlık çalışanları 
-Kitap/dergi 

11 
9 
4 
2 
3 
11 
10 
6 

Baba adaylarının destek sistemleri -Aile 
-Sağlık profesyonelleri 
-Akrabalar 
-Arkadaş 

12 
7 
6 
4 

 

Tema 1. Baba adaylarının bilgi gereksinimlerine yönelik görüşler  

Baba adaylarının çoğunluğu bebek bakımına katılmak, baba olmak, bebeği avutmak, çocuk gelişimi, bebek gazı, 

eş desteği, bebek ateşini düşürmek, doğum korkusu ve bebek aşıları konusunda bilgi gereksinimleri olmaları 

konusunda hemfikir durumdadırlar. Baba adaylarının bazıları konuyla ilgili şu görüşleri ifade etmişlerdir: 

   “Baba adayı 5: ”Aslında özellikle eşimin doğum korkusu konusunda ve doğum sonunda ona nasıl destek 

olacağımı bilmiyorum. Annem ona yardım eder.” 
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 “Baba adayı 9:”Ben bebeğimin gelişim süreci ve bakımı konusunda ne yapacağımı bilmiyorum. Ama ev işlerinde 

eşime destek olursam eşim de bebekle daha iyi ilgilenir diye düşünüyorum.” 

 

Tema 2. Baba adaylarının bilgi kaynaklarına yönelik görüşler  

Baba adaylarının çoğunluğu bilgi gereksinimlerini daha çok güvendikleri yakın çevrelerinden karşıladıkları 

konusunda hemfikir durumdadırlar. Baba adayları sırasıyla kendi anneleri, internet, sağlık profesyonelleri, eşinin 

annesi, arkadaş, akraba ve komşularından bilgi edindiklerini bildirdiler. Baba adaylarının bazıları konuyla ilgili şu 

görüşleri belirtmişlerdir: 

 “Baba adayı 5: ”İlk etapta ben ve eşim merak ettiğimiz konuları doktor ve ebemize soruyoruz. Çoğu zaman da 

aile büyüklerimize danışıyoruz. Bazen soramadığımız şeyler de oluyor. Ben daha çok interneti kullanıyorum.” 

 “Baba adayı 7:”Benim çok fazla bilgi alamıyorum. Bebeğe bir şey olursa o acil durumda nasıl kurtarabilirim 

bebeği bilemem. Bir de bebek büyümesi yeterli mi? Nasıl bebeği beslemeliyiz. Bunlar hakkında herhalde internete 

bakarım. Böylece çok zaman almaz. Gebe okulu da varmış gerçi eşim bir iki gitti ama ben çalışıyorum.” 

 

Tema 3. Baba adaylarının destek sistemlerine yönelik görüşler  

Katılımcıların sosyal destek kaynakları incelendiğinde babaların çoğunluğu aile, arkadaş, akraba ve sağlık 

profesyonellerinden destek aldıkları konusunda hemfikir durumdadırlar. Baba adaylarının bazıları konuyla ilgili 

şu görüşleri ifade etmişlerdir: 

   “Baba adayı 5: ”Bize annem ve bazen de kayınvalidem bebek doğunca yardım edecektir. Ben ve eşim çalışıyor. 

Eşimin annesi çocuğa bakar ve ev işi yapıyor.” 

 “Baba adayı 11:”Ailem maddi durumlar hariç yardım eder. Eşimi yalnız bırakmazlar. Doğumda ve doğumdan 

sonra ilk günler eve yardım edecekler. Bebeğin altını da değiştirler. Ebe ve hemşireler hastanede destek olurlar 

bence.” 

 

TARTIŞMA 

 

İlk defa baba olacak erkeklerin destek ve bilgi kaynakları üzerine görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan 

araştırmadan elde edilen veriler mevcut literatür bilgileri doğrultusunda tartışıldı.  

Araştırmamızda baba adaylarının çoğunluğu doğum sonrası sürece daha aktif katılmak istemek ile rutin bebek 

bakımı dahil olmak üzere, iyi bir baba olmak, bebeği ağlama nedenleri, çocuk gelişimi, bebek gazı teknikleri, ev 

işlerinde eşe destek olmak, bebek ateşini düşürmek, eşin doğum korkusu ve bebek aşıları konularında bilgi 

gereksinimleri olduğu görülmüştü. Pålsson ve arkadaşlarının (2017) araştırmasında benzer şekilde bebek bakımı, 

eş desteği, doğum sonrası süreçlerle ilgili pratik bilgilere ulaşmak konusunda beklentileri olduğu bulunmuştur. 
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Missler ve arkadaşlarının (2018) psikoeğitim girişimli araştırmasının sonuçlarında baba adaylarının bebek bakımı 

konusunda yeterlilik kazandıracağı, stres düzeylerini azaltacağı, bebekle olumlu iletişim kurma konusunda olumlu 

sonuçlar alınacağını düşüncesiyle tespit edildi. Kuljanić ve arkadaşları (2016) bakıma katılma ve eşe destek olmak 

konusunda yeterli baba adaylarının doğum sonrası uyum ve duygusal iyilik halleri üzerinde olumlu etkiler olduğu 

tespit etmişlerdir. Bu sonuçlara göre, babalara verilecek eğitim ve danışmanlık içeriklerinin babaların kendilerini 

yetersiz hissettikleri konulara göre düzenlenmesi gerekebilir.  

Yapılan bu araştırma için baba adayları daha çok güvendikleri yakın çevrelerinden (anneleri, eşinin annesi, 

arkadaş, akraba) baba olmak süreciyle ilgili bilgi edindikleri görüldü. Wiklund ve arkadaşlarının (2018) 

araştırmasında babalar benzer şekilde aile ve arkadaşlar gibi güven ilişkilerinin geliştiği kişilerden bilgi aldıkları 

tespit edilmiştir. Bu sonuca göre babaların güvendikleri yakın çevrelerinden bilgi edindikleri nedeniyle doğum 

öncesi eğitimlere baba adaylarının yakın çevrelerinin de dahil edilmesi gerekebilir. 

Araştırmamızda baba adaylarının bilgi kaynakları incelendiğinde tıbbi konular ve çocuk gelişimi konularında en 

çok tekrar eden frekansların internetten, sağlık profesyonelleri, kitaplar olduğu saptandı. Xue ve arkadaşlarının 

(2018) araştırmasında babaların bilgi kaynaklarının yüksek oranda internet olduğu ve yarıdan fazlasının baba 

olmaya ilişkin kitaplar okuduğu görüldü. Başka bir çalışmada babaların baba olmaya ilişkin deneyimleri 

incelenmiş ve babalar sağlık profesyonellerinin düzenlediği ve bilgiye kolay ulaşılan bilgi temelli antenatal 

gruplara katılma konusunda istekli oldukları bulunmuştur (Nash, 2018). Da Costa ve arkadaşları (2017) 

araştırmasında babaların ebeveynliğe geçiş sürecinde bilgi edinme amaçlı olarak interneti uzun saatler kullandığını 

tespit ettiler. Bu sonuçlara göre baba adaylarının bilgi gereksinimlerinin giderilmesinde teknoloji tabanlı eğitimler 

ile gebe okulu eğitimlerinin entegre edildiği çalışmalar yapılabilir. 

Bulgumuzda katılımcılar çoğunlukla destek aldıkları kaynakların aileleri, arkadaşları, akrabaları ve sağlık 

profesyonelleri olduğu tespit edildi. Xue ve arkadaşlarının (2018) araştırmasında babaların destek kaynaklarının 

yüksek oranda; anne, doktor, arkadaş, ebeler, hemşireler ve kayınvalidelerinden destek aldıkları bulunmuştur. 

Wiklund ve arkadaşlarının (2018) araştırmasında ise baba adayları çoğunlukla sağlık profesyonelleri ve kendi 

ailesinden destek almalarının nedeni olarak güven duygusu olduğu görüldü. Babaların doğum öncesi ve doğum 

sonrası dönemde destek kaynaklarının belirlenmesi ile babaların destek sistemlerinin belirlenmesinin yanında 

destek yoksunluğu yaşayan baba adaylarının uygun desteği almalarının sağlanması bakımından kolaylaştırıcı 

olabilir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuçlarımızın genelinde baba adayları doğum sonrası sürece dahil olmak konusunda olumlu düşündükleri ancak 

bu süreçte bilgi alabilecekleri bir kaynak bulmakta zorluk yaşadıkları aileleri dışında özel ve tıbbi konularda 

yüksek oranda internet kullandıkları konusunda hemfikirdir. Bu doğrultuda babaların iyilik halinin arttırılmasında 

ve aile ilişkilerinin olumlu yönde geliştirilmesinde olumlu ebelerin yaklaşımlarının yanında, babaların doğru 

bilgiye kolay ulaşmalarının sağlanması için teknoloji tabanlı çalışmalar yapabilirler. Ayrıca babaların web tabanlı 

eğitim olanaklarına entegre antenatal eğitim sınıflarına eşleriyle katılmaları konusunda sağlık profesyonelleri baba 

adaylarını teşvik edebilirler. 
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Juglans regia L. yaprak ve yeşil kabuk ekstraktlarının Escherichia coli ve Bacillus cereus üzerindeki 

antimikrobiyal etkileri 
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Ceviz (Juglans regia L.) sağlık ve beslenme açısından değerli bir bitkidir. Genel olarak, ceviz tüketilirken veya 

toplanırken, dıştaki yeşil kabuk atılmaktadır. Fakat birçok tüketici tarafından ceviz yeşil kabuklarının ve 

yapraklarının antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu bilinmemektedir. Bu yan ürünler tarafından sağlanan 

antimikrobiyal özelliklerin, fenolik bileşiklerden biri olan juglonun (5-hidroksi-1,4-naftokinon) varlığından 

kaynaklandığı bilinmektedir. Bu çalışmadaki amacımız yeşil ceviz kabuk ve yaprak ekstraktlarının Gram negatif 

(Escherichia coli ATCC 35218) ve Gram pozitif (Bacillus cereus ATCC 11778) bakterileri üzerindeki 

antimikrobiyal etkisini incelemektir. J. regia L.’nin yaprak ve kabukları gölgede, oda sıcaklığında kurutulup 

ufalandı. Yarı otomatik soxhlet metoduyla kurutulmuş yaprak ve kabukların etanol, metanol ve su ile ekstraktları 

hazırlandı. Bunlara ek olarak ceviz yaprağı ve yeşil kabuğu metanol içinde hazırlanıp 41 gün boyunca oda 

sıcaklığında karanlıkta bekletildi. Elde edilen bu ekstraktlar steril kağıt diskler üzerinde disk difüzyon yöntemi ile 

test bakterilerinde incelendi. Oda sıcaklığında karanlıkta bekletilen metanol ekstraktı B. cereus üzerinde 

antimikrobiyal etki gösterdi. Kabuktan elde edilen metanol ekstresindeki aktif antimikrobiyal maddenin ısıya 

duyarlı olduğu ve bu nedenle yarı otomatik soxhlet metodunda hazırlanan ekstraktlarda etkisiz hale gelmiş 

olabileceği sonucuna varıldı.  

Anahtar Kelimeler: Juglans regia L., Ceviz yaprağı, Ceviz Kabuğu, Antimikrobiyal etki, Metanol özütü  
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Walnut (Juglans regia L.) is a valuable plant for health and nutrition. Generally, when the walnut is harvested, the 

outer green husks are discarded. However, many consumers are not aware that these walnut green husks and leaves 

have antimicrobial properties. The antimicrobial properties provided by these by-products are known to be due to 

the presence of juglone (5-hydroxy-1,4-naphthoquinone), which is one of the phenolic compounds. Our aim in this 
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study was to examine the antimicrobial effect of green walnut husk and leaf extracts on a Gram negative 

(Escherichia coli ATCC 35218) and Gram positive (Bacillus cereus ATCC 11778) bacteria. J. regia L. leaves and 

husks were dried at room temperature and crumbled. Ethanol, methanol, and water extracts were obtained from 

the dried husks and leaves by semi-automated soxhlet method. In addition to these, walnut husks and leaves were 

soaked in methanol at room temperature for 41 days. Extracts obtained from these methods were examined by disc 

diffusion method on sterile paper discs. Methanol extract, which was kept in the dark at room temperature showed 

antimicrobial effect on B. cereus. It was concluded that the active antimicrobial substance in methanol extract 

obtained from the green husk was heat sensitive and possibly inactivated in the extracts prepared by the semi-

automatic soxhlet method. 

Keywords: Juglans regia L., Walnut leaf, Walnut shell, Antimicrobial activity, Methanol extract 

 

 

Introduction 

Walnut tree (Juglans regia L.) belongs to family of Juglandaceae. J. regia L. has been identified as having high 

quality fruit (Kadiroğlu & Ekici, 2018). J. regia L. is thick branched, large crest tree which is capable of having 

2.5 meters body diameter, and 25-30 meters height. It can adapt to various climatic conditions, but generally 

suitable for temperate zones. Walnut tree is a naturally growing plant in countries such as Southeast Europe, Asia, 

India, and China. Walnut trees can grow naturally in every region of our country, Turkey. There are many species 

known for their names in the walnut tree communities. Şebin, Niksar, Kemah, Göynük, Adilcevaz, Bitlis, 

Hekimhan, Kahramanmaraş Bahri (Koz), Ermenek, Kaman walnut are some of these examples. Kemah is the best 

quality of walnuts grown in North East Anatolia Region (Yiğit & Aktaş, 2009).  

In 2009, the antimicrobial activity of water and methanol extracts of walnut green shell and leaf parts were 

investigated. Fruit green outer husk and leaf samples were collected from Erzincan (Kemah) region. The 

antimicrobial activity of the extracts were determined from clinical test models (Candida albicans, C. glabrata, 

C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei, C. kefyr, C. guilliermondii, Geotrichum candidum); Gram-negative 

bacteria (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes) and Gram-

positive bacteria (Staphylococcus aureus, S. epidermidis) against disk diffusion method was investigated and 

minimal inhibitory concentration (MIC) values were determined (Yiğit & Aktaş, 2009).  

In a study conducted in Adana, the total phenolic substance content and antioxidant activity of green walnut husk 

extracts obtained by using different solvents were investigated by FT-IR method. Antimicrobial activities of dried 

green walnut husk samples were determined by agar diffusion method. S. aureus ATCC 29213, E. coli ATCC 

25922 and P. aeruginosa ATCC 27853 were used as test microorganisms. Bacteria were activated on tryptic soy 

agar at 35℃ for 18-24 hours incubation period. The turbidity of the bacterial solution was adjusted to 0.5 

McFarland unit using sterile saline solution. The number of colonies (equivalent to 0.5 McFarland) was determined 

by inoculation in tryptic soy agar medium and incubation at 35°C for 18-24 hours. Bacterial cultures were 

inoculated at 1% in Muller Hinton Agar (45-50°C). Walnut husk extracts were sterilized by passing through 

membrane filters that have 0.22 µm pore diameter. 20 µl extract were added into wells. Zone diameters were 

measured after incubation at 35°C for 18-24 hours. Antimicrobial activity analysis showed that the water extracts 

had higher antimicrobial activity than the other extracts. S. aureus was found to be more susceptible to walnut 

husk extracts than other microorganisms tested. According to the results of antimicrobial activity, 50% aqueous 
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extracts of water, acetone and ethanol, methanol and acetone showed more antimicrobial activity on S. aureus 

(Kadiroğlu & Ekici, 2018). 

Materials and Method 

Collection of Walnut Samples 

Walnut leaves and husks were collected from Acıpayam, Denizli (37°25'41.8" North, 29°20'33.1" East). Plant, 

insect, human or environmental damage was noted when leaves and husks were collected. While green walnut 

leaves were collected in June 2018, husks were collected in October 2018. The collected leaves and husks were 

dried at room conditions without sunlight. After drying, the size reduction process was applied in the leaves and 

husks. At the end of this process leaf and husks were kept at humid and cool environment until the end of the 

research.  

Extraction with Semi-Automatic Soxhlet Method 

Filter paper was placed in 3 separate cartridges before the extraction process. Each cartridge was filled with about 

8 grams of husks Cartridges are covered with cotton to prevent the leaves from mixing into the system and placed 

in a semi-automatic soxhlet (Velf Scienfitica, ser 148/3, 20865 Usmate, Italy). 50 ml methanol was poured in each 

beaker. After beaker was placed, the system was started. Extraction stages were immersion, washing, and recovery. 

240 minutes for immersion time, 180 minutes for washing, and 10 minutes for recovery. Afterwards, prepared 

solutions were collected and the remains in the containers were taken with 1 ml methanol. All extracts were 

transferred to falcon tubes and stored at +4°C. These operations were performed at 55°C, 70°C, 95°C and with 

ethanol and water. 

In addition, 100 grams of leaf and 200 grams of husk were put in the erlenmeyer. 500 ml of methanol was added 

on them. They were kept at room temperature for 1 month in a dark condition. This process was done only with 

methanol. The extract was stored at +4°C. Extracts were filtered with filter paper from a taken device semi-

automatic soxhlet devices. Na2SO4 was added to extracts before filtration process. First weight taken erlenmeyer 

was placed to Heidolph rotary evaporation (Schwabach, Germany). This process was performed at the same 

temperature with extraction process. Evaporation process was performed between 30–90 minutes. End of 

evaporation process all solvent removing and final weight was measured. As a result of all process yield was 

calculated. 

Methanol extracts concentrations, ethanol extracts concentrations and water extracts concentrations are seen in 

Tables 1, 2, and 3, respectively. 

Table 1. Methanol Extracts Concentrations 

Sample Concentrations at Extraction Temperatures  (mg/ml) 
25°C                                 55°C                         70°C                       95°C 

Husk                  500 mg/ml                    303 mg/ml                      -                      201.32 mg/ml 
Leaf                   650 mg/ml                  1250 mg/ml             172.14  mg/ml                  - 

Table 3. Water Extracts Concentrations 

Sample Concentrations of  Extraction Temperatures  (mg/ml) 
                                             95°C 

Husk                                                                   200 mg/ml 
Leaf                                                                      50 mg/ml 
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Microbiological Analysis of Walnut Leaf and Husk Extracts 

Antimicrobial effects of walnut leaves and husks were test on the E. coli ATCC 35218 and B. cereus ATCC 11778. 

Bacteria were generously gifted by Prof. Dr. H. Halil Biyik from Aydın Adnan Menderes University.  

Preparation of nutrient media 

3 grams tryptic soy broth (TSB) (Merck, 64271, Germany) and 100 ml of pure water were added and mixed. 4.5 

ml of mixture was taken and placed in the tubes. Test tubes were sterilized at 121°C and stored at +4°C. 7.5 grams 

Mueller Hinton Agar (Oxoid, CMO337, UK) and 250 ml pure water were mixed and sterilized at 121°C. Then, 

mixture was kept for 30 minute at 45°C in water bath. At suitable temperature, agar was poured into petri dishes. 

Petri dishes were stored at +4°C. The E. coli and B. cereus taken from the storage at -18°C were cultured in TSB 

tubes. It was vortex and incubated at 37°C. 0.5 ml growing bacteria were added in TSB and these were added to 

another TSB tubes for routine passages. This process was repeated every day.  

Disc diffusion test 

Sterile beads were poured on the agar and 100 µl E. coli and B. cereus were spread about 2-3 minutes. Sterile 

beads were removed from agar surface. The discs were placed on the agar surface. Discs were slightly pressed 

with sterile forceps. Gentamicin loaded disk was used as a positive control. One of the blank discs was used for a 

negative control and it was loaded with 10 µl of methanol. 10 µl adjusted concentration (g/ml) leaf and husk 

extractions were added to another blank disc. 10 µl of 10 fold diluted (1x 10-1) leaf and husk extracts were added 

on the last blank disc. Prepared petri dishes were incubated at 37°C for 24 h. At the end of this process, the 

inhibition zones around the disks were measured. This process was done for ethanol and water extracts. Also, these 

were made in parallels (3 parallels for methanol, 2 parallels for ethanol, 3 parallels for water, and 2 parallels for 

dark condition methanol extracts). 

RESULTS 

In this study, antimicrobial effect of walnut leaf and husk extracts were investigated on E. coli and B. cereus. 

Methanol, ethanol, and water were used as solvents for leaf and husk extractions. The methanol extract yields for 

leaf and husk were found to be 11.81% and 7.02%, respectively (Figure 1A). Ethanol evaporation was not 

successfully conducted. Therefore, the ethanol extraction yields look artificially high and found 103.36% and 

209.91%, respectively (Figure 1B). Yields of water extracts were found at 0.49% and 6.31%, respectively (Figure 

1C).  

 

Table 2. Ethanol Extracts Concentrations 

Sample Concentrations of  Extraction Temperatures  (mg/ml) 
      55°C                                            70°C                                    95°C 

Husk                        547890 mg/ml                          104390 mg/ml                    200 mg/ml 
Leaf                           95390 mg/ml                            44448 mg/ml                    202 mg/ml 

A         B    C 
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Figure 1. Extraction yields of walnut husks and leaves in (A) Methanol, (B) Ethanol, and (C) Water.  

According to Figure 1, leaf methanol extract has the highest yield at 25°C in the dark. Yield was 11.81%. Husk 

ethanol extract was higher than leaf’s at 55°C. Yield is 209.91%. Water/husk extract has the highest yield at 95°C. 

Yield is 6.31%. Ethanol extracts yields were calculated very high because ethanol could not be removed. Because, 

it has high boiling point (78.5℃). 

Methanol/husk extract yield has low at 95°C. Yield is 1.98%. Ethanol/leaf extract yield has at 95°C. Yield is 

3.45%. Finally, water/leaf extract yield has at 95°C. Yield was is 0.49%. Methanol extracts antimicrobial activities 

at 25°C and 55°C are seen in Table 4, and at 70°C and 95°C are seen in Table 5. Ethanol extracts antimicrobial 

activity at 55°C, 70°C, and 95°C are seen in Table 6 and 7. Antimicrobial activity of water extracts at 95°C is seen 

in Table 8.  

Table 4. Antimicrobial activity methanol extracts obtained at 25°C and 55°C. 

 

Table 5. Antimicrobial activity methanol extracts obtained at 70°C and 95°C. 

 
Test 

Microorganisms 

Diameter of Inhibition Zone (mm) 
Gentamicin/Ethanol/100/10−1 

70°C                                                                     95°C 
     Husk                         Leaf                                 Husk                              Leaf 

E. coli                                -/-/-/-                    23.3/6/0/3                    23.3/0.6/6.3/2.6                     -/-/-/-  
B. cereus                           -/-/-/-                 28.3/3.6/6/6.3                     28.6/6/6/4                          -/-/-/-   

 

Table 6. Antimicrobial activity ethanol extracts obtained at 55°C. 

Test 
Microorganisms 

Diameter of Inhibition Zone (mm) 
Gentamicin/Ethanol/100/10−1 

Husk                                       Leaf 
E. coli                                                           22/3/0/0                                21.5/0/0/0 
B. cereus                                                   24.5/7.5/4/4                             24/4.5/0/4 
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Test 
Microorganisms 

Diameter of Inhibition Zone (mm) 
Gentamicin/Ethanol/100/10−1 

25°C                                                                   55°C 
         Husk                                Leaf                                   Husk                        Leaf 

E. coli                                24/8/7.5/7                        19.5/9/0/0                         22.3/4.5/1/3              22.5/0/0/0 
B. cereus                        23.5/0/18/14.5                  2.3/6.5/6.5/6                         29/2.6/3/3              29/9.3/5/5.6 
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Table 7. Antimicrobial activity ethanol extracts obtained at 70°C and 95°C. 

 
Test 

Microorganisms 

Diameter of Inhibition Zone (mm) 
Gentamicin/Ethanol/100/10−1 

70°C                                                                      95°C 
       Husk                         Leaf                                   Husk                             Leaf 

E. coli                              23.5/3.5/0/0              22.5/0/0/0                           23.5/0/0/0                     21.5/3/0/0 
B. cereus                           24/7/0/0.5                24.5/5/0/0                       30/7.5/9.5/8.5              24.5/7.5/7.5/6.5  

Table 8. Antimicrobial activity water extracts obtained at 95°C. 

Test 
Microorganisms 

Diameter of Inhibition Zone (mm) 
Gentamicin/Ethanol/100/10−1 

Husk                                         Leaf 
E. coli                                                         19.6/0/0/0                                  21/0/0/0 
B. cereus                                                  23.6/4.3/6.6/4                            24/4.6/6/3.6 

 

When these tables were examined, the remarkable antimicrobial effect of walnut leaves and husks were not 

observed on the E. coli and B. cereus. The extracts of methanol, ethanol and water formed the inhibition zones at 

55°C, 70°C, and 95°C. But, the negative controls of methanol, ethanol and water also formed the zone on the petri 

dish. Therefore, it is not known whether the antimicrobial effect is caused by the negative control or the extracts. 

The antimicrobial effect was only observed on B. cereus with the methanol husk extract in the dark at room 

temperature (25°C). 

DISCUSSION 

Walnut is a food that is consumed frequently in the world and in our country. But walnut has inedible parts that 

are discarded as waste. So, in this study we wanted to examine antimicrobial effects of various extracts of walnut 

husks and leaves. The antimicrobial effect was only observed by walnut husk methanol extract prepared at 25°C 

on B. cereus.  

If we look at other studies related to our topic, walnut leaf extracts were used with agar well diffusion method. 

The walnut aqueous extracts were used against B. cereus, B. subtilis, S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, K. 

pneumoniae, C. albicans, and C. neoformans. Antimicrobial activity was observed against only Gram positive 

bacteria and in this order: B. cereus > S. aureus > B. subtilis. The Gram negative bacteria (E. coli, P. aeruginosa, 

and K. pneumoniae) and fungi (C. albicans and C. neoformans) were resistant against all extracts (Pereira et al., 

2007). Unlike our study; in this study antimicrobial activity was measured with minimum inhibitory concentration 

(MIC) method.  

In another study, the antimicrobial activity of water and methanol extracts of walnut green bark and leaf parts were 

investigated. The antimicrobial activity of the extracts were determined from clinical test models (C. albicans, C. 

glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. krusei, C. kefyr, C. guilliermondii, G.candidum); Gram-negative 

bacteria (P. aeruginosa, E. coli, K. pneumoniae, Enterobacter aerogenes) and Gram-positive bacteria (S. aureus, 

S. epidermidis) against disk diffusion method was investigated and minimal inhibitory concentration (MIC)  was 

determined. As a result of the antimicrobial activity of walnut green bark and leaf water and methanol extracts on 
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S. aureus, S. epidermidis, P. aeruginosa, C. albicans, C. tropicalis and C. kefyr were determined by disc diffusion 

method. No antimicrobial activity of the extracts was found on other species (Yigit et al., 2009).  

The antimicrobial effect of walnut extracts is thought to come from the presence of juglone, which is a 

characteristic chemical found in the leaves (Cosmulescu et al., 2011) and fruits (Colaric et al., 2005) of Juglans 

regia. When the seasonal variation of the amount of juglone is examined in walnut leaves, the amount of juglone 

increases from the beginning of spring to the end of July and decreases in August (Cosmulescu et al., 2014). Our 

samples were collected in September and June. Collection times may not be the best for obtaining high levels of 

juglone in the plant. Therefore, juglone content might be low in our leaf and husk samples to observe antimicrobial 

effect in our experiments.  
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Özet 

Hayvancılık sektörü, insan beslenmesinde önemli besin maddelerinin üretim kaynağını oluşturmaktadır. 

Hayvansal ürünlere olan talebin karşılanması, hayvancılık işletmeleri için istihdam olanağı ve gelir kaynağı 

sağlamaktadır. Süt sığırcılığı işletmelerinde yüksek verim, üretim ve gelir sağlanması için işletme içi donanımlar 

büyük önem arz etmektedir. Elde edilen verimi arttırmada etkili faktörlerden biri de mekanizasyon kullanımıdır. 

Gelişen teknoloji ile birlikte otomatik sistemler hayvansal üretimi sağlamak amacıyla süt sığırcılığı işletmelerinde 

de kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknolojiler iş gücü tasarrufu, hayvan sağlığı, bireysel hayvan takibi ve hayvan 

kontrolünü gerçekleştirerek pratik ve kolay üretim yapılmasını sağlamaktadır. 

Bu derlemede, süt sığırcılığı sektöründe verimli, karlı bir üretim yapmak amacıyla insan iş gücünü minimuma 

indiren ve hayvan refahını en üst seviyede tutan son yıllarda bilgi teknolojisinin gelişmesiyle süt çiftliklerinde de 

kullanılmaya başlanılan yeni teknolojiler araştırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Hassas hayvancılık, Sağım mekanizasyonu, Sağım teknolojileri 

 

DEVELOPMENTS IN MECHANIZATION IN DAIRY CATTLE BUSINESSES 

Abstract 

Livestock sector, it is the source of production of important nutrients in human nutrition. Meeting the demond for 

animal products, it provides a source of employment for livestock businesses and it provides a source of income. 

High efficiency in dairy cattle enterprises, in-house equipment is very important for manufacturing and revenue 

generation. One of the effective factors increasing the resulting yield is the use of mechanization with the 

developing technology, automatic systems have started to be used in dairy cattle enterprises in order to ensure 

animal production. These technologies provide practical and easy production for labor saving, animal health, 

individual monitoring and animal control. 

In this review, in order to make efficient, profitable production in dairy cattle sector, new technologies that have 

been started to be used in dairy farms with the development of information technology in recent years the minimize 

human labor force and keep animal welfare at the highest level have been investigated. 

Keywords: Precision livestock, Milking mechanization, Milking technologies 

 

 

 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

427 
 

Giriş 

Hayvan yetiştiriciliği insanoğlunun en eski tarımsal uğraşı alanlarından ve geçim kaynaklarından birisi olmuştur 

(Akdeniz, 2015). Hayvancılık, gelişmiş ülkelerde bir endüstri haline gelmiş, ekonominin ayrılamaz bir parçası 

olmuştur. Bu durum, hayvancılığın ulusal düzeyde geliştirilmesi gereken stratejik bir sektör olduğunu ortaya 

koymaktadır (Güzel ve Aybek, 2017).  

Hayvancılık işletmeleri hayvan refahı, elde edilen verim ve üretim açısından büyük önem arz etmektedir. 

İşletmelerde verimi yükseltip, üretimi artırmak ve dolayısıyla kar elde etmek amacıyla işletme kadar işletme içi 

donanımlarının da yeri ve önemi büyüktür. 

Tarımsal üretimde elde edilen verimi arttırmada etkili faktörlerden birisi de mekanizasyon kullanımıdır (Kıyıcı, 

2018). Tarımsal mekanizasyonda bilgi teknolojinin gelişimiyle, hassas tarım konsepti tarım uygulamalarında 

kullanılmaya başlanmıştır. 1980‘lerden günümüze hassas tarım çalışmaları genellikle bitkisel üretim üzerine 

gerçekleştirilirken, son on beş yılda süt çiftliklerinde de kullanım alanı bulmaya başlamıştır. (Örs ve Oğuz, 2016).  

Hassas tarım teknolojileri, süt sığırcılığında kullanılan otomasyon sistemlerin geliştirilmesi ve hayvancılık 

sektörüne ait teknolojilerde kullanılması için oldukça önemlidir. Süt çiftliklerinde kullanılan hassas çiftlik 

çalışmaları üretimin kolay, pratik ve hijyenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. 

Bu derlemede, süt sığırcılığı sektöründe daha verimli ve daha karlı bir üretim amacıyla hayvan refahını üst 

seviyede tutan, işletme içerisinde kullanılan otomatik sistemlerin son yıllarda büyük bir gelişme gösteren yeni 

teknolojileri araştırılmıştır. 

 

Gelişme 

2.1. Hayvancılık 

Hayvancılık, toplumun hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasını sağlarken diğer taraftan bitkisel üretim 

yapısına, kırsal refahın gelişmesine ve genel ekonomiye önemli katkılarda bulunur. Hayvancılık, gelişmişlik 

durumu ne olursa olsun tüm ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Üretimin sürdürülebilmesi için yoğun bir iş 

gücüne ihtiyaç duyduğundan; ülke ekonomisine önemli bir istihdam kaynağı oluşturmaktadır. Bu durum, 

hayvancılığın ulusal düzeyde geliştirilmesi gereken stratejik bir sektör olduğunu ortaya koymaktadır (Aydemir ve 

Pıçak, 2007). Hayvancılık bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesi 

sağlanmalı ve birçok alanda endüstri hammaddesi olarak kullanılması açısından önemli bir yer tutmaktadır (Yener, 

2013).  

Nüfusumuzun hızla artması, et ve süt ürünlerine olan talebin karşılanmasında küçükbaş ve büyükbaş hayvansal 

ürünlerin, dolayısıyla hayvancılığın önemi gün geçtikçe artmaktadır. 

2.2. Süt Sığırcılığı 

Et ve süt gibi ürünlere karşı olan talebi karşılamada son derece önemli fonksiyonu olan sığır, dünyanın hemen her 

yerinde yetiştiriciliği yapılan bir hayvan türüdür (Uğur, 20016). Türkiye’nin toplam 16 milyon baş sığır varlığının 

%49’unu kültür ırkı, %41’ini melez ırkı ve %10’unu yerli ırk oluşturmaktadır (Anonim, 2019c). Sığır, dünya süt 

üretiminin %87.5-%89.5'ini, et üretiminin ise %25' ini tek başına sağlamaktadır. Yemlerdeki besin maddelerini 
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insanların kullanabilecekleri değerli ürünlere dönüştürmede son derece yeteneklidir. Et ve süt üretim kapasitesi 

yüksektir. Sığırcılık önemli bir istihdam kaynağı durumundadır (Uğur, 2016). 

2.3. Süt Sığırcılığı İşletmeleri 

Süt sığırı yetiştiriciliğinde, hayvancılık işletmelerinin amacı; hayvan başına verim ya da verimleri yükselterek hem 

üretimi artırmak hem de işletmenin daha fazla kar elde etmesini sağlamak olmalıdır (Tutkun, 2015). Bunun 

gerçekleşmesi, üretime yönelik faaliyetlerin iyi bir şekilde planlanması ve uygulanması ile olanaklıdır. Planlama 

ve uygulamada başarı sağlanması, ancak barınak içi donanımının ve çevre koşullarının en uygun düzeyde 

oluşturulmasına bağlıdır (Bilgen, 2012). 

Süt sığırcılığı işletmelerinde, günlük çalışma zamanının %57,4’ünün sağım, %22,4’ünün yemleme ve %20,2’inin 

ahır temizliğine harcandığı göz önüne alındığında, sağım işleminin diğer işlere oranla daha çok işgücü tüketimi 

gerektiği bir gerçektir. Sağımdan sonra en çok iş gücü gerektiren işlem olan yem üretim ve dağıtımında başarı, 

işletmedeki hayvan sayısına uygun bir ahır temizliği, uygun makina kullanımıyla işletmedeki insan işgücünü 

önemli ölçüde azaltacaktır (Kınay, 2008). İşgücü gereksinimini en düşük düzeyde tutabilmek, işleri 

kolaylaştırmak, hayvan konforunu sağlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, verimi ve verimliliği artırmak ancak 

sağım, yem hazırlama, yemleme, gübre yönetimi ve bilgisayar destekli sürü yönetim uygulamalarında uygun 

mekanizasyon yöntemlerinin uygulanmasıyla sağlanabilmektedir (Bilgen, 2012). 

 

2.4. Hassas Hayvancılık 

Hassas hayvancılık, teknolojideki son gelişmelerden faydalanılarak geliştirilen ve gerçek zamanlı olarak çalışan, 

tam otomotize edilmiş izleme ve kontrol sistemleri ile hayvanların üremesini, üretimini, sağlık ve refahı ile çevreye 

olan etkilerini sürekli olarak takip eden, farklı modelleme teknikleri kullanarak doğum ve hastalık gibi önemli 

olayları gerçekleşmeden tahmin eden ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan bir hayvancılık yönetim sistemidir 

(Türker, vd., 2015). Hassas hayvansal üretim teknolojilerinden elde edilen faydalar; artan etkinlik, azaltılmış 

maliyet, geliştirilmiş ürün kalitesi, hayvan sağlığını iyileştirmek ve refah düzeyini arttırmaktır (Özgüven, 2017). 

2.5. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Mekanizasyondaki Gelişmeler 

2.5.1. Sürü Yönetim Sistemi 

Süt sığırcılığında karlı bir üretim yapabilmek için sürünün bakım ve idaresinin çok iyi ve dikkatli bir şekilde 

yapılması gerekir. Hayvanların dikkatle izlenmesi sonucunda hem daha iyi verim elde edilir, hem de ortaya 

çıkabilecek çeşitli problemler en az düzeye indirilir. Hastalıklara gecikmeden müdahale edilebilir, kızgınlık 

gösteren hayvanlar zamanında tespit edilebilir. Ancak bu işlerin yapılması zaman alıcı ve yorucudur. Dikkatsizlik 

ve ihmal olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle hem sürünün daha iyi izlenebilmesi hem de insandan 

kaynaklanan hataların en aza indirgenmesi amacıyla bilgisayar destekli sürü yönetimi üzerinde çalışmalar yapılmış 

ve çok olumlu sonuçlar alınmıştır. Sürü yönetimi, hayvancılıkta karlılığı sağlayan en önemli hususlardan bir 

tanesidir (Çakıcı, 2006). 

Sürü yönetim sistemi, bilgisayar ve elektronik temelli verinin toplanması, iletimi, depolanması ve değerlendirme 

süreçlerini içeren bilgi teknolojilerinin kullanımının başlamasıyla yeni bir aşamaya geçilmiştir. Elektronik 

kimlikler, sürü yönetim yazılımları ve pedometre sürü yönetim sisteminde kullanılan bilgi teknolojilerinden 
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bazılarıdır. Bu teknolojilerin süt sığırcılığı işletmelerinde kullanımı, üreticilere hayvanların gereksinimlerini doğru 

ve zamanında karşılayarak hayvanların bireysel potansiyelinden en yüksek düzeyde yararlanmayı, hastalıkları 

daha erken teşhis ederek ve koruyucu sağlık önlemleri alarak ilaç kullanımını azaltma imkanı vermektedir (Tan, 

2016). 

2.5.1.1. rfid 

RFID, Radyo Frekansı ile Tanımlama olarak adlandırılır (Maraşlı ve Çıbuk, 2015). RFID sistemleri, etiket, 

okuyucu, okuyucuya bağlı antenler, bilgisayar ve sistem yazılımlarından oluşmaktadır (Şekil 1).  Radyo frekanslı 

tanıma sistemlerinde veri ve enerji transferi, etiket ve okuyucu arasında herhangi bir temas olmadan 

sağlanmaktadır. Okuyucunun yaydığı elektromanyetik dalgalar antenle buluşmakta ve etiket içindeki devreleri 

harekete geçirmektedir. Etiketin içinde yer alan kondansatör, okuyucudan gelen dalgalardaki enerjiyi alır, 

mikroçip bu enerjiyi kullanarak dalgaları okuyucuya geri gönderir ve okuyucu da yeni dalgayı dijital veri haline 

dönüştürür (Özbek, 2014). Hayvancılıkta radyo frekans kullanımı büyükbaş ya da küçükbaş olsun ilk akla gelen 

kullanım kulak küpelerinde kullanımıdır (Gündüz ve Akyüz, 2017). 

 

Şekil 1. Radyo Frekansı Tanıma Sistemlerinin Temel İlkesi (Uzmay, vd., 2010) 

2.5.1.1.1. Elektronik Hayvan Tanıma Sistemleri 

Elektronik tanıma sistemleri bir çok otomasyon uygulaması için anahtar teknolojidir. Günümüzde elektronik 

hayvan tanıma sistemleri yaygın olarak, radyo frekans içeren elektronik tanıma künyelerinde hayvanların 

kimliklendirilmesi için kullanılmaktadır (Uzmay, vd., 2010). Kimliklendirme için her hayvana bir kimlik numarası 

atanmakta ve bu kimlik numarasını taşıyan malzeme hayvanın üzerine yerleştirilmektedir. Bu sayede işletmedeki 

tüm hayvanların, diğerlerinden ayrılabilecek şekilde işaretlenmesi ve böylece sürekli izlenebilmesi mümkün 

kılınmaktadır (Özgüven, 2017). Bu elektronik tanıma künye tipleri; boyun veya ayağa geçirilen kayış üzerine 

takılan tiplerdir (Şekil 2) (Uzmay, vd., 2010).  
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Şekil 2. Bir Kayış ile Boyun veya Ayağa Takılan Tipte Elektronik Tanıma Künyesi (Uzmay, vd., 2010) 

2.5.1.1.2. Pedometre 

Kızgınlıktaki hayvanlar diğer hayvanlara göre daha fazla hareket etmektedir. Bu nedenle pedometre kullanılarak 

atılan adımın ölçülmesi kızgınlık belirlenmesi için kullanılabilmektedir. Her hayvanın hareketliliği farklı 

olabildiğinden bütün hayvanların kızgınlığı için geçerli standart adım sayısını belirlemek yerine sadece bir 

hayvanın kendi değerleri arasında karşılaştırma yapılmaktadır. İçerisinde bulunan ivmeölçer sensörü ile 

hareketliliği algılayarak üretilen verileri mikrodenetleyicide işleyerek adım bilgilerini oluşturmaktadır. Bu bilgiler 

belirli aralıklarla kablosuz RF modül kullanarak bilgisayara aktarılmaktadır. Bilgisayar yazılımı, hayvana ait adım 

bilgilerini eski adım bilgileriyle karşılaştırarak hayvanın kızgın olup olmadığına karar vermektedir. Sistem 

kızgınlık tahmini yaptığı hayvanlar için uyarı vermekte ve bu sayede tohumlamanın zamanında yapılması 

sağlanmaktadır. Pedometre ile yapılan ölçümlerde her hayvanın günlük adımına göre bir ortalama alındığı için 

güvenilir sonuçlar vermektedir (Tan, 2016). Pedometreler hayvanın bacağına ya da boynuna geçirilen bir tasmaya 

takılmaktadır (Şekil 3) (Örs, 2015). 

 

Şekil 3. Boyuna ve Ayağa Takılan Pedometreler (Örs, 2015) 

2.5.2. Süt Sağım Robotu 

Süt çiftliklerindeki kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla, bireysel olarak her bir süt ineğinin tüm 

potansiyelinin keşfedilmesi gerekir. Bu nedenle geleneksel süt çiftliğinde sürü yönetimi uygulanırken, hassas süt 

çiftliğinde temel mantık her bir ineğin bir birey olarak değerlendirilmesi ve her bir ineğin bireysel olarak 

yönetilmesidir. Bu amaca hizmet eden hassas süt çiftliği teknolojilerinde en ilgi çekeni hiç şüphesiz süt sağım 

robotlarıdır (Şekil 4) (Örs ve Oğuz, 2016). 
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Şekil 4. Süt Sağım Robotu (Anonim, 2019e) 

Sağım ünitesinin bütün fonksiyonlarını otomatik hale getiren, insan müdahalesi olmadan düzenli olarak sağımın 

gerçekleşmesini sağlayan sistemlerdir. Robotlu sağımın amacı, sağım süresince sağım işçisine ihtiyaç olmaksızın 

tamamen makine ile sağımı gerçekleştirmektir. Bu robot; insan ve hayvan refahı oluşturarak işgücü tasarrufu 

sağlamaktadır (Mundan, vd., 2014). Robotlu sağım sistemi ekipmanlarının arasında bilgisayar, algılayıcılar, sağım 

durağı, otomatik kapılar, yemleme yeri, temizleme sistemi, sağım sistemi ve robotlu kol sayılabilir (Alıç ve Yener, 

2006). 

Sistemin bir parçası olan bilgisayar, robotlu sağım sisteminin değişik fonksiyonlarını yönetmekte ve alışılmamış 

durumları ikaz etmektedir. Sağım başlıklarının ineğe takılması, çıkarılması, inek memesinin sağıma hazırlanması 

aşamasında manevra yapabilen metal robot kolun hareketini de idare etmektedir. Bunun yanında, sağım zamanında 

ineğin tanınması, ineğe verilecek olan yemin belirlenmesi, sisteme giriş-çıkış kapılarının açılıp kapanmasından da 

sorumludur. Robotlu sağım sisteminde, inekler sistemi gönüllü olarak ziyaret etmektedir. Sistemde bütün inekler 

giriş kapısına yerleştirilen almaçlar (bir elektrik akımını alarak başka bir güce çeviren aygıt) sayesinde sağım 

sisteminin bilgisayarı tarafından elektronik numaralar ile tanınmaktadır. Bu genellikle ineklerin boynunda bulunan 

manyetik tasmalar sayesinde olmaktadır ve tanınan ineklerde sağım işlemi başlatılmaktadır. Sistemin giriş kapısı 

elektronik olarak kapandıktan sonra elektronik yemleyiciler ile yem verilmektedir. Yemleme bölümü, sağım süresi 

boyunca ineğin sakin durması ve oluşan dürtü ile sağım bölmesine gitmesini sağlamaktadır (Demir ve Öztürk, 

2010). Sistemde inek yemi yerken sağım işlemi başlar. Her ineğe süt verimine göre farklı miktarlarda yem verilir 

(Alıç ve Yener, 2006).  

Sistemin bir parçası olan metal robot kol ineğin altına doğru gelmekte ve metal robot kolun üzerine monte olan 

yıkama sistemi ile meme başları temizlenmektedir (Demir ve Öztürk, 2010). Yıkama işleminden sonra silindir 

şeklindeki zıt yönlü dönen fırçalar, meme başlarında temizleme işlemini yapıp geri çekilmektedir (Anonim, 

2019e). 

Lazer ünitesi (ultrasonik sensörler) ile ineğin meme başlarının konumları belirlenmektedir. Lazer sistemle meme 

başlarının yerleri belirlendikten sonra metal robot kol üzerinde bulunan sağım başlıkları ineğin memesine 

takılmaktadır (Demir ve Öztürk, 2010). Sensörler öncelikle ineğin sağ ön meme başının yerini tespit etmekte, daha 

sonra bu meme başını baz alıp diğer üç meme başının yerini belirlemektedir (Özgüven, 2017). Her bir sağım başlığı 

kendi ölçme aygıtına sahiptir. Süt akışı azaldığında sağım başlıklarındaki vakum azalmakta ve sağım başlıkları 
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çıkarılmaktadır. Bütün sağım başlıkları çıkarıldıktan sonra, metal robot kol üzerinde her sağım başlığı doğrudan 

buharla ardından suyla yıkanmakta, metal robot kol tekrar ineğin altına doğru hareket etmekte ve her bir meme 

başına dezenfektanlı solüsyon püskürtülmektedir. Bu işlem de tamamlandıktan sonra çıkış kapıları açılmakta ve 

inekler sağım durağından ayrılmaktadır (Demir ve Öztürk).  

Özel kamera sistemleri ise sağım süresince hayvanın yaptığı tüm hareketleri izlemektedir (Özgüven, 2017). 

Robotlar sayesinde meydana gelen serbest hayvan trafiğinde ne zaman yiyeceğine, sağıma gireceğine ve 

dinleneceğine inek kendisi karar vermektedir (Örs ve Kaya, 2015). 

2.5.3. Yemleme Robotu 

Bir çiftlikte günün işçilik açısından en fazla vakit harcanan kısmı yem hazırlama ve hayvanları yemlemedir. Her 

bölmede farklı yaş ve dönemde hatta kondisyonda hayvanlar olduğu düşünüldüğünde hepsi için farklı yem karması 

oluşturulması gerekmektedir. Bu bir işçi için çok zaman alan bir işlemdir. (Anonim, 2019d).  

Yemleme robotları, hayvanların dengeli ve yeterli beslenmeleri için gerekli yemlerin hayvanların bireysel 

verimliliği de göz önüne alınarak farklı rasyonlarda ve miktarlarda verebilen sistemlerdir. Bu robotların kullanımı 

ile işgücüne sadece mutfak adı verilen yem deposunun hazırlanmasında ve temizlenmesinde ihtiyaç duyulur 

(Özgüven, 2017). 

Yem mutfağı, yemin depolandığı, seçildiği, karıştırma ve yemleme robotuna yüklendiği odadır. Yem mutfağına 

kurulan kepçeli bir vinç grubu, doğru rasyonu tartmak ve karıştırmak için yem bloğuna doğru otomatik olarak 

hareket eder. Yem kepçesi gereken yemi en yüksek noktadan almak için bir lazerle yem yüksekliğini tarar ve 

kepçenin istenen miktarda yem almasını sağlar (Şekil 5) (Anonim, 2019e). 

 

Şekil 5. Yem Mutfağı ve Yem Kepçesi (Anonim, 2019e) 

Yemleme robotuna yem alındıktan sonra barınağa bağımsız bir şekilde hareket eder. Barınağın dışında, zemindeki 

metal şeritleri takip eder, barınakta ise yem kilidini veya yem duvarını takip eder. Yemleme robotu, yem itme 

sırasında yem yüksekliği sensörüyle yem kilidinin önündeki yem miktarını ölçer ve yem miktarını bilir. Ortalama 

yem yüksekliği önceden ayarlanmış bir seviyenin altına düşerse gerekli rasyonları yükleyip yemi bırakır. Yem 

kilidinin önünde aşırı veya yetersiz yem olmasını önler (Şekil 6) (Anonim, 2019e). 
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Şekil 6. Yemleme Robotu (Anonim, 2019e) 

2.5.4. Yem İtici Robot 

Yemliklere dökülen yemler hayvanlar tarafından devamlı dağıtıldığı için işçilerin belirli aralıklarla yemlerin tekrar 

tekrar toplanması gerekmektedir. Bu işçiliği ortadan kaldırmak üzere geliştirilen robotlar yem dağılmasına imkân 

vermeden yemleri bir işçi olmadan toplayabilmekte ve bu sayede yem israfı önlenmektedir. Enerji tasarruflu 

elektrikli motora sahip olan, aküyle çalışan bir robottur. (Anonim, 2019d). Hayvanları ürkütmeden tamamen 

otomatik olarak yemi iten ve eşit dağılımını sağlayan bir robottur. Yeme kolay ve sürekli erişim, hayvan trafiğini 

ve özellikle de geceleri kuru madde alımını arttırırken, artığı da azaltan bir faktördür. Yem itici robotlar son derece 

düşük miktarda enerji kullanan çevre dostu çözümlerdir (Şekil 7) (Örs, 2015). 

 

Şekil 7. Yem İtici Robot (Anonim, 2019e) 

2.5.5. Buzağı Mama Robotu 

Buzağıların, az miktarlarda ve gün boyunca beslenmesi tercih edilir. Elle besleme durumunda ise, iş gücü 

kısıtlamaları nedeni ile günde bir veya iki kez yapılır. İşte bu nedenle otomatik buzağı besleme sistemleri, gün 

boyunca doğru miktar ve yoğunlukta besleme yaparak, emzirmeye en yakın çözümü sunmaktadırlar (Kaya ve Örs, 

2015). 

Buzağı mamaları, merkezi besleme ünitesi içerisinde bulunmaktadır. Buzağılar beslenme ünitesine yaklaştığında 

üzerindeki kimliklendirme bilgisiyle sistem buzağıyı tanımakta ve buzağının beslenmesi için gerekli mamayı taze 
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olarak hazırlamaktadır. Sistem bilgisayar kontrollü olarak tam otomatik şekilde çalışmaktadır (Şekil 8) (Özgüven, 

2017). 

 

Şekil 8. Buzağı Mama Robotu (Anonim, 2019e) 

 

2.5.6. Ahır Temizleyici Robot 

Zemin temizleme hayvan ve insan sağlığı açısından çok önemlidir. Zeminin temizlenmemesine bağlı olarak metan 

gibi zararlı gazlar ortaya çıkarak hayvan ve insanlar üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Dolayısıyla da hayvan 

verimini düşürmektedir (Anonim, 2019d). 

Ahır temizleyici robot, barınak zeminin mümkün olduğunca temiz kalmasını sağlar. Ahır temizleyici robot, aküyle 

çalışan bir araçtır. Dahili ultrasyon sensörü, temizleme robutunun önceden belirlenen bir alanda duvarları takip 

etmesini sağlar. Ahırı temizledikten sonra temizleyici robot şarj istasyonuna geri döner ayrıca her temizlik 

rotasının başlangıç noktası olarak işlev görür (Şekil 9) (Anonim, 2019e). 

 

Şekil 9. Ahır Temizleyici Robot (Anonim, 2019e) 

2.5.7. Otomatik Kaşıma Fırçası 

İneklerin konforu ve hijyeni, bir ahırdaki önemli hususlardır. Otomatik kaşıma fırçası, ineklerin toz ve 

kaşıntılardan arındırılması için tasarlanmıştır. Konfor için çeşitli kalınlıklara sahip ve spiral şeklinde yerleştirilmiş 

kıllara sahiptir. Dokunmatik olarak çalıştırılır ve inek fırçayı ittiği zaman ters yöne döner. Kan dolaşımını uyararak 

daha sağlıklı ve daha üretken bir sürüye olanak sağlar (Şekil 10) (Anonim, 2019e). 
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Şekil 10. Otomatik Kaşıma Fırçası (Anonim, 2019e) 

Sonuç 

Hayvancılık alanında üretim yapan işletmelerin, hayvancılık uygulamalarının sunmuş olduğu ileri teknoloji 

sayesinde; insan ve hayvan refahı oluşturarak işgücü tasarrufu, artan girdi etkinliği, azaltılmış maliyet, geliştirilmiş 

ürün kalitesi, çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirgeme, zamanında doğru karar alma imkanı ile üretimde 

verimlilik sağlanmaktadır. Nüfusun her geçen gün arttığı günümüzde artan gıda ihtiyacının karşılanmasında 

hayvancılık teknolojilerinin kullanılması hayvansal üretime önemli katkılar sağlayacaktır (Özgüven, 2017). 

Kaynaklar 

Akdeniz, M. 2015. Küçük Kapasiteli Elektrikli Kendi Yürür Yem Karma ve Dağıtma Makinesinin Bilgisayar 

Destekli Tasarımı. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın.  

Alıç, D., Yener, S.M. 2006. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Robotlu Sağım Sistemi. Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 12(4): 369-380. 

Anonim, 2019c. 2017 Yılı Hayvancılık Sektör Raporu. 

[https://www.tigem.gov.tr/WebUserFile/DosyaGaleri/2018/2/a374cc25-acc1-44e8-

a54663b4c8bce146/dosya/2017%20TIGEM%20HAYVANCILIK%20SEKTOR%20RAPORU.pdf], Erişim 

Tarihi: 15 Mayıs 2019. 

Anonim, 2019d. Hayvancılıkta Robotik Sistemlerin Kullanımı. [www.mku.edu.tr/files/1887-a5966e0b-0f61-4f57-

9c92-a21543b8ac9a.pptx/], Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2019. 

Anonim, 2019e. Lely Süt Hayvancılığı Ekipmanları Sağım Yemleme ve Ahır 

Çözümleri.[https:/www.lely.com/media/filer_public/c7/30/c7302fa8-ffbf-4b48-b8c6-

96f91dfc4a04/lely_dairy_2016_tr.pdf], Erişim Tarihi: 29 Nisan 2019. 

Aydemir, C., Pıçak, M. 2007. GAP Bölgesi’nde Hayvancılığın Gelişimi ve Türkiye İçindeki Konumu. Elektronik 

Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22): 13-37.  

Bilgen, H. 2012. Süt Sığırcılığı Mekanizasyonunda Gelişmeler. AB ve Türkiye’de Danışmanlık Sistemleri ve Süt 

Sığırı İşletmelerinin Yönetimi (Akman, N.), Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, 125-134, Aydın.  

Çakıcı, İ. 2006. Türkiye’de Yaygın Olarak Kullanılan Sürü Yönetim Yazılımlarının Karşılaştırılması. Selçuk 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.  



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

436 
 

Demir, B., Öztürk, İ. 2010. Robotlu Sağım Sistemleri. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 19(B): 21-27.  

Gündüz, K.A., Akyüz, E.T. 2017. Nesnelerin İnterneti ve Hayvancılık Alanındaki Uygulamalar. Selçuk 

Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 14: 232-246. 

Güzel, M., Aybek, A. 2017. Kahramanmaraş İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin mekanizasyon Yapısı. 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 20(2): 148-159. 

Kınay, T. 2008. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Tire Süt Kooperatifi Örneğinde Mekanizasyon Uygulamaları ve 

Gelişim Eğilimi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir. 

Kıyıcı, J.M. 2018. Türkiye’ de Süt Sağım Teknolojisi Projeksiyonu. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 33(1): 7-11. 

Maraşlı, F., Çıbuk, M. 2015. RFID Teknolojisi ve Kullanım Alanları. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri 

Dergisi, 4(2): 249-275. 

Mundan, D., Selçuk, H., Orçin, K., Karakafa, E., Akdağ, f. 2014. Modern Süt Sığırı İşletmelerinde Robotlu Sağım 

Sistemlerinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 3(1): 

42-48. 

Örs, A. 2015. Hassas Süt Çiftlikleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Semineri, Konya. 

Örs, A., Kaya, E. 2015. Hassas Süt Çiftlikleri. II. Uluslararası Tarım Gıda ve Gastronomi Kongre Kitabı, (8-

12 Nisan 2015), 1-13, Antalya. 

Örs, A., Oğuz, C. 2016. Süt Sağım Robotları, Satın Almaya Değer Mi?. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 

(25-27 Mayıs 2016), 1605-1614, Isparta.  

Özbek, G. 2014. Savunma Sektöründe Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) Sistemlerinin Uygulanması. Selçuk 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya. 

Özgüven, M. M. Akıllı (Hassas) Tarım Uygulamaları. Muş Ovası Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı Bildiriler 

Kitabı, (15-16 Mayıs 2017), 183-201, Muş. 

Tan, M. 2016. Radyo Frekanslı (RF) Pedometre Tasarımı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

Yüksek Lisans Tezi, Tokat. 

Tutkun, M. 2015. Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerin Süt Verimine İlişkin Yönelim 

Unsurlarının Tahmini. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara. 

Türker, U., Akdemir, B., Topakcı, M., Tekin, B., Ünal, İ., Aydın, A., Özoğul, G., Evrenosoğlu, M. 2015. Hassas 

Tarım Teknolojilerindeki Gelişmeler. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı-1, 

(12-16 Ocak 2015), 295-309, Ankara.  

Uğur, F. 2016. Genel Hayvan Yetiştirme Ders Notu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

437 
 

Uzmay, C., Kaya, İ., Tömek, B. 2010. Süt Sığırcılığında Hassas Sürü Yönetim Uygulamaları. Ege Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim Dergisi, 51(2): 50-58, İzmir. 

Yener, A. 2013. Konya İli Ereğli İlçesi Süt İşletmelerinin Ekonomik Faaliyetleri ve Yenilikleri Benimseme 

Düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya. 

 

 
  



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

438 
 

Kas Ağrısı Olan Yetişkin Bireylerde Ağrı, Kinezyofobi ve İyileşme İnancı Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

       Ebru TEKİN,  Fatma ÜNVER, Nesrin YAĞCI, Gülşah SÖNMEZ 

      Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 
 

Giriş: Kinezyofobi bireyin acı verici bir yaralanma veya ağrı yaşaması sonrası fiziksel hareket korkusunda aşırı 

artış olarak karşımıza çıkmaktadır. Klinik ortamlarda korkunun, rehabilitasyon stratejilerini etkilediği 

bilinmektedir. Yapılan çalışmalar genellikle bel ağrılı hastalarda yapılmış olup vücuttaki kas iskelet ağrısının 

varlığı ve ağrı şiddetinin kinezyofobi ile ilişkisini inceleyen bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle bizim amacımız 

herhangi bir patolojik durum nedeniyle kas iskelet ağrısı olan bireylerde ağrı şiddeti, kinezyofobi ve fizik tedaviye 
olan inançlarının birbirlerine etkisinin incelenmesidir.  

Yöntem: Bu çalışmaya kas ağrılarından dolayı fizik tedaviye yönlendirilmiş yaş ortalaması 45,79±9,68 yıl olan 64 

birey katılmıştır. Katılımcılarımız daha önce cerrahi operasyon geçirmemiş ve fizik tedavi görmemiş bireylerdir. 

Bireyin tüm vücut ağrısı Genişletilmiş Nordic Kas İskelet Sistemi Anketi ile değerlendirilmiştir.  Kinezyofobisi 

Tampa Kinezyofobi Anketi ile ölçülmüştür. Tedaviye olan inanç ise VAS çizelgesi ile skorlanmıştır. 

Bulgular: Bireylerimizde %73,4 oranla bel ağrısı en yüksek oranda bulunurken %56,3 omuz %54,7 boyun %50 

diz %42,2 sırt ve %29,7 kalça ağrısı oranı sırayla onu takip etmektedir. Bireylerin kinezyofobisi ve tedavi 

inancı(p=0,001, r=-0,423) arasında negatif korelasyon, kinezyofobi ve ağrılı vücut bölümü sayısı( p=0,020, 

r=0,291) arasında ise pozitif korelasyon görülmüştür. Kinezyofobi ve bel ağrısı şiddetti(p=0,001, r=0,511), dirsek 

ağrı şiddeti(p= 0,015, r=0,301), kalça ağrı şiddeti(p=0,011, 0,316), ayak bileği ağrı şiddeti(p=0,040, r=0,257) 

arasında pozitif korelasyon görülmüştür. 

Sonuçlar: Bireyin kinezyofobisi arttıkça fizik tedavi ile iyileşeceğine olan inancı azalmıştır. Bireyin ağrı hissettiği 

vücut bölüm sayısı arttıkça kinezyofobisi artmıştır. Bireyin bel, kalça, dirsek ve ayak bileği ağrı şiddeti arttıkça 

kinezyofobisi artmıştır. Bu durum fizik tedavi görecek olan bireylerde başarılı sonuçlar elde etmek için 

kinezyofobinin üzerinde durulmasının önemini göstermektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Ağrı, Kinezyofobi, Tedavi inancı 

 

 

 

 

Investigation of the Relationship Between Pain, Kinesiophobia and Improvement Belief in Adult 
Individuals with Muscle Pain 

Ebru TEKİN,  Fatma ÜNVER, Nesrin YAĞCI, Gülşah SÖNMEZ 

                    Pamukkale University School of Physical Therapy and Rehabilitation 

İntoduction: Kinesiophobia is an excessive increase in the fear of physical movement after an individual's painful 

injury or pain.Fear in clinical settings is known to affect rehabilitation strategies.Studies have generally been 

performed in patients with low back pain,and no studies have suggested that whole body pain may cause 

kinesiophobia or that individual's kinesophobia may increase as the severity of pain increases.Therefore,our aim 

is to investigate the effects of kinesophobia,pain severity,and belief in physical therapy among individuals with 

body pain due to any pathological condition. 
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Method: This study included 64 individuals with a mean age of 45.79 ± 9.68 years who were directed to physical 

therapy for muscle pain.Our participants were individuals who had not undergone surgery before and had not 

received physical therapy.The whole body pain of the individual was evaluated with the Nordic Musculoskeletal 

System Questionnaire. Kinesiophobia was measured by Tampa Kinesiophobia Questionnaire. The belief in 

treatment was scored by VAS(vizüel anolog skala). 

Result: The highest rate of low back pain was found in 73.4% of our subjects, 56.3% shoulder 54.7% neck 50% 

knee 42.2% back and 29.7% hip pain followed respectively.There was a negative correlation between kinesophobia 

and treatment belief(p = 0.001,r = -0.423) and a positive correlation between kinesophobia and the number of 

painful body parts(p = 0.020,r = 0.291).Kinesophobia and low back pain were severe(p = 0.001,r = 0.511),elbow 

pain severity(p = 0.015,r = 0.301), hip pain severity(p = 0.011, r=0.316),ankle pain severity(p = 0.040,r = 0.257). 

Conclusion: As the individual's kinesophobia increases, his belief that he will recover with physical therapy 

decreases.Kinesioophobia as the individual increases the part of the body that feels pain.Kinesiophobia increased 

with increasing severity of pain in the waist,hip,elbow and ankle.This shows the importance of focusing on 

kinesophobia in order to achieve successful results in individuals undergoing physical therapy. 

 

Key words: Pain, Kinesiophobia, Treatment belief 

 

                                                           Giriş 

Kinezyofobi, ağrılı yaralanma veya yeniden yaralanma nedeniyle güvensizlik hissinden kaynaklanan aşırı kaygı 

olup fiziksel hareket ve aktivite korkusu olarak karşımıza çıkan durumdur(1).  Vlaeyen ve arkadaşları da kronik 

ağrının muhtemel bir açıklaması olarak, yeniden yaralanma ve hareket korkusunda algısal-davranışsal modeli 

geliştirmişlerdir. Bu modelde ağrının yıkıcı etkisi yeniden yaralanma korkusunu artırır, bu kaçınma cevabını artırır 

ve uzun vadede kullanmama, depresyon ve özür ile sonuçlanır sonucuna ulaşmışlardır. Yaralanma, yeniden 

yaralanma korkusu, aktiviteden kaçınma davranışı, tekrar yaralanma bazen kısır döngü haline gelebilmektedir(2). 

Bu nedenle hareket korkusu hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, çeşitli derecelerde özür ve katılım 

problemlerine yol açan önemli bir sorundur. Tedavi programlarında probleme yönelik tedavilerin yanı sıra 

hastaların hareket korkularının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir(3). 

Tampa Kinezyofobi Ölçeği’nin (TKÖ) orijinali 1991’de Miller, Kopri ve Todd tarafından geliştirilmiş ancak 

yayınlanmamış olup Vlaeyen ve arkadaşları, 17 sorudan oluşan orijinal ölçeği, geliştiren araştırmacıların izniyle, 

1995’de yeniden yayınlamışlardır. TKÖ, hareket/tekrar yaralanma korkusunu ölçmek amacıyla geliştirilen 17 

soruluk bir ölçektir. Ölçek, iş ile ilişkili aktivitelerde, yaralanma/tekrar yaralanma ve korku-kaçınma 

parametrelerini içerir Bununla birlikte, Tampa kinezyofobi anketi için toplam puan 17 ile 68 arasında değişmekte 

ve 37’den yüksek puan genellikle yüksek kinezyofobi olarak kabul edilmektedir(2).  

Klinik ortamlarda korkunun, rehabilitasyon stratejilerini etkilediği bilinmektedir. Yapılan çalışmalar genellikle bel 

ağrılı hastalarda yapılmış olup vücuttaki kas iskelet ağrısının varlığı ve ağrı şiddetinin kinezyofobi ile ilişkisini 

inceleyen bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle bizim amacımız herhangi bir patolojik durum nedeniyle kas 

iskelet ağrısı olan bireylerde ağrı şiddeti, kinezyofobi ve fizik tedaviye olan inançlarının birbirlerine etkisinin 

incelenmesidir. 
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Yöntem 

Bu çalışmaya kas ağrılarından dolayı fizik tedaviye yönlendirilmiş yaş ortalaması 45,79±9,68 yıl olan 64 

birey katılmıştır. Araştırmaya başlamadan önce demografik ve klinik özellikler kaydedilerek sorgulanmıştır. 

Değerlendirme formu kişisel bilgileri ve klinik durumları içermektedir. Katılımcılara çalışmaya katılmadan önce 

gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Çalışmaya dahil edilme kriterlerimizde 35 yaşından büyük 65 yaşından küçük 

olmak, Kas-eklem ağrısı şikayetiyle fizik tedavi hekimine başvurmuş olmak, hekim tarafından fizik tedavi görmesi 

uygun bulunmuş olmak yer almaktadır. Dışlama kriterlerimiz arasında ilaç kullanmıyor olmak, daha önce bu 

hastalık ile ilgili cerrahi geçirmemiş ve fizik tedavi almamış olmak yer almaktadır.  

Yapılan değerlendirme yöntemleri aşağıda anlatıldığı gibidir. 

Genişletilmiş Nordic Kas İskelet Sistemi Anketi 

 Katılımcıların tüm vücut ağrısı Genişletilmiş Nordic Kas İskelet Sistemi Anketi ile değerlendirilmiştir. Ayrıca 

boyun, omuz, sırt, dirsek, el-el bileği, kalça-uyluk, diz, ayak bileği ağrı şiddeti VAS çizelgesiyle sorgulanmıştır(4). 

 

Tampa Kinezyofobi Anketi 

 

Kinezyofobisi Tampa Kinezyofobi Anketi ile ölçülmüştür. Aktivite ile ilişkili yaralanma ve korku-kaçınma 

parametrelerini inceleyen 17 soruluk Likert puanlaması ile skorlanan bir ölçektir. 17-68 arasında puanlama 

yapılmaktadır. Kişinin aldığı puan yükseldikçe kinezyofobi de yüksek anlamına gelmektedir.  Katılımcıların 

puanları hesaplanıp kaydedilmiştir. Anketler bireye yüz yüze anket yöntemi ile uygulanmıştır(3).  

 

Vizüel anolog skala(VAS) 

 

Tedaviye olan inanç ise Vizüel anolog skala(VAS) çizelgesi ile skorlanmıştır. Katılımcılara 0 ile 10 arasında 

numaralandırılan çizelge üzerinde işaretleme yapmaları istenmiştir. ‘0’ tedaviyle iyileşeceğime inancım yok 

anlamına gelirken 10’a yaklaştıkça tedavi inancı artmaktadır. ‘10’maksimum tedavi inancı anlamındadır. 

 

 

İstatistik 

Beklentiler doğrultusunda yapılan güç analizi sonucunda, çalışmada orta düzey etki büyüklüğüne 

(r=0.3)  ulaşılabileceği varsayılmıştır. Bu durumda çalışmaya en az 64 kişi alındığında %95 güvenle %80 güce 

ulaşılabileceği hesaplanmıştır. Verilerin kodlanması, bilgisayar ortamına aktarılması ve analizinde SPSS 22.0 

programı kullanıldı. Sayısal değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde parametrik testlerden Pearson 

korelasyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. 

 

 

                                                             Bulgular 

Yaş ortalaması 45,79±9,68 yıl olan 64 bireyin katıldığı çalışma sonucumuza göre; bireylerimizde %73,4 oranla 

bel ağrısı en yüksek oranda bulunurken %56,3 omuz %54,7 boyun %50 diz %42,2 sırt ve %29,7 kalça ağrısı oranı 

sırayla onu takip etmektedir. Bireylerimizin son bir ayda hepsinin ağrısı olmuştur. Son bir günde ise % 62,5 u ağrı 
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hissettiğini belirtmiştir.%48,4 ü de ağrıları nedeniyle işlerini aksattığını söylemiştir. Çalışmamızda Katılımcıların 

Tampa kinezyofobi puanı ile iyileşme inançları arasında(p=0,001, r=-0,423) negatif bir korelasyon, Tampa 

kinezyofobi puanı ile genişletilmiş nordic kas iskelet sistemi anketi ağrılı vücut bölümü sayısı arasında (p=0,020, 

r=0,291) pozitif korelasyon görülmüştür. Tampa kinezyofobi puanı ile bel ağrı şiddeti(p=0,001, r=0,511), dirsek 

ağrı şiddeti(p=0,015, r=0,301), kalça ağrı şiddeti(p=0,011, r=0,316), ayak bileği ağrı şiddeti(p=0,040, r=0,257) 

arasında pozitif korelasyon görülmüştür. Çalışmamız kinezyofobi,  ağrı şiddeti, fizik tedaviyle iyileşme inancı ve 

bireyin ağrılı vücut sayısı arasındaki korelasyonlar Tablo 1’de gösterilmiştir. Tampa kinezyofobi ortalaması 

42.25±9.22 puan olan katılımcılarımızın kinezyofobileri yüksek değer olarak bulunmuştur. Diğer 

değerlendirdiğimiz faktörlerin ortalama değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcıların değerleri arası ilişki tablosu 

                           p                           r 

Tampa--iyileşme inanç skoru                       0.001                        -0.423 

Tampa-Nordic ağrılı vücut bölümü sayısı                   0.020                         0.291 

Tampa-bel ağrı şiddeti                       0.001                    0.511 

Tampa-dirsek ağrı şiddeti                       0.015                    0.301 

Tampa-kalça ağrı şiddeti                       0.011                        0.316 

Tampa-ayak bileği ağrı şiddeti                       0.040                        0.257 

P<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

442 
 

 

Tablo 2. Katılımcıların ortalama değerler tablosu 

       Ortalama±standart sapma 

Boyun VAS                3.04±3.33 cm  

Omuz VAS             3.32±3.55 cm  

Sırt VAS             2.39±3.21 cm  

Dirsek VAS             0.94±2.09 cm  

El VAS             1.32±2.56cm  

Bel VAS             4.15±3.25cm  

Kalça VAS             1.19±2.56 cm  

Diz VAS             2.65±3.22 cm  

Ayak bileği VAS             1.32±2.68 cm  

Tampa kinezyofobi puan             42.25±9.22 puan 

İyileşme inancı puan                5.73±2.62   cm 

 

 

                                                              Tartışma 

Kinezyofobi kronik ağrılı bireylerde günlük aktiviteleri sınırlandıran bir faktör olarak bildirilmekle beraber 

rehabilitasyon sürecini olumsuz etkilediği öne sürülmektedir(5-6). Vlaeyen ve ark tarafından yapılan çalışmada 37 

puanın üzerinde bir değer yüksek derece kinezyofobi olarak tanımlanmıştır(2). Katılımcılarımızın kinezyofobileri 

yüksek kinezyofobi olarak bulunmuştur. Biz bu çalışmada ağrı şiddeti, kinezyofobi, ağrıyan vücut bölümü ve fizik 

tedavi ile iyileşme inancı arasındaki ilişkiyi araştırdık. Ağrı şiddetinin artmasının kinezyofobiyi arttırdığı ve 

kinezyofobinin bireyin iyileşme inancını azalttığı sonucuna ulaştık. Ayrıca ağrı hissettiği vücut bölge sayısı fazla 

olan bireylerin kinezyofobilerinin artması başka bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Güçlü ve ark 105 bel 

ağrılı yetişkin bireyin katıldığı, ağrı şiddetinin ve korku kaçınma inançlarının yeti yitimi ile ilişkisini 

değerlendirdikleri çalışmada, ağrı şiddeti arttıkça korku kaçınma davranışı düzeyinde artış olduğunu ifade 

etmişlerdir. Bu bizim çalışmamızı destekler niteliktedir(7). Çalışmamıza katılan bireylerde %73,4 oranında bel 

ağrısı görülmüş olup bel ağrısı ve kinezyofobi arasında yüksek ilişki bulunmuştur. Son dönemlerde bel ağrısında 

hastaların sürekli hissettiği ağrının klinik bulgularla açıklanamadığı, hastalığın altında yatan fiziksel, algısal, 

sosyal ve davranışsal etkilenimden kaynaklandığı bilinmektedir. Bel ağrısında oluşan özür, biyopsikososyal model 

ile daha iyi anlaşılmaktadır(9-10-11-12). Korku nedeniyle kaçınmanın rolünü gösteren az sayıda kanıt olmasına 
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rağmen bazı korku temelli teorik modeller vardır(9-2). Lüning Bergsten ve ark 265 bel ağrılı bireyin kinezyofobi 

değerlerini araştırmışlar ve erkeklerde bayanlardan daha yüksek anlamlı bir fark olduğunu göstermişlerdir(6). 

Tarık Özmen ve ark ise kinezyofobiyi kadınlarda daha yüksek olarak bulmuşlardır. Bizim çalışmamızın 

limitasyonu ise cinsiyet ayrımı yapmamamız olabilir.. Aynı zamanda Tarık ve ark kronik bel ağrısının kineyofobi 

yaratabileceği, bu durumunda rehabilitasyon sürecini uzatabileceğini belirtmişlerdir(8). Çalışmamızda insanlarda 

bel ağrısı oranı diğer vücut kısımlarından yüksekti ve bel ağrı şiddeti ile kinezyofobi arasında yüksek ilişki tepit 

edildi. Bu çalışmalar bizim çalışmamızı destekler niteliktedir. 

Bizim çalışmamızda bireyin önceki yaralanma hikayesi dikkate alınmamış olup sadece ağrının değil bu faktöründe 

kinezyofobi oluşumunu etkileyebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca kadın ve erkeğin ağrıyı algılama şiddetleri 

farklıdır bu yüzde çalışma tek bir cinsiyet üzerinden yapılırsa daha doğru sonuçlara ulaşılabilir. Bizim 

çalışmamızda vücudun bir bölümü için ağrı sorgularken diğer bölgelerdeki ağrı şiddetinin etkisini göz ardı edilmiş 

bulunulmaktadır. Bununla birlikte ağrı şiddeti ile kinezyofobi arasındaki ilişki hakkında daha çok çalışma 

yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. 

      

                                Sonuç 

      Bireyin kinezyofobisi arttıkça  fizik tedavi  ile iyileşeceğine olan inancı azalmıştır. Bu durum fizik tedavi 

görecek olan bireylerde başarılı sonuçlar elde etmek için kinezyofobisinin üzerinde durulmasının önemini 

göstermektedir. Bireyin ağrı hissettiği vücut bölümü sayısı arttıkça kinezyofobisi artmıştır. Bireyin bel, kalça, 

dirsek ve ayak bileği ağrı şiddeti arttıkça kinezyofobisi artmıştır. Sonuç olarak kinezyofobi, ağrı ile ortayan çıkan 

bir sorun olarak karşımıza çıkmakta ve ağrının şiddetini arttırması kinezyofobiyi arttırmaktadır ve bu sorun fizik 

tedaviye olan inancı azaltmakla birlikte rehabilitasyon sürecinin olumsuz etkilemektedir. 

 

Tedavideki başarıyı arttıracak en önemli faktörlerden birinin bireyin iyileşme inancının yüksek olması olduğu 

herkesçe bilinen bir gerçektir. Kinezyofobinin bu durumu etkileyecek önemli bir faktör olması, özellikle 

fizyoterapistler açısından hastanın ilk geldiği günden itibaren değerlendirilip kontrol altında tutulması gereken bir 

etmen olduğu unutulmamalıdır. 
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TÜRKİYE’DE ve ASYA-AVRUPA ÜLKELERİNDE BİLİŞİM HEMŞİRELİĞİ 

 

Özet 

Bilişim teknolojisindeki gelişmeler iletişimi etkileşime, kitlesel bilgi paylaşımını da bireysel bilgiye 

dönüştürmüştür. Ayrıca bilginin istenilen zamanda elde edilmesini sağlamıştır. Amerikan Hemşireler Birliği 

(ANA) hemşirelik bilişimini 1994 yılında, “Hasta bakımına ya da hemşirelik uygulamasını destekleyerek araçların, 

uygulamaların, aşamaların ve planların değerlendirilmesine ve geliştirilmesine veri yönetimi ile yardım eder,” 

şeklinde açıklamıştır. Türkiye’de sağlık bilişimi alanında ilk öncü çalışmaları Sosyal Sigortalar Kurumu, kendi 

hastanelerinde eczane bilgi sistemleri modülü uygulamalarıyla ve sigortalılardan kesilen bilgisayar katkı payları 

ile başlatmıştır. Türkiye’de hemşirelik bilişimi eğitimi lisans düzeyinde temel bilgi teknolojileri ve bilgisayar dersi 

olarak ve bazı üniversitelerde de lisansüstü ders olarak verilmektedir. Birçok Asya ülkelerinde ise temel bilgisayar 

eğitimi, hemşirelik eğitiminin ve lisansüstü hemşirelik programlarının bilişim hemşireliği adı altında bir parçasıdır. 

Avrupa ülkelerinde de bilişim hemşireliğinin temel görevi; hataların azaltılması ve kanıta dayalı ve düşük maliyetli 

etkin bakımın verilmesidir. Hemşirelerin teknolojiyi etkin kullanabilmeleri için teknoloji okuryazarlığı ile ilgili 

yeterli bilgi ve beceri edinmeleri gerekmektedir. Asya ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de bilişim 

hemşireliği ilerlemekte ve hastalar ve hemşireler bu durumdan olumlu yönde faydalanmaktadırlar. Hemşirelik 

bilişimindeki gelişmeler ve uygulamaların yaygınlaşması hemşirelik bakım kalitesinin ve mesleki 

profesyonelleşmenin artmasına yardımcı olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Bilişim, hemşirelik, bilgi, bakım 
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Abstract 

Developments in information technology have transformed communication into interaction and mass information 

sharing into individual information. In addition, information has been obtained at the desired time. The American 

Nurses Association (ANA) described nursing informatics in 1994 as veri assisting patient care or nursing practice 

with data management to evaluate and develop tools, practices, stages, and plans ”. The first pioneering work in 

the field of health informatics in Turkey Social Insurance Agency has launched with contributions deducted from 

their own computers in the hospital pharmacy information system application module and insured. Nursing 

informatics education at the undergraduate level in Turkey as the main information technology and computer 

lessons are given in some universities and graduate courses. In many Asian countries, basic computer education is 

a part of nursing education and graduate nursing programs under the name of informatics nursing. The main task 

of information nursing in European countries; reducing errors and providing effective evidence-based and cost-

effective maintenance. In order to use technology effectively, nurses should acquire sufficient knowledge and 

skills about technology literacy. As in the Asian and European countries, information nursing is advancing in our 

country and patients and nurses benefit from this situation in a positive way. Advances in nursing informatics and 

widespread practice will help to increase nursing care quality and professional professionalization. 

Key words: Informatics, nursing, knowledge, care 

 

 

 

Giriş 

Günümüzün hemşirelik eğitimi geçmişten çok farklıdır. Son zamanlarda hemşireliğin gelişmesi ve bakımın daha 

kaliteli olması için yeni teknik ve stiller geliştirilmiştir. Sağlık bilişimi, tıp alanındaki gelişmelerin ortaya çıkardığı 

bilgi ve verilerin oluşturulması, biçimlendirilmesi, paylaşılması ve sonuçta hastaların bakım ve tedavilerinin 

belirlenmesi, seçilmesi ve geliştirilmesi işlemlerinin bütününe verilen isimdir (Özel, Ürkmez, Demiray ve Cebeci, 

2014). Hemşirelik bilişimi, hemşirelerin diğer sağlık disiplinleriyle iletişimini, hasta bakımını koordine etmesini 

ve yönetmesini, hasta bakımı ve hemşirelik sürecine ilişkin bilgiyi yönetmesini destekler. Hemşirelerin bilgisayar 

ve bilgi teknolojilerine hazır oluşluk düzeyi hemşirelik bilişimi ve bilgi sistemlerinin gelişiminde önemli bir 

etmendir. Ayrıca hemşireler hastanın gereksinimlerini belirleyerek, doğrudan bakım veren, verdiği bakımın 

sürekliliğini izleyen ve kayıt eden sağlık ekibinin önemli bir üyesi olarak sağlık bakım sisteminde önemi hızla 

artan bilgisayarın en önemli kullanıcılarındandır. 
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Gelişme 

Sağlık ve Hemşirelik Bilişimi  

Bilişim sistemleri; bilginin toplanması, saklanması, işlenmesi ve gerektiğinde herhangi bir yere iletilmesi ya da 

herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesini sağlayan otomatik sistemlerdir. Bilişim teknolojisindeki gelişmeler 

iletişimi etkileşime, kitlesel bilgi paylaşımını da bireysel bilgiye dönüştürmüştür. Ayrıca bilginin istenilen 

zamanda elde edilmesini sağlamıştır (Bilgiç ve Şendir, 2014). 

Hemşirelik bilişimi literatüre 1980’li yıllarda girmiştir. Graves ve Corcoran hemşirelik bilişimini, hemşirelik 

bakımını sağlamak ve hemşirelik uygulamalarını desteklemek için hemşirelik verisinin, bilgisinin ve 

enformasyonunun işlenmesinde ve yönetilmesinde yardımcı olmak amacıyla bilgisayar biliminin, bilgi biliminin, 

hemşirelik biliminin bir kombinasyonu olarak tanımlamıştır (Ak, 2009). Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) 

hemşirelik bilişimini 1994 yılında, “Hasta bakımına ya da hemşirelik uygulamasını destekleyerek araçların, 

uygulamaların, aşamaların ve planların değerlendirilmesine ve geliştirilmesine veri yönetimi ile yardım eder,” 

şeklinde açıklamıştır. Bilgi çağındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sağlık sektöründe bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin kullanımını hızlandırarak hemşirelik bilişimini gündeme getirmiştir. Bunun temel nedeni 

verimliliği artırmak, maliyeti düşürmek, hizmet kalitesini artırmak, rekabet avantajı sağlamak ve karlılığı 

artırmaktır (Ak, 2009). Bir bilişim hemşiresinde olması gereken özellikler şöyle sıralanmaktadır:  

 Üst düzey analitik ve eleştirel düşünme becerisine sahip 

 Hasta bakımında otomasyona aktarılacak dokümanları anlayan 

 Hemşirelik sürecini uygulamada deneyimli 

 Bilgi sistemleri ve teknolojileri konusunda eğitimli ve deneyimli 

 Üst düzey proje yönetim becerisine sahip (Ak, 2009). 

Kaya ve arkadaşları (2008) çalışmasında, çalışmaya katılan hemşirelerin %80,5’inin bilgisayar kullandığını, 

%54.6’sının bilgisayar kullanma konusunda kendini yeterli olarak değerlendirdiğini; %69.4’ünün hemşirelik 

bakımında bilgisayardan yararlandığını belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır. Erdemir ve arkadaşları (2005) 

çalışmasında, hemşirelerin %48.9’unun bilgisayar kullanım düzeyini orta düzeyde tanımladığı, %75.6’sının 

hastanedeki mevcut otomasyon sisteminde bulunan programı bildiği ve hastanedeki/ünitedeki bilgisayarı sıklıkla, 

hastanın laboratuvar bulgularını izlemek, malzeme giriş-çıkışını izlemek ve hasta verilerini kaydetmek için 

kullandığı belirlenmiştir. Köse (2012) çalışmasında bilgisayar kullanabilme durumlarına bakıldığında 

katılımcıların %32.9’u iyi durumda bilgisayar kullanabildiklerini belirtmişlerdir.  Yapılan çalışmalar hemşirelerin 

büyük oranının bilgisayarı kullandıklarını, bilgisayar kullanma konusunda kendilerini yeterli hissettiklerini ve 

uygulamalarında bilgisayar kullandıklarını göstermektedir. 

Türkiye’de Bilişim Hemşireliği ve Eğitimi 

Türkiye’de sağlık bilişiminin başlangıcı ve gelişimi; 1967 yılı Eylül Ayı’nda Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. İhsan Doğramacı Aydın Köksal’a Hacettepe’nin yıkık dökük evlerinin bulunduğu tepeyi göstererek : “Burasını 

bir Center of Excellence (yetkinlik merkezi) yapacağız. Dünya’nın en ileri komputer merkezini kuracağız. Bütün 

hastaların bilgilerini burada tutacağız. Ben Amerika’da gördüm. Henüz pek bir şey yapmamışlar ama çalışmaya 

başlamışlar” demesiyle başlamaktadır. Karşılaşılan tüm zorluklara rağmen proje kapsamında “Hasta Bilgileri 

Sistemi” geliştirildi. Kanserli kadın doğum hastalarına ve ameliyathanedeki hastalara ait bilgilerin özel formlarla 
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bilgisayar ortamına girilmesi sağlanmıştır (Ak, 2009). Türk sağlık bilişimi alanında ilk öncü çalışmaları SSK, 

kendi hastanelerinde eczane bilgi sistemleri modülü uygulamalarıyla ve sigortalılardan kesilen bilgisayar katkı 

payları ile başlatılmıştır. Sağlık Bakanlığı ise ancak 1991 yılında Dünya Bankası işbirliği ile başlatılan Birinci ve 

1995 yılında başlatılan ikinci Sağlık Projeleri kapsamındaki Sağlık Enformasyon Sistemleri Projesi ile Hastane 

Bilgi Yönetim Sistemleri çalışmaları başlatılmıştır (Ak, 2009). 

Türkiye’de hemşirelik bilişimi eğitimine baktığımızda lisans düzeyinde temel bilgi teknolojileri ve bilgisayar dersi 

olarak verilmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesinde Tıp Bilişim Yüksek Lisans programı 

açılmıştır ve bu programa hemşirelik mezunları da kabul edilmektedir. İlk kez 2005 ve 2009 yıllarında Tıp Bilişimi 

Kongresi içerisinde hemşirelik paneline de yer verilmiştir (Mutluay ve Özdemir, 2014). Türkiye’de bazı hemşirelik 

okullarındaki lisans programları içinde “Bilgi Teknolojileri” ya da “Bilgisayar” adı altında dersler ile temel 

bilgisayar kullanım becerisine yönelik dersler yürütülmektedir. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi 

Yüksekokulu lisans programına ülkemizde ilk defa “Hastane Bilgi Sistemleri” dersi konuldu. Aynı ders 1987 

yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans 

programına da konuldu. Lisans ve yüksek lisans dersleri Yrd. Doç. Dr. Bilal Ak tarafından verilmeye başlandı. 

İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü lisans ve lisansüstü müfredat programlarında 

“Hemşirelik Bilişimi” dersleri bulunmaktadır. Akdeniz Üniversitesi “Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi” bölümünün 

yüksek lisans programına hemşirelik bölümü mezunları kabul edilmektedir. Bugün birçok üniversitede lisans ve 

yüksek lisans düzeyinde temel bilgisayar ve sağlık/hastane bilgi sistemleri konusunda dersler verilmektedir 

(Mutluay ve Özdemir, 2014). 

ODTÜ Enformatic Enstitüsü Bilişim Sistemleri ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Hemşirelik 

Fakültesi ve Sağlık Bilimleri (Informatic Nursing I ve Informatic Nursing II dersleri iki dönemde seçmeli ders 

olarak lisans düzeyinde, doktora öğrencilerine de tek dönemlik Informatic Nursing adı altında), İstanbul Medipol 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Adıyaman 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bilim hemşireliği dersi veren bazı üniversitelere örnektir. 

Asya Ülkelerinde Bilişim Hemşireliği 

Birçok Asya ülkelerinde temel bilgisayar eğitimi, hemşirelik eğitiminin ve lisansüstü hemşirelik programlarının 

bilişim hemşireliği adı altında bir parçasıdır.  Ancak bazı üniversiteler tarafından teklif edildiği halde henüz tüm 

hastanelerde bilgisayar kullanılmamaktadır. Bazı evde bakım hemşireleri, not almak,  tedavi sürecini, elektronik 

hasta kayıtlarını kontrol etmek, elektronik iletişimi sürdürmek için bilgisayar kullanmaktadır.  Ayrıca bazı 

Hemşirelik Okulları bilişim dersini seçmeli ders olarak müfredatına eklemektedir.  Bir de şimdilerde elektronik 

hasta kaydında standartizasyonu sağlamak için kişisel dijital yardımcı cihazlar ve internet kaynakları 

kullanmaktadırlar (http://pebblesmulato.blogspot.com.tr/2012/05).  

Güney Kore’de Bilişim Hemşireliği                                                       

Güney Kore,  yedisi metropol şehir olan sekiz ilden oluşmaktadır. Nüfusu 47 milyon olarak tahmin edilmiştir. 

Halkın büyük bir çoğunluğu şehirde, %21’i metropol bir şehir olan Seoul’da yaşamaktadır.  Şu anda 81,478’i 

çalışan 190.720 lisanslı ebe ve hemşire bulunmaktadır ve bu rakamın içerisinden 23.331’i de Seoul metropol 

şehrinde yaşamaktadır. Bilgisayarlar, ilk olarak 1970’lerin sonlarında hastane finans ve yönetiminde kullanılmaya 

başlamıştır. Hemşirelik Bilişimi ve Sağlık Bilişimi terimlerini ilk olarak 1987 yılında kurulan Tıp Bilişimi Kore 

http://pebblesmulato.blogspot.com.tr/2012/05
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Derneği  (KOSMI) kullanmıştır. 1993 yılında KOSMI’nin içerisinde 5 özel gruptan biri olarak Hemşirelik Bilişimi 

Özel İlgi Grubu kurulmuştur (http://ermelizamaboloc.blogspot.com.tr/2012).  

Japonya’da Bilişim Hemşireliği                                                                  

Japonya’da 400’den fazla yatağı olan 430’u yataklı 10.000 hastane bulunmaktadır. Yaklaşık 220.000 hemşire 

yardımcısı ile 750.000 hemşire bu hastanelerde çalışmaktadır. Ayrıca Japonya’da sağlık bakımına erişim kendi 

sağlık dağıtım sistemi tarafından kolay sağlanmaktadır. Japon vatandaşlar kendi finansal destekleri ve gelirleri ile 

doğru orantılı olarak kendi sağlık kurumlarını ve doktorlarını özgürce seçebilmektedirler.  Japonların çok sağlıklı 

beslenme alışkanlıkları olduğu için diğer gelişmiş ülkelere oranla çok daha düşük sağlık harcamaları vardır. 1980 

yılında Tıp Bilişimi Japon Derneği kurulmuştur. Aynı yıl dernek, MEDINFO Konferansına ev sahipliği yapmıştır. 

Bu, 3. Tıp Bilişimi Kongresidir. Bu konferans sonunda Japonya’da hemşirelik bilişimi adı altında küçük özel bir 

grup oluşturulmuştur. Ne yazık ki bu oluşum Japonya’da bilişim hemşireliğinin hızlı ilerlemesine sebep 

olamamıştır.  Ancak 1990 yılında, Bilişim Hemşireliği klinikte pratik olarak uygulanmaya başlamıştır 

(http://ermelizamaboloc.blogspot.com.tr/2012). 

Çin’de Bilişim Hemşireliği                                                                              

Çin’de nüfusun çoğunluğu kırsal alanda yaşamaktadır.  Bu nedenle genel sağlık düzeyi kırsal alanda sağlık 

hizmetleri tarafından düzenlenmektedir.  Ülkedeki SARS salgını genel sağlık sisteminde ilerleme olmadığını ve 

kırsal alanda tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Çin’in salgınlarını önlemek için daha fazla 

çaba harcaması gerekmektedir, yeni bir tıbbi bakım, yeni bir salgın önleme sistemi gibi. Çin’de ilk olarak 

hemşirelik bilişim sistemlerinin geliştirilmesi 1970’lerin sonlarında başlamış ve 1987 yılında kurulmuştur. Çin 

Bilişim Derneği 1981 yılında kurulmuştur. Bu arada, Sağlık Bilişimi Çin Derneği 1993 yılında kurulmuştur ve 

misyonu akademik konferanslar ve seminerler düzenlemek ve eğitimin sürekliliğini sağlamak olarak 

belirlenmiştir. 1996 yılında Hastane Bilişimi Yönetim Derneği kurulmuştur ve bu derneğin de misyonu; ulusal 

hastane yönetim standartlarını oluşturmak, hastane bilişim yönetim kadrosu oluşturmak, ulusal ve uluslararası 

akademik işbirlikleri ve değişimi sağlamaktır. Hemşirelik Bilişimi terimi ilk kez 2002 yılında Çin literatüründe 

kullanılmaya başlanmıştır (http://ermelizamaboloc.blogspot.com.tr/2012). 

Hongkong’da Bilişim Hemşireliği                                                                     

Honkong’da Hemşirelik Bilişimi, Elektronik Klinik Yönetim Sisteminde kullanılmaktadır. Bu sayede hasta 

kayıtları çok kolay doldurulmakta ve böylelikle de hasta yönetimi daha iyi sağlanmaktadır (Jan, 2012). 

Malezya’da Bilişim Hemşireliği                                                                       

Son zamanlarda Malezya’da Hemşirelik Bilişimi telekonsültasyon, tele-sürekli sağlık uzmanları, kitlelere 

kişiselleştirilmiş bilgi ve eğitim ve yaşam boyu sağlık planı için kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan 

hemşirelik bilişimi bu sebeplerle kullanıldığında hemşirenin işini de kolaylaştırmaktadır (Jan, 2012). 

Tayvan’da Bilişim Hemşireliği                                                                    

Tayvan’da Hemşirelik Bilişimi hasta verilerini yönetmek için kullanılır. Bu sayede hasta verilerindeki hatalar 

önlenebilir, sağlık personeli tarafından daha kolay ulaşılabilir ve daha doğru olarak kaydedilir hale gelmiştir (Jan, 

2012). 

http://ermelizamaboloc.blogspot.com.tr/2012
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Singapur’da Bilişim Hemşireliği                                                                    

Singapur’da Hemşirelik Bilişimi; kişisel sağlık kayıtlarının tutulması, kişinin kendi sağlığını yönetme becerisini 

kazanması, kaliteli bakımın sağlanması, bilgi-iletişim sistemlerinin geliştirilmesi, klinik uygulama bilgilerinin 

saklanması ve klinik karar vermede kullanılmaktadır. Singapur’da hemşirelik bilişimi, hemşirelik biliminin 

başarısında çok önemli bir yere sahiptir (Jan, 2012). 

 

 

Filipinler’de Bilişim Hemşireliği                                                                 

Filipin Tıp Bilişim Derneği’nin (PMIS) Sağlık Bilişim Derneği’nin oluşmasında çok güçlü bir etkisi vardır. PMIS 

resmen Menkul Kıymetler ve Borsa altında tescil edilmiştir ve Dr. Alvin Marcelo Başkanlık etmiştir. Bilişim, ilk 

olarak örgün eğitimde daha sonra da hemşirelik lisans derslerinde müfredatın bir parçası haline gelmiştir. Son 

zamanlarda Filipinler’de hemşirelik bilişimi önemli bir yere sahiptir. Çünkü; profesyonel sağlık bakımının 

geliştirilmesine yardım etmekte, sonuçlara daha hızlı ulaşılmasına ve daha hızlı iletişim sağlanmasına imkan 

sunmaktadır. Filipinli hemşirelik öğrencilerinden “bilgisayar kullanımının bilişimin hemşireliğinin çok önemli bir 

parçası” olduğunu düşünmeleri beklenmektedir. Filipinler’de Bilişim Hemşireliğine artan talepten dolayı, özellikle 

profesyonel hemşireler için 2010 yılında Filipinler Bilişim Hemşireliği Derneğini kurulmuştur. Bu dernek 

Filipinler’de profesyonel sağlık bakım sistemini geliştirmek için seminerler düzenlemiş, veriler tutmuştur. Bilişim 

Hemşireliğinin önemini sadece Filipinler’de görmüyoruz aynı zamanda Kore, Japonya, Çin, ve Tayland gibi birçok 

Asya ülkesinde klinik yönetim sistemi, elektronik hasta kaydı, bilgisayar tabanlı sağlık sistemi, hemşirelik bilgi 

sistemi adı altında farklı bilişim sistemleri kullanılmaktadır (http://pebblesmulato.blogspot.com). 

 

Avrupa Ülkelerinde Bilişim Hemşireliği 

 

 

Avrupa'da, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, sağlık sektöründe bilgi teknolojileri (BT) hasta sonuçlarını 

iyileştirmek ve aynı zamanda sağlık maliyetleri azaltmak, sağlık alanında güvenlik ve kaliteyi artırmak için 

http://pebblesmulato.blogspot.com/
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kullanılmaktadır.  Avrupa birçok farklı dilde yaşam koşulu, kültür ve sosyal statüsü ile yaklaşık 50 ülke ve 750 

milyon üzerinde nüfusu barındıran bir kıtadır. Bu durum hemşirelik bilişimi alanında net bir fikir elde edilmesini 

imkansız kılmaktadır. Avrupa’da kurulan istikrarlı bir altyapı olan bilişim hemşireliğinin temel görevi hataların 

azaltılması ve kanıta dayalı ve düşük maliyetli etkin bakımın verilmesidir (http://pebblesmulato.blogspot.com). 

Bilişim hemşireliği; teknoloji kullanılarak iletişim ve hasta bakımında elektronik sağlık kaydını (EHR) 

gerçekleştirmektedir. Üç veya daha fazla ülkenin katıldığı Avrupa Komisyonu (AK), tüm kültürler arası sağlık 

profesyonellerinin, eğitimcilerin ve yöneticilerin projelerini finanse ederek sağlık bilişiminin gelişimine katkıda 

bulunmaktadır.  

2004 Mayıs ayında, AK Avrupa'da daha kaliteli sağlık vermeyi hedefleyen bir eylem planı olarak, "e-Sağlık 

Eylem Planı" nı kabul etmiştir. Plan, tedavi sürecindeki bekleme süresini ve hatayı azaltmak için başta elektronik 

reçeteler, bilgisayarlı hasta kayıtları ve bilgi sistemi olmak üzere sağlık bilişiminin birçok yönlerini kapsamaktadır. 

Birçok Avrupa ülkesi, ulusal politikalar ve stratejiler geliştirmiştir (http://pebblesmulato.blogspot.com). 

Hemşirelik verilerini karşılaştırmak, paylaşmak, standart bir sınıflandırma ve terminoloji getirmek ayrıca 

hemşirelik veri setlerinin gelişimini desteklemek için 1995 yılında, Avrupa Hemşirelik Tanı, Müdahale ve 

Sonuçları (ACENDIO) derneği kurulmuştur. Avrupa standardizasyon komisyonu (CEN), Fransızcada “commite” 

olarak geçen ve Uluslararası Standardizasyon Komitesi (ISO)' ne benzer bir Avrupa organıdır. CEN sırasıyla farklı 

Avrupa ülkelerinde ulusal sağlık standardizasyon kuruluşları ile buluşmaktadır 

(https://infograph.venngage.com/p/97418/chapter-38-nursing-informatics-in-europe) 

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) 

ICN en az 12 Avrupa ülke diline tercüme edilmiş ve birçok ülkede test edilmiştir. İsveç'te, SAMBA (Tıbbi İş 

Faaliyetleri Mimari Yapısı) bakım süreçleri üzerine bir modeldir. SAMBA’nın misyonu bireysel konuları dikkatle 

alırken aynı zamanda İsveçli sağlık iş akışı için model olacak bir süreç geliştirmektir 

(http://pebblesmulato.blogspot.com). 

Avrupa’da e-Sağlık Eylem Planı gerekçelerinden biri de; vatandaşın yüksek kalitedeki uygun sağlık bilgilerini 

internette kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Tam da bu aşama da Nordic hemşire araştırması hasta katılımına 

dikkatimizi çekmektedir. 

Araştırmada gelişmiş hasta katılımının ve hasta tercihlerinin dikkate alınmasının; gelişmiş sonuçlara, tedaviye 

uyuma ve hasta bakım memnuniyetinin artmasına neden olduğu belirlenmiştir 

(https://infograph.venngage.com/p/97418/chapter-38-nursing-informatics-in-europe). 

Bakımın Sürekliliği ve Bilgi Kullanılabilirliği 

Avrupa’da yaygın olarak kullanılan Teletıp ve telesağlık; bir mesafe üzerinden bilgi ve belgeler iletmek için tıp ve 

hemşirelik uygulamalarında kullanılan bir telekomünikasyon sistemidir. Nordic Hemşire Araştırma sonuçlarına 

göre; Avusturalya, Almanya, Yunanistan, Slovenya, Fransa, İngiltere,  İrlanda, Belçika, Danimarka, Norveç, 

Finlandiya, İsveç, İzlanda, Portekiz, İspanya ve İtalya gibi birçok ülkeler teletıpı kullanmaktadır 

(http://pebblesmulato.blogspot.com). 

Avrupa'da Hemşirelik Uygulamaları İçin Ortak Terminolojinin Geliştirilmesi 
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Farklı Avrupa ülkelerinde hemşirelik için tek tip terminoloji gelişimine katkıda bulunan ortak etkenlerden bazıları 

şunlardır: 

 Çoğunlukla kamu tarafından finanse edilen kısıtlı maliyetin etkin bakım ve kalite iyileştirme talepleri, 

 Profesyonel hemşirelik ve hemşireliği daha fazla görünür hale getirme talebi.  

 1980'lerde Pek çok Avrupa ülkesinde bakıma ihtiyacın artması ile hemşirelik mesleği daha görünür hale 

gelmiştir.  

 Dünya Sağlık Örgütü’nün “İnsanlara yönelik hemşirelik bakımı gereklidir” ifadesini kullanması 

Avrupa’da hemşireliğin dönüm noktasına sebep olmuştur.  

 Belçika hemşirelik bakımını en görünür hale getirmiş ve ulusal düzeyde Avrupa’da politikacıların da 

katkısı ile hemşirelerin sağlığa katkısı onaylanan ilk ülke olmuştur (Santos, 2009). 

İsveç’te ve Norveç’te Bilişim Hemşireliği 

İsveç’te tüm kayıtlı hemşireler (RN) 1986 yılından beri, hemşirelik bakımını kanunla belgelemek zorundadırlar. 

Yönetmelikler, hemşirelerin hasta kayıtlarında hemşirelik tanılarını bulundurması ve bu tanıları doğrultusunda 

planlama, uygulama ve değerlendirme yapacak kişisel sorumluluğunun olması gerektiğini belirtmektedir. 

Hemşireler hemşirelik tanıları fikrini kabul etmişlerdir, ancak hiçbir standart ifade ile pratikte rutin uygulanan 

hemşirelik tanıları konulmamaktadır. Ayrıca İsveç hemşireleri hasta ile ilgili problemlerin çözümünde tablo 

kullanmayı tercih etmektedirler (Powel, Nelson ve Patterson, 2008). 

İsveç’te 2000 yılında, Ulusal Sağlık ve Refah kurulu tarafından yapılan araştırmada sağlıkla ilgili şöyle bilgiler 

aktarılmaktadır. Şöyle ki; “1971 yılında 4 haftalık hastanede kalış 3 sayfalık bilgiden oluşmakta, 1984 yılında bu 

18 sayfa ve 1999 yılında 10 gün daha kısa kalış 34 sayfalık bilgiden oluşmaktadır. Çözüm daha fazla yazmak değil, 

ancak bunun yerine uygun bilgiye odaklanmaktır” denilmiştir (Powel, Nelson ve Patterson, 2008). 

İsveç'te hükümetin bilişim teknoloji ilkesinin üç amacı vardır: Tüm vatandaşa mevcut BT’ni sunmak, BT 

kullanabilme yetkinliğini kazandırmak ve bu yolla toplum hizmetleri hakkında bilgi sahibi yapmak. İlk amaç; 

birkaç yıl içinde İsveç’in her yerinde tüm hastane ve şirketlerde yüksek hızlı internet bağlantısı olan bir BT 

altyapısını oluşturmaktır. Bir diğer amaç; sistemler arasında iletişim kurmaktır. İsveç'te tüm bölgesel sağlık 

hizmetleri direktörleri; birbirleri ile iletişim kurabilmek ve kendi hastane sistemlerini geliştirmek için sağlık 

bilişim sistemini kullanmaktadır. Norveç ve İsveç’te EPRs (elektronik patient records); birincil sağlık hizmetleri 

veren kuruluşlarda ve hastanelerde oldukça yaygındır. İsveç’te EPRs’nin birincil sağlık hizmetlerinde kullanım 

yüzdesi tahmini %85-90 iken, hastaneler için bu oran yaklaşık %40’dır. Norveç’te hastane yataklarının %81'inde 

EPRs vardır (Powel, Nelson ve Patterson, 2008). 

Belçika’da Bilişim Hemşireliği 

Belçika’daki tüm hastaneler ülkenin hemşireliğe dair tüm veri setlerini kullanmaktadır ve 1988 yılından bu yana 

yılda dört kez bu verilerin toplanması zorunludur (B-Nöromusküler). Belçika’daki bu veriler; hemşirelik 

girişimleri, tıbbi tanı, hasta demografik özellikleri, değişkenler ve kurumsal özelliklerden oluşur. Hemşirelik 
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girişimleri kapsamlı testlerden üretilmiştir ve hijyen alışkanlığı edindirme, beslenmeye yardım ve yara bakımı gibi 

başlıklara ayrılır (Santos, 2009).  

Hollanda’da Bilişim Hemşireliği 

Hollanda'da, hemşirelik bilgi referans modeli (NIRM) hem klinik düzeyde bilgi hem de daha üst düzeyde verileri 

toplayan hemşire ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiştir. Bu model hasta verilerini baz alan bir model olarak 

tanımlanır. Hemşirelik tanıları, müdahaleler ve sonuçları hemşire tarafından yorumlanır ve toplanan veriler önce 

kurumsal amaç için son olarak da uluslararası bir paylaşım için derlenir (Labbadia, 2011). 

 

Danimarka’da Bilişim Hemşireliği 

1990'ların başında, Danimarkalı bir hemşire hemşirelik verilerinin bir standardizasyonunu sağlamak için AB 

(Avrupa Birliği) bünyesinde ortak bir proje olarak "Telenurse“ u başlatmıştır. Bu proje daha sonra Uluslararası 

Hemşireler Birliği Konseyi (ICN) ‘nin de ilgisini çekmiştir. Avrupa’da Hemşirelik Uygulamaları’na yönelik 

Uluslararası Sınıflandırılması (ICNP) getirilmesi geliştirilen bu proje sayesinde olmuştur. VIP modeli (İsveççe; 

iyilik hali, dürüstlük, güvenilirlik kısaltması), hemşirelik bakımının temel unsurlarını kavramsallaştırması, 

netleştirilmesi, sistematik düşünme ve hemşirelik kayıtlarını kolaylaştırmak amacı ile geliştirilmiştir. VIP modeli 

İsveç’in yanı sıra Finlandiya, Norveç, Danimarka, Estonya ve Letonya'da da kullanılmaktadır (Labbadia, 2011). 

 

Sonuç 

Hemşirelerin teknolojiyi yakından takip etmeleri ve uygulamalarında etkili bir şekilde kullanmaları çağımızın 

teknolojide her geçen gün ilerliyor olması nedeniyle önemli bir gereksinim olarak ortaya çıkmıştır. Hemşirelik 

bilişimi; hemşireliğin eğitim, uygulama, yönetim ve araştırma başta olmak üzere hemen her alanında 

bulunmaktadır. Hemşirelerin teknolojiyi etkin kullanabilmeleri için teknoloji okuryazarlığı ile ilgili yeterli bilgi 

ve beceri edinmeleri gerekmektedir (Bilgiç ve Şendir, 2014). Asya ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde 

de bilişim hemşireliği ilerlemekte ve hastalar ve hemşireler bu durumdan olumlu yönde faydalanmaktadırlar.  

Hemşirelik bilişiminin ülkemizde gelişimi için lisansüstü programların açılıp yaygınlaştırılması, sertifika 

programlarının düzenlenmesi ve bilişimin hemşirelik bakımında uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli 

çalışmaların yapılması önemlidir (Bilgiç ve Şendir, 2014).  Hemşirelik bilişimindeki gelişmeler ve uygulamaların 

yaygınlaşması hemşirelik bakım kalitesinin ve mesleki profesyonelleşmenin artmasına yardımcı olacaktır. 
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Giriş 

Son yıllarda ülkemiz hayvancılığında, dışa bağımlı olduğumuzu ortaya koyan gebe düve 

ithalatları ile anlaşılmıştır ki, sürü yönetimimizde düve yetiştiriciliği yönünden eksiklerimiz 

bulunmaktadır. 

Hayvancılık sektöründe düvelerin beslenmesi en önemli konulardan birisidir. Düve 

yetiştiriciliği geleceğe yatırım olarak değerlendirilmelidir. Düve yetiştirmenin amacı istenen 

canlı ağırlık ve yaşa en ucuz bakım ve yetiştirme maliyetleri ile ulaşmaktır. Başka bir deyişle 

sütçü düve yetiştiriciliğinde amaç yatırım maliyetlerini minimum tutarak karımızı en yüksek 

seviyeye çıkarmak olmalıdır. Bunun içinse geri dönüş zamanının (yani düvenin doğum yaparak 

süt vermeye başlaması) azaltılması hedeflenmektedir (Hoffman and Funk, 1992). Ancak 

yetiştiriciler açısından buna ulaşmak ekonomik olarak çok zor görülmekte ve gerekli önem tam 

olarak verilememektedir. İyi yetiştirilmiş bir düveden gelecekte elde edilecek süt ve döl 

veriminin işletmeye çok önemli katkı sağlayacağı unutulmamalıdır (Bilginturan, 2012). 

Sütçü düvelerin gelişimleri, yetiştirme sistemlerinin performansı açısından periyodik olarak 
izlenmelidir. Süt üreticileri ve düve yetiştiricileri bu faydalı bilgileri genellikle göz ardı 

etmektedir. Üreticiler genellikle düveleri canlı ağırlık artışı ile hedeflenen canlı ağırlık veya 

vücut uzunluklarını karşılaştırmak amacıyla değerlendirirler. Ancak günlük canlı ağırlık artışı 

veya canlık ağırlık genellikle tohumlama standardı için karşılaştırılmaktadır. Bu yaklaşımdaki 

temel problem istenen yaştaki düvelerin ortalama günlük canlı ağırlık artışları veya canlı 

ağırlığın genetik potansiyele bağlı olduğudur (Hoffman, 2007). 

Süt sığırcılığı işletmelerinde sürü yenileme oranı %10-30 arasında olması gerekmektedir. Bu 

amaçla, işletmenin kendi yetiştirdiği düvelere öncelik verilmesi tercih nedenidir. İşletmelerde 

sürü yenileme, hastalık, verim düşüklüğü ve zorunlu kesim gibi nedenlerle sürüden ayrılanların 

yerine istenen özellikte genç hayvanların ikamesi ile mümkündür ( Görgülü, 2019).   

Son zamanlarda büyükbaş hayvanlığın karlılığını artıracak ve genetik potansiyellerini ortaya 

çıkarmak için geliştirilen yeni seçim kriterlerini sağlayabilecek düvelerin yetiştirilebilmesi 

önem arz etmektedir. Artık düvelerin daha hızlı gelişme ve büyüme göstererek ilkine damızlıkta 

kullanma yaşının hızla geriye çekilmeye başlanması hem ekonomik olarak işletmelerin elini 
rahatlatacak, hem de giderlerin azalmasını sağlayacaktır.     

Çeşitli sebeplerden dolayı veya sürünün genetik kapasitesini artırmak için sürüden çıkartılmak 

zorunda kalan sığırların yerini düveler almaktadır. İşletmelerde doğan hayvanların yarısı erkek 
yarısı dişi olarak doğacağı varsayılır ve bu dişi hayvanlar işletmede damızlık olarak kalırlar. 

İşletmenin sağlıklı ve verimli bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için düvelerin bakım ve 

beslenmesine önemlidir. Sütten kesim sonrası ve düve döneminde hayvanların beslenmesi, 

ileriki dönemlerde Laktasyon, süt verimini ve döl verimini etkileyeceği için çok önemlidir.  

Yetiştirilen kaliteli düvelerden, çevre ve çiftlik açısından en düşük maliyetle yüksek verim 

potansiyeli elde etmek amaçlanmaktadır. Bu nedenle düvelerin bakım ve beslenmeleri, verim 

döneminde olan sürüdeki diğer hayvanlar gibi itinalı bir şekilde yapılmalıdır.  
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Düve Döneminde Bakım ve Beslenmesi 

Günümüz büyükbaş hayvancığında yem maliyetleri toplam maliyetin yaklaşık % 70’ ini 

oluşturmaktadır. Bu maliyetleri karşılayabilmek ve kar edebilmek için işletmemizde bulunan 

hayvanların sağlıklı ve verimlerinin en üst seviyede olması arzu edilmektedir. Bunu için 

sığırların beslenmesi ile canlı ağırlık artışı ve diğer yapısal fonksiyonlarında bir farklılık 

olmadan en az maliyetle etkin bir besleme yapmak gerekmektedir (Yavuz ve Bilginturan, 
2013). 

Düve dönemi, buzağıların sütten kesilmesinden doğum yaptıkları süreye (27-30 aylık) kadar 

geçen dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde; 

Düvelerin güç doğum problemi yaşamaması için tohumlama yaşına (16-18 aylık) geldiklerinde 

yeterli canlı ağırlığa sahip olmaları, ileriki dönemlerde süt verimlerinin olumsuz etkilenmemesi 

için uygun fizyolojik ve fiziksel yapıya sahip olmaları, temel amaç olmalıdır. Özellikle yüksek 

yemleme maliyetlerini düşürmek için sağmal hayvanlardan arta kalan yemlerin verilmesi uygun 

olabilecektir. Sütten kesimden 6 aylık yaşa kadar rasyonda %40-80 arasında kaba yem, 7-12 
aylık yaşa kadar rasyonda %50-90 arasında kaba yem olması tavsiye edilmektedir (Wattiaux, 
2008). 

3-6 aylık dönemde özellikle iyi kalitede kaba yem kullanılmaya çalışılmalıdır. Bu dönemde 

rumen gelişimi ileriki dönemde süt verimini etkileyeceği unutulmamalıdır. 

Çizelge 1. Sütçü düvelerin rasyon içeriği (Wattiaux, 2008) 

Yaşlar (Aylar)                              3-6  7-12  13-18  19-22  

Ortalama Canlı Ağırlık, kg      150  270  400   500 

Tahmini Yem Tüketimi, Kg/gün 3,2-4,0    5,4-7,3         7,7-9,5          10-11,8 

Çok iyi kalite kaba yem, kg 1,8-2,2  5,0-6,0  8,0-9,0  10-11 

Yoğun yem, kg  1,4-1,8  0-1,0  0-1,0  0-1,0   

İyi kalite kaba yem, kg 1,4-1,8  4,5-5,0              6,4-7,3       9,0-10,0 

Yoğun yem, kg             1,8-2,2  1,4-1,8  1,4-1,8          1,0-1,4   

Düşü kalite kaba yem, kg    0,9-1,4            3,2-4,0  5,4-6,4         7,3-8,2 

Yoğun yem, kg          2,3-2,7  2,3-2,7  2,7-3,6         2,7-3,6   

Kaba yemde değişim %       40-80  50-90  60-100        60-100  

Rasyondaki NDF, %               34  42  48  48 

Rasyondaki protein, %            6  15  14  12 

Çizelge 1’de görüldüğü üzere; 

Çok iyi kalitede vereceğimiz yonca, mısır silajı vb. ile ilk 3-6 aylık yaşta toplam NDF oranını 

düşük tutarak ve yüksek protein içeriği ile düvelerin hızla gelişimi sağlanacaktır. Bu dönemde 

yüksek gelişme hızı ile tohumlama dönemine kadar düvelerin iyi bir kondisyon sağlamaları, bu 

dönemde gerekli olan canlı ağırlık düzeyine ulaşmaları sağlanacaktır. Son dönemde ise yaklaşık 

0,700-1.000 gr/gün canlı ağırlık artışı sağlanmalıdır. Düveler bu dönemde tohumlanmaya hazır 
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hale gelmiş olup, yüksek NDF içeriği olan kaba yem ağırlıklı rasyonlarla beslenmeye devam 

etmelidir. Bu dönemde özellikle yağlanmaya dikkat etmek gerekmektedir.      

Yetersiz protein tüketiminde cidego yüksekliğinin standart değerlerin altında kalmaktadır. 

Düvelerin erişkin vücut yapısına ulaşamamaları tohumlama ve ilkine buzağılama yaşını 

uzatmakta, güç doğum ve süt veriminde kayıplara neden olmaktadır. Bunlar ise uzun vadede 

ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Yetersiz enerji tüketimlerinde ise, düveler gerekli canlı 

ağırlığa ulaşamayacaklardır. Bu da tohumlama ve ilkine buzağılama yaşını uzatmakta yine 

ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 

Düve Döneminde Büyütme 

Düveleri gelişmeleri ilkine buzağılama için yeterli canlı ağırlığa gelmeleri büyüme oranı ile 

belirlenir. Düvelerin ilk buzağılamada yetişkin canlı ağırlığının %80-85’ine ulaşmış olması 

istenir. Bu orana ulaşmak iklim, ırk, bakım ve besleme gibi temel bazı faktörlerin etkisi 

altındadır. Genel olarak düveler ergin canlı ağırlığın %50-60’ına geldiklerinde 

tohumlanmalıdır. Sütten kesimden sonra düvelerin gruplandırılması hem işçilik hem de 

gelişmenin takibi açısından tavsiye edilen bir durumdur.  

Çizelge 2. Standart büyüme eğrisi (Kertz et al., 1987)

 

 

Çizelge 2’de görüldüğü üzere ideal sağrı yüksekliği ve canlı ağırlığa ulaşmanın temelinde iyi 

ve dengeli bir rasyon programı gerekmektedir. Ortalama 130-140 cm sağrı yüksekliğinde, 600-
650 kg canlı ağırlığına ulaşmış ve ilk buzağısını doğurmuş düvelerin, daha sonraki 

laktasyonlarda daha yüksek süt verimine ulaşması beklenecektir.    
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Çizelge 3. Düvelerin aylar itibariyle canlı ağırlıkları (Kg)(Görgülü,2019). 

Erişkin Canlı Ağırlık (Kg.) 400 450 500 550 600 

Canlı Ağırlık (Damızlık 

Değeri) 
-100 -50 0 +50 +100 

3 Aylık 80 90 100 110 120 

6 Aylık (Yetişkin Canlı 

Ağırlığın %30’u Kadar 

Olmalı) 

120 135 150 165 180 

9 Aylık 160 180 200 220 240 

12 Aylık  200 225 250 275 300 

15 Aylık (Yetişkin Canlı 

Ağırlığın %60’u Kadar 

Olmalı) 

240 270 300 330 360 

18 Aylık  290 330 365 400 440 

22 Aylık (Yetişkin Canlı 

Ağırlığın %90’u Kadar 

Olmalı) 

360 405 450 495 540 

 

Çizelge 3.’de görüldüğü üzere düveleri tohumlama zamanına kadar yeterli canlı ağırlığa 

ulaştırmak temel hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. Düveler 6 aylık yaştan itibaren en az 

erişkin canlı ağırlıklarının %30’una sahip olmaları gerekmektedir. 15 Aylık yaşa ulaştıklarında 

ki bu yaşta cinsel olgunluğa ulaşmış kabul edilir. Bu yaşta düvelerin, yetişkin canlı ağırlığın 

%60’ ı kadar olması beklenmektedir.   

Canlı ağırlık hedeflerine ulaşmış bir düvenin damızlık değerinin pozitif olması beklenmektedir. 

Düvelerin damızlık değeri hesaplanırken; sürü test verileri, ağırlık verileri, vücut kondisyon 

skorları ile birçok üretim etkinlik verileri dikkate alınmaktadır. Bu veri skorlarının yüksek 

olabilmesi ve düvelerin sürüye katılabilmesi bakımından düzenli bir bakım besleme programına 

tabi tutulması gerekmektedir.        

Sonuç 

İyi bakım ve besleme şartları altında büyütülmüş bir düve, gelecekte işletmemize yapılmış 

önemli bir yatırım olarak değerlendirmemiz gerekmektedir. Düve döneminde yapılan besleme 

ve yetiştirme iyi planlanmalı ve ileriki dönemlerde süt verimi dikkate alınarak gerekli özen 

gösterilmelidir. Ayrıca düvelerin besleme ve bakım şartlarındaki iyileşme bunların hızla sürüye 

katılmalarını sağlayacak olup, işletme ekonomisinin karlılığı açısından da çok büyük önem 

taşımaktadır.  

-İyi bir yetiştiricilikle düvelerin hastalık ve ölüm oranları en aza indirilmelidir. 

-Optimum büyüme hızı ve hedeflenen canlı ağırlık artışı sağlanmalıdır. 

-Cinsel olgunluğa ulaşmanın, yaştan daha çok canlı ağırlık ilişkili olduğu unutulmamalıdır. 

-Düvelerin tüm yetiştiricilikle ilgili masrafları en asgari seviyede tutulmalıdır (yem, sağlık, 

işçilik vb.). 

-Rumen gelişimine dikkat edilerek aşırı yağlanma önlenmelidir. 
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-Ayrıca meme gelişmesi için kritik dönem olan bu süreçte aşırı yağlanmanın süt verimini 

etkileyeceği unutulmamalıdır. 
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ÖZET 

Tarım topraklarının sürdürülebilirliği, erozyon, çevre kirliliği, bilinçsiz sulama ve gübreleme de yapılan yanlış 

uygulamalarla her geçen gün azalmaktadır. Bunun yanı sıra hızla artan nüfusun besin ihtiyaçlarının beraberinde 

gelişen gıda sanayinin ihtiyaçlarını karşılamak için tarımsal üretimin arttırılması gerekmektedir. Son zamanlarda, 

birim alandan en yüksek miktarda ve kalitede ürün elde etmek için nano gübreler üretilmeye başlanmıştır. 

Gerçekleşen araştırmalar, nano gübrelerin, bitki besin elementlerinin kullanımı tarımsal verimlilikte bir artışa 

neden olduğu, toprak toksisitesini azalttığını, aşırı gübre kullanımının olumsuz etkilerini en aza indirgediğini ve 

gübre uygulama sıklığını azalttığını göstermektedir. Nano gübreler tarımda, ürün verimini yükseltmek ve bitki 

besin maddesi kullanım etkinliğini artırmak, aşırı dozda kullanılan kimyasal gübrelerin kullanımını azaltmak için 

önemlidir. Nanoteknolojik gübrelerin en önemli özellikleri makro ve mikro besin elementlerinden bir ya da 

birkaçını içermeleri, az miktarda ve sıkça uygulanabilmeleri ve çevre dostu olmalarıdır. Ancak, fazla miktarda da 

uygulandıklarında tıpkı kimyasal gübreler gibi bitki gelişimini ve ürün verimini azaltıcı etki gösterirler. 

Anahtar Kelimeler: Nano gübreler, toprak, verim, gübreleme  

 

NANO FERTILIZER USE IN AGRICULTURAL PRODUCTION 

 

ABSTRACT 

Sustainability of agricultural lands is decreasing day by day due to erosion, environmental pollution, unconscious 

irrigation and fertilization. Besides, it is necessary to increase agricultural production in order to meet the needs of 

the developing industry as well as the nutritional needs of the growing population. In recent years, nano fertilizers 

have started to be produced in order to obtain the highest quantity and quality product from the unit area. Recent 

searches show that the use of nano fertilizers cause an increase in the use efficiency of plant nutrients, reduce soil 

toxicity, minimize the adverse effects of excessive chemical fertilizer use, and reduce fertilizer application 

frequency. Nano fertilizers are important in agriculture to increase crop yield and plant nutrient use efficiency, and 

to reduce excessive use of chemical fertilizers. The most important characteristics of nanotechnological fertilizers 

are that they contain one or more of the macro and micro nutrients, they can be applied a little and often and also, 

they are eco-friendly. However, when they are applied in large quantities, they have the effect of reducing plant 

growth and product yield just like chemical fertilizers. 

Keywords: Nano fertilizer, soil, efficiency, fertilization 

 

 

 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

460 
 

1.GİRİŞ  

Dünya genelindeki nüfus artışı üretim, beslenme ve enerjiye olan talep artışını da yanında getirmektir. Nüfus 

Referans Bürosu’nun Ağustos 2018 yılı verilerine göre, bugünkü dünya nüfusunun 7.6 milyar 2050 yılında ise 

yaklaşık olarak % 31,6 artışla 10 milyara ulaşacağını tahmin etmektedir (AA, 2018). Sürekli artan bu nüfusun gıda 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tarımsal üretimin arttırılması gerekmektedir. Bu amaçla tarımsal üretimin en 

önemli kaynağı olan toprak; işleme, gübreleme, sulama ve toprak kökenli hastalıkları önleyici uygulamalar gibi 

tedbirlerle verimli hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bitkiler tarafından kullanılan besin elementlerinin tekrar 

toprağa ilavesi, bitkisel üretim ve ürün kalitesinin arttırılabilmesi için ise, gübreleme yapmak zorunlu hale 

gelmiştir (Sönmez ve ark., 2008).  

Yirminci yüzyılda başlayan tarımda kimyasal gübre kullanımı günümüzde artış göstermiştir. Ancak, toprak analizi 

yapılmadan gereğinden fazla uygulanan mineral gübreler toprakta tuz ve ağır metal birikmesi, besin maddesi 

dengesinin bozulması, mikroorganizma nüfusu ve hareketliliğinin zarar görmesi, toprak ve sularda nitrat birikmesi 

ve ötrofikasyon oluşumu gibi olumsuz etkilere neden olmaktadır (Sönmez ve ark., 2008; Liu ve Lal, 2015).  

Kimyasal gübreleme de yapılan hatalı uygulamalar ile toprakların pH dengesi bozulmakta ve asitlik oranı artarken; 

fosfor (P), kalsiyum (Ca) gibi bazı besin elementlerinin bitkiler tarafından alınması engellenmekte, bitkilerde 

noksanlık ve gelişmede gerileme görülmektedir (Bellitürk, 2011). Öte yandan, asit reaksiyonlu topraklarda pH’yı 

yükseltmek için uygulanan aşırı miktarda kireç ve kireç benzeri gübreler topraktaki besin elementi dengesini 

bozmakta; fosfor, bor, demir, çinko ve bakır gibi elementlerin fikse edilmesine sebep olmaktadır. Bu hadise bir 

yandan topraktaki besin elementi dengesinin bozulmasına neden olurken, bir yandan da fikse edilen elementlerin 

noksanlığını gidermek üzere ilave gübreleme yapılmasına sebep olmaktadır. Bilhassa, fazla miktarda uygulanan 

fosforlu gübreler, toprakta mevcut olan kalsiyum ile birlikte çinko ve demirin bitkiler tarafından alınmasını 

güçleştirerek besin elementi dengesini bozmaktadırlar (Bilen ve Sezen, 1993; Güneş ve ark., 2007).  

Kültürü yapılan bitkilerin ürün verimini artırmak, çevre sorunlarını azaltmak, sürdürülebilir tarım ve çevre için 

yeni teknolojilerden yararlanarak yenilikçi, etkili gübrelerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Nanoteknoloji birçok 

alanda yenilikçi fırsatlar sunarken, özellikle gıda ve tarımda nano materyallerin kullanımı artan nüfusun 

ihtiyaçlarını karşılamak, birim alandan en az masraf ile en fazla ve en kaliteli ürün elde etmek açısından çok 

önemlidir. Çünkü tarımı yapılan arazilerin ve su kaynaklarının sınırlı olması sebebiyle tarımsal sektörün gelişmesi, 

modern teknolojilerin etkili bir şekilde kullanılarak eldeki kaynakların en az zararla kullanım etkinliğinin 

artırılması ile mümkündür. Modern teknolojiler arasında yer alan nanoteknoloji; tarım sistemleri, biyomedikal, 

çevre mühendisliği, enerji dönüşümü ve diğer birçok alanda devrim potansiyeline sahiptir (Naderi ve Danesh-

Shahraki, 2013; Goel, 2015; Sing ve ark., 2017).  

Yeni ve gelişen bir bilim dalı olan nanoteknolojinin, gelecekte tüm hayatımızda ve özellikle de tarımsal üretim 

alanında çok önemli bir role sahip olacağı şimdiden öngörülmektedir.  

1.1. Nano Gübreler  

Nano, Yunanca bir sözcük olup cüce, son derece küçük, ufacık gibi anlamlara gelmektedir. Bilimsel karşılığı ise, 

metrenin milyarda biri olan ölçü birimidir. Nanoteknoloji ise, boyutu 100 nm’den küçük olan madde ve sistemleri 

inceleyen bir disiplin ve bilim dalıdır (Kayır ve Baççıl, 2010; Demirbilek, 2015; Liu ve Lal, 2016).  

Nano gübreler, geniş yüzey alanına sahip olmalarının yanı sıra bitki kök ve yaprak gözenek boyutundan daha 

küçük boyutlara sahiptirler. Bu özellikleri nano gübrelerin uygulandıkları yüzeyden bitkiye penetrasyonlarını ve 

besinlerin alımı ve kullanım etkinliği artabilir. Diğer yandan, parçacık boyutunun azaltılması ile nano gübrelerin 
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birim alan başına spesifik yüzey alanının ve parçacık sayısının artırılmasını de sağlar. Böylece, nano parçacıklar 

içinde kapsüllenmeş nanogübrelerin temas alanındaki artışla bitkiler uygulanan besin elementlerinden daha fazla 

yararlanabilecekleridir (Sing ve ark., 2017).  

Nano gübre, bitki besin elementlerini şu üç yoldan biriyle bitkiye iletirler;  

I) Besin elementi, nanotüpler veya nano gözenekli malzemeler gibi nanomalzemeler içine 

kapsüllenebilir,  

II) ince bir koruyucu polimer film ile kaplanır veya  

III) nano ölçekli boyutlardaki partiküller veya emülsiyonlar halinde bitkiye taşınırlar (Jampilek ve 

Kralova, 2015; Valizadeh ve Milic, 2016).  

Nano gübreler bitkinin sağlıklı büyüme ve gelişmesini sağlarlar. Böylece sağlıklı olan bitki şiddetli ve değişken 

atmosferik koşullara ve hastalıklara karşı da daha fazla direnç kazanır. Ayrıca, tarımda kullanılan nano gübreler, 

bitkiye aktif maddelerin yapraktan püskürterek uygulanması ile toprakta aşırı kimyasal gübre uygulamasını azaltıp, 

optimum besin yönetimi sayesinde ürün miktarını arttırmaktadırlar (Mukherjee ve ark., 2015).  

Toprakta yeterli miktarda alınabilir mikroelement içeriği bitkilerin patojenlere karşı dayanıklılığını da 

artırmaktadır. Ancak bazı faktörler topraktaki besin elementlerinin bitkiler tarafından alımını sınırlamaktadır. 

Nötrden alkalin topraklara doğru besin elementlerinin toprak çözeltisinde bulunabilirliği ve bitki tarafından 

alınabilirliği azalmaktadır. Örneğin; toprak pH’sı alkaline yaklaştıkça topraklarda Fe, mangan (Mn) ve Zn 

biyoyarayışlılığı azaldığı için giderek kullanılamaz hale gelmekte ve kökler tarafından bu elementlerin alınmaları 

sınırlanmakta ve kökler enfeksiyona açık hale gelmektedir (Güneş ve ark., 2007; Servin ve ark., 2015). Oysa makro 

ve mikro boyutların aksine, nano boyutlara getirilmiş gübreler bitkinin stoma açıklığından rahatça geçebildiği için 

bitkinin minerallerden kolayca faydalanması sağlanırken, gübreden de % 100’e yakın verim alınmaktadır. 

Nanoteknolojik gübre kullanımı sayesinde gübre israfının önüne geçilerek ekimden maksimum verim 

alınmaktadır. Buna ek olarak, çevresel ve ekonomik zararların da önüne geçilmiş olunur (Liu ve Lal, 2016). 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’ nun istatistiksel verilerine göre, ülkemizde 2017 yılında toplam 13.089.074 

ton kimyasal gübre kullanılmıştır (Anonim, 2019). Nanoteknolojik gübre sayesinde hem daha az gübre kullanmak 

hem de kullanılan az miktardaki gübreden en yüksek oranda verim almak mümkün olmaktadır.  

Son yıllarda, nano gözenekli zeolit, nano Zn gübresi, nano B gübresi, nano Fe gübresi, nano bakır (Cu) gübresi vb. 

gübrelerin yanı sıra, bazı organik yapılı nano gübreler de üretilmeye başlanmıştır. Üretilen ve yoğun olarak 

kullanılan ve gelecekte daha da yoğun kullanılması beklenen nano gübrelerin türü, içeriği, uygulama dozu, 

uygulama zamanı, uygulanan bitki çeşidi gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişecektir (Rameshaiah ve ark., 2015). 

Yukarıda değinilen tüm bu nedenlerden dolayı sürdürülebilir tarım için çevre dostu makro ve mikro besin 

elementleri ile desteklenmiş nano gübrelerin geliştirilmesi gerekmektedir.  

 1.1.1. Makro ve mikro besin elementi içeren nano gübreler  

Nano gübreler, makro ve mikro besin elementi nano gübreleri olarak sınıflandırılabilirler (Chhipa ve Joshi, 2016; 

Liu ve Lal, 2016). Makro nano element gübreleri bitkiler tarafında fazla miktarda ihtiyaç duyulan, bitkinin büyüme 

ve gelişmesi için mutlak gerekli olan azot (N), P, potasyum (K), kükürt (S), Ca ve magnezyum (Mg) gibi 

elementleri içeren nano gübrelerdir. Mikro element nano gübreleri ise bitkiler tarafından çok az miktarda ihtiyaç 

duyulan iz elementleri (Fe, Zn, Cu, Mn, B vd.) içeren gübrelerdir.   

1.1.2. Nano gübrelerin avantajları  
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Sahip oldukları çok küçük boyutlar sayesinde nanogübreler, stomalardan kolaylıkla geçerek bitkinin minerallerden 

kolayca faydalanmasına olanak sağlamaktadırlar (Liu ve Lal, 2016; Sing ve ark., 2017). Böylece uygulanan 

gübreden en yüksek verim alınabileceği bildirilmiştir. Bunun yanı sıra geleneksel gübrelerle karşılaştırıldığında, 

nano gübrelerin bir çok avantajaları vardır (Liu ve Lal, 2015; Rameshaiah ve ark., 2015; Solanki ve ark., 2015; 

Sing ve ark., 2017). Bu avantajlar şöyle sıralanabilir; 

a. Az miktarda gübre tüketilerek düşük maliyetle yüksek oranda verim alınabilmesi,  

b. Gübre kullanım etkinliğini arttırması,  

c. Besin kullanım verimliliğini arttırması,   

d. Gübre uygulama sıklığını azaltması,   

e. Besin kayıplarını azaltması ve çevre üzerine olası olumsuz etkileri en aza indirmesi,     

f. Toprak toksisitesini azaltması,   

g. Toprak verimliliği ve ürün kalitesini artırması,   

h. Nanogübreler bitkinin sağlıklı büyüme ve gelişmesini sağlayarak ürün verimini, besin değerini arttırırlar.  

Böylece sağlıklı olan bitkinin hastalıklara ve şiddetli hava koşullarına karşı daha fazla direnç kazanması da nano 

gübrelerin önemli bir avantajıdır. (Dağhan,2017) 

1.1.3. Nano gübrelerin dezavantajları  

Birçok üstün özelliklerine rağmen nano gübrelerin bazı olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Alımlı bir terim olan 

nanoteknolojide kullanılan nano boyuttaki partiküller sağlığa ve aynı zamanda çevreye karşı bazı önemli riskler 

ve sorunlara neden olabilmektedir. Nano malzemelerle ilgili gerçekleştirilen ilk çalışmalar, nano partiküllerin 

insan sağlığı üzerine ciddi tehlikelere ve toksik etkilere neden olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, nano gübrelerin 

olası en önemli olumsuz etkisi içerdikleri nano partiküllerin sağlık açısından tehlikeli olabilmeleridir (Rameshaiah 

ve ark.,2015). 

Nano partiküller insan vücuduna girdikleri zaman tüm hayati organlara ulaşarak dokularda zararlara neden 

olabilmektedirler. Yapılan bazı çalışmalar da bu gübrelerin toksik etkilere de sahip oldukları, ekosistem için ciddi 

bir tehdit unsuru oldukları ve yarattıkları çevre sorunlarının onarımının oldukça güç olduğu bildirilmiştir (Solanki 

ve ark., 2015).   

1.2. Nanoteknolojik Gübrelerin Kullanım Amaçları 

Nanoteknoloji sayesinde gübreler mikro tanecikler haline getirildiğinden, bu boyuttaki parçacıkların kolayca 

yaprağın içine girdiğini ve yaprakta karbondioksit oluşumu sağlayarak, enzim aktivitesini düzenlediği bu sayede 

bitkinin fotosentez etkinliğini ile bağışıklık sistemlerini olağanüstü biçimde arttırdığı ve dolayısıyla bitkinin 

verimliliğine olumlu katkılarda bulunduğu çeşitli çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bu gübrelerin bitkilerde yüksek 

verim, kalitede artış, daha iri meyveler, tat ve aromada iyileşme, hasat sonrası ürünün depolama süresinde artış 

sağlama, bitkinin fotosentez hızı ve etkinliğini ile kuru madde oranını, çiçek tomurcuğu sayısını artırma, erken 

hasat, mantari hastalıkları önleme ve bitkiyi su stresinden koruma gibi etkilere de sahip olduğu belirlenmiştir.  

Nano gübreler bitkinin sağlıklı büyüme ve gelişmesini sağlarlar. Böylece sağlıklı olan bitki şiddetli ve değişken 

atmosferik koşullara ve hastalıklara karşı da daha fazla direnç kazanır. Ayrıca, tarımda kullanılan nano gübreler, 

bitkiye aktif maddelerin yapraktan püskürterek uygulanması ile toprakta aşırı kimyasal gübre uygulamasını azaltıp, 

optimum besin yönetimi sayesinde ürün miktarını arttırmaktadırlar (Mukherjee ve ark., 2015).  

1.3. Piyasadaki Nanoteknolojik Gübreler 

Ülkemizde piyasaya nanogübre adı altında arzı sağlanan ürünlerden bazıları şunlardır. 
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Nanoixir: Ürünün araştırma ve geliştirilmesi Akdeniz Üniversitesi Kimya Bölümünde gerçekleştirilmiş ve 2011 

yılında piyasaya sürülmüş içerisinde bitkinin ihtiyaç duyduğu mikro elementlerden (Demir, Çinko, Mangan ve 

Bakır) ihtiva eden bir üründür. Gübre belirli dozlarda suyla karıştırılıp bitkinin yapraklarına püskürtülerek 

uygulanmaktadır. 

Nanonat: Nanotim isimli firma tarafından 2014 yılında piyasaya sürülmüş içeriğinde nanopartiküller halinde 

solucan gübresi bulunan sıvı olarak arz edilen bir üründür. 

Ferbanat: Ekosistem Gübre tarafından geliştirilmiş 2011 yılında piyasa sürülmüş ve içerisinde solucan gübresi 

ihtiva eden ve solucan gübresinin nanopartiküller şeklinde ultra küçük agregatlar haline getirilmiş bir üründür. 

NanoFe – NanoK – NanoCu: Dokuz Eylül Üniversitesi partneri olan Teknobim tarafından 2016 yılında 

geliştirilmiş, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından test edilmiş ve etkisi onaylanmış nano boyutta demir, 

potasyum ve bakır parçacıkları içeren yaprak gübresidir. 

NanokalibreNPK: Agriscience tarafından üretilmiş içerisinde belli oranlarda (%3-6-7) ve nanopartiküler 

boyutlarda azot, fosfor ve potasyum ihtiva eden bir üründür. Ayrıca %5 deniz yosunu ekstratı ile sitokin oksin 

grubu bitkisel hormonlarda ürüne ilave edilmiştir. 

Nanoenergy(4-5-6): Agrisicience tarafından üretilmiş ve içerisinde nanopartiküler halde ve belli oranlarda (%4-

5-6) azot fosfor ve potasyum ihtiva eden, bununla birlikte %10 deniz yosunu ekstratı da ilave edilmiş sıvı bir 

üründür. 

2. KONU İLE İLGİLİ BAZI ÇALIŞMALAR 

Birçok araştırmacı yüksek verim sağlayan ve çevreyi koruyan nano gübreleri geliştirmek için çeşitli çalışmalar 

yapmaktadır.  

Gholinezhad (2017), demir nano-gübresinin ve farklı sulama düzeylerinin, dereotu tohumluk verimi, morfolojik 

özellikleri, verim ve yüzdesi üzerine etkileri araştırmıştır. Araştırmada, 5 farklı seviyede sulama (5, 7, 9, 11 ve 13 

gün) ve bir seviyedeki nano demir gübresi ile kontrol konularını uygulanmıştır. Nano-demirli gübre miktarını 

hektar başına sulama suyu ile birlikte 4 litre olarak belirlemiştir. Varyans analizi, nano Fe'nin etkisinin ve farklı 

sulama düzeylerinin etkisinin dereotu tohum verimi, morfolojik özellikleri, verim ve yüzdesi üzerine önemli 

olduğunu göstermiştir. Ayrıca, nano demir gübresinin ve sulamanın etkileri morfolojik özelliklerde de anlamlı 

bulunmuştur. Nano demir gübresi ve gübresiz konularda sırasıyla en yüksek ve en düşük tohum verimi, morfolojik 

özellikleri, dereotu esansiyel yağı verimi ve yüzdesini göstermiştir. Orta derecede kuraklık stresinden (9 günlük 

sulma) en yüksek uçucu yağ yüzdesi, en yüksek tohum verimi, morfolojik özellikleri ve uçucu yağ yüzdesi 5 ve 7 

günlük sulamalardan elde edilmiştir. Sonuç olarak çalışmada maksimum verim ve uçucu yağ yüzdesi 7 günlük 

yağmurlama sulama aralığında önerilmektedir. 

Abdelaziz ve ark. (2016), buğday bitkisine azot, fosfor ve potasyum (NPK) yüklü chitosan nanopartiküllerinin 

yapraklarının vasıtasıyla alınımlarını araştırmışlardır. Chitosan-NPK nanoparçacıklarını yaprak yüzeylerine 

uygulamışlar ve topraklarla doğrudan etkileşimden kaçınarak gaz alımı yoluyla stomalara girdiklerini 

belirtmişlerdir. Buğday bitkileri içerisindeki nanoparçacıkların tutulumu ve taşınımı elektron mikroskopu ile tespit 

etmişlerdir. Sonuç olarak, nanoparçacıkların floem dokularından alındığını ve nakledildiğini ortaya koymuşlardır. 

Nano gübreler ile gübrelenmiş buğday bitkilerinin yaşam döngüsü,  kimyasal güre ile gübrelenmiş buğday 

bitkilerinden% 23.5 oranında daha kısa olduğu tespit etmişler ve böylece, nano-gübrelerin uygulanmasıyla bitki 

büyümesini ve verimliliğini hızlandırmak, tarımsal uygulamada yeni perspektifler açılabileceğini bildirmişlerdir. 
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 Bekişli ve ark. (2016), 2014 yılı vejetasyon periyodunda Harran Üniversitesi’nde 10 yaşındaki Merlot (V. vinifera 

L.) üzüm çeşidinde gerçekleştirilmiş, araştırmada, farklı gelişim dönemlerinde (çiçeklenmeden önce, tane tutumu 

ve iri koruk) omcalara 2 farklı dozda (100 ml 100L-1 ve 150 ml 100L-1) nanoteknolojik yaprak gübresi 

uygulanarak, uygulama dönemi ve dozunun üzüm verimi ve kalitesi üzerine etkileri incelemiştir.  Uygulamalar 

içerisinde en yüksek üzüm verimi (1.216 kg omca-1) ve en ağır salkımlar (131.4 g) çiçeklenme öncesinde yapılan 

150 ml 100L-1 nanoteknolojik yaprak gübresi uygulamasından ile elde etmişlerdir. 

Davarpanah ve ark. (2016), Zn ve B nano gübrelerinin yapraktan uygulamasının nar bitkisinin meyve verimi ve 

kalitesi üzerine etkisini araştırmışlardır. Çalışmada; tam çiçeklenme öncesinde yapraklara nano-Zn şelat 0, 60 ve 

120 mg L-1 dozlarında ve nano-B şelat gübresi ise 0, 3.25 ve 6.5 mg L-1 dozlarında ağaç başına 5.3 L oranında 

uygulanmıştır. Çinko ve B uygulaması ile yapraklarda her iki mikro elementin konsantrasyonu artmıştır. Nispeten 

düşük miktarda B veya Zn nano-gübresi (sırasıyla 34 mg B/ağaç veya 636 mg Zn/ağaç) içeren tek bir yaprak spreyi 

uygulaması ağaç başına meyve sayısındaki artışa bağlı olarak narın meyve veriminde artışına neden olmuştur.  

Ghiyasi ve ark. (2016), kuraklık koşullarında nano besin maddeleri priminginin tritikale (Triticosecale wittmack) 

tohumunun biyolojik özelliklerine etkisini araştırdıkları bir çalışmada, tritikaleye artan 5 farklı kuraklık düzeyinde 

(0, 0.25, -0.5, -0.75 ve -1 Mpa ) ve priming ikinci faktör olarak 3 düzeyde (% 1 nano-Zn, % 1 nano titaniyum ve 

kontrol) uygulamışlardır. Araştırmada, yapılan uygulamaların tritikale bitkisinin çimlenme oranı, çimlenme hızı, 

kökçük ve sapcık uzunluğu gibi çimlenme indekslerine etkileri belirlenmiştir. Elde edilen veriler, çimlenme oranı 

ve diğer özelliklerin kuraklık ve primingden etkilendiğini ancak istatistiksel bakımdan anlamlı farklılık 

göstermedikleri, kuraklıkta nano çinko ile primingin çimlenme oranı ve fide büyümesini geliştirdiğini göstermiştir. 

Ayrıca çimlenme hızının gelişmesinde nano titanium priminginin en etkili uygulama olduğu bildirilmiştir.  

Benzon ve ark. (2015), nano gübre (N>% 1.2; P2O5>% 0.001; K2O> % 0.0001) ve geleneksel kimyasal gübre (11 

kg N, 7 kg P2O5 ve 8 kg K2O) uygulamalarının pirinç bitkisinin verimliliği, toplam fenol içeriği (TPC) ve 

antioksidan aktivitesi üzerine etkilerini serada saksı (15 kg) denemesiyle karşılaştırmışlardır. Araştırıcılar nano 

gübre uygulamasının pirinçte büyüme, gelişme, toplam fenol içeriği ve antioksidan aktivitesini desteklediğini ve 

bitki üretimini geliştirme potansiyelinin olduğunu bildirmişlerdir.  

Hassani ve ark. (2015), kimyasal gübreler (Fe, Zn ve K) ve nano (Fe, Zn ve K) gübrelerin ayrı ayrı ve 

kombinasyonlarını uygulandıkları nane (Mentha piperita L.) bitkisinin boyu, gövde, dal ve yaprak sayısı, bitkinin 

(gövde, dal, yaprak) yaş ve kuru ağırlığı ve verim üzerine etkilerini araştırmışlardır. Deneme İran’ın Khuzestan 

bölgesinin Sardasht kentinde tarla denemesi olarak yürütülmüştür. Sonuçlar kimyasal ve nano gübrelerin bitki 

boyu, dal sayısı, yaprak ve gövde yaş ağırlığını istatiksel olarak %1 oranında etkilerken bitki yaş ağırlığını %5 

düzeyinde etkilediğini göstermiştir. En yüksek bitki boyu (11.67 cm), dal sayısı (58.2), daldaki yaprak sayısı 

(916.3), boğum sayısı (16.6), yaprak yaş ağırlığı (219), yaprak kuru ağırlığı (26.7 g), gövde yaş ağırlığı (66.42 g), 

gövde kuru ağırlığı (23.1), bitki yaş (140.8 g) ve kuru (40.34 g) ağırlıkları nano gübre uygulamalarından elde 

edilmiştir. Araştırmacılar elde ettikleri sonuçlara göre kimyasal gübre uygulamasının negatif bir etkisi olmamasına 

rağmen nano gübre uygulamalarının bitkisel verim üzerinde daha etkili olduğu bildirmişler ve nano gübre 

kullanımını önermişlerdir. 

Rostami Ajirloo ve ark. (2015), 2013-2014 büyüme sezonunda yürüttükleri tarla denemesinde artan dozlarda (0, 

100, 200, 300 ve 400 kg ha-1) nano K ve saf azot (0, 50, 100, 150 ve 200 kg ha-1) gübre uygulamalarının domates 

(Lycopersicone sculentum L.) bitkisinin verim ve verim unsurları üzerine etkilerini araştırmışlardır. Araştırma 

sonucunda en yüksek bitki boyu ve kök çapına 400 kg K ha-1 nano gübre uygulamasından, bitki başına en fazla 
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meyve, meyve ağırlığı, meyve çapı ve meyve verimi oranına ise, 300 kg K ha-1 nano gübre uygulamasından elde 

edilmiştir. Diğer yandan N gübre uygulanması ise, domates verimini ve verim unsurlarını arttırmıştır. 

Araştırmacılar nano K gübresinin ve N’lu gübre uygulanmalarının domates verimini ve verim bileşenlerini 

artırdığı bildirmişlerdir. Bu çalışmada nano K gübresi ve N gübresinin kombine uygulamasının, bu gübrelerin tek 

başına uygulamalardan daha iyi bir etkiye sahip olduğu, ayrıca nano K gübresinin ve N gübresinin domatesin 

büyüme ve meyve verimi üzerinde sinerjik bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.  

Askari ve ark. (2014), kontrollü koşullarda Hogland besin ortamında (Fe-şelat içeren) yetiştirilen Catharanthus 

roseus bitkisine 70 gün boyunca altı farklı konsantrasyonda (0, 5, 10, 20, 30 ve 40 µM) demir oksit (Fe³O⁴) 

nanopartikülü uygulanmışlar ve elde ettikleri sonuçları kontrol bitkisiyle karşılaştırmalı olarak 

değerlendirmişlerdir. Deneme sonunda, Fe³O⁴  nanopartikül uygulamasının yaprak büyüme parametrelerini ve 

karbonhidrat içeriğini belirgin bir şekilde arttırdığını, ancak Fe nanogübre uygulamasının bitkilerin prolin miktarı, 

antioksidanlar ve yaprağın stomal yoğunluğunda herhangi bir etki yapmadığı bildirilmişlerdir.  

Delfani ve ark. (2014), börülce (Vigna unguiculata L.) bitkisine yapraktan Fe (0, 0.25 ve 0.5 g L-1, nano ve 

kimyasal formda) ve Mg (0, 0.5 g L-1 nano ve 0.5 g L-1 kimyasal formda) gübrelerini 3 tekerrürlü olarak, ekimden 

sonra 56 ve 72. günlerde uygulamışlardır. Analiz için bitki numuneleri 72. gün uygulamasından 1 hafta sonra 

başlanarak her 2 haftada bir toplanmıştır. Analiz sonuçları Fe uygulamalarının verim, yaprak Fe içeriği, gövde Mg 

içeriği, plazma membran stabilitesi ve klorofil içeriği üzerine olumlu önemli bir etki yaptığını göstermiştir. En 

büyük etki ise iki uygulamanın kombinasyonu olan 0.5 g L-1 kimyasal Fe + 0.5 g L-1 nano-Mg ve 0.5 g L-1 

kimyasal Fe + 0.5 g L-1 kimyasal Mg uygulamalarından elde edilmiştir. Araştırıcılar bu iki elementin yapraktan 

uygulamalarının bitkinin fotosentetik verimliliğini artırdığını ileri sürmüşlerdir.  

Ekinci ve ark. (2014), 2011-2012 yıllarında Erzurum'da ısıtılmamış sera koşullarında Atatürk Üniversitesinde 

hıyar bitkisine 2.0, 3.0 ve 4.0 L/ha dozlarında Nanonat ve Ferbanat adlı nanoteknolojik gübreleri ile bitki yaprakları 

bitki büyümesi sırasında üç kez on günlük aralıklarla ıslanana kadar uygulamışlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre 

gübre uygulamalarının hıyar veriminde kontrol grubuna göre önemli ölçüde artırdığını belirtmişlerdir.  

Liu ve Lal (2014), sentetik apatit nano parçacıklarının soya fasulyesi (Glycine max L.) üzerindeki gübreleme 

etkisini değerlendirmek için bir sera denemesi yapmışlardır. Denemede 15.8 nm çaplı küre biçiminde ve kimyasal 

bileşimi saf hidroksiapatit [Ca⁵(PO⁴)³OH] olan partiküller kullanılmıştır. Veriler, geleneksel P gübresi 

[Ca(H²PO⁴)²] ile kıyaslandığında nano partiküller şeklinde uygulanan P gübresinin soya fasulyesinin büyüme 

oranını (% 32.6) ve tohum verimini (% 20.4) artırdığını göstermiştir. Biyokütle üretimi yeşil aksamda % 18.2 ve 

kökte ise % 41.2 oranında artış göstermiştir. Araştırmacılar yaptıkları çalışmaya göre apatit nano parçacıklarının 

yeni bir P gübre sınıfı olarak kullanmasının tarımsal verimliliği arttırabileceğini ve ötrofikasyon riskini 

azaltılabileceğini bildirmişlerdir. 

Manjili ve ark. (2014), nano şelat molibden (Mo) gübresinin yapraktan uygulanmasının fıstık verimi ve verim 

bileşenleri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla, 2012 üretim sezonunda İran’ın Doğu Gilan bölgesinde bulunan 

Astaneh Ashrafieh şehrinde yürüttükleri tarla denemesini randomize blok deneme desenine göre 3 tekrarlamalı 

olarak düzenlemişlerdir. Bitki materyali olarak yerel fıstık tohum çeşidi (NC2) kullanılmıştır. Azotlu gübrelerin 

(0-30-60 kg ha-1 N) yarısı üre formunda ve taban gübresi olarak, diğer kalan kısmı ise yetiştirme periyodunun 20, 

30 ve 40 gün sonrasında uygulanırken, nano şelatlı Mo gübresinin (0, 1, 2 ve 3 g L-1 nano-Mo) yarısı dallanma 

döneminde ve geriye kalanı ise çiçeklenme döneminde yapraktan uygulanmıştır. Deneme sonunda elde edilen 

varyans analizinin sonuçları, nano şelat Mo uygulamasının bitki boyu, bitki başına kapsül sayısı, bitki başına olgun 
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kapsül sayısı, yüz tohum ağırlığı, bitki başına tohum sayısı, tohum uzunluğu, tohum ve kapsül verimi, yanal dal 

sayısı ve biyolojik performans gibi özellikler üzerine önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca, nano 

şelat Mo gübresinin farklı değerlerine ait ortalamalar karşılaştırıldığında, en yüksek kapsül ve tohum veriminin 

(2320 ve 3715 kg ha-1 sırasıyla) 3 g L-1 nano-Mo gübre uygulamasından elde edildiğini göstermiştir.  

Elfeky ve ark. (2013), tesadüfi blok deneme deseninde düzenlenen ve üç tekerrürden oluşan parsellere yaklaşık 15 

cm boyundaki fesleğen (Ocimum basilicum L.) fideleri 30 cm aralıklarla ve her parselde 18 bitki olacak şekilde 

aktarmışlardır. Çiçeklenme dönemine kadar yetiştirilen fesleğen bitkisine topraktan ve yapraktan artan dozlarda 

(1, 2 ve 3 mg L-1) 12.6 nm boyutunda Fe³O⁴ nano parçacığı uygulanmıştır. Denemede yapraktan ve topraktan 

Fe³O⁴ nano parçacık uygulamalarının fesleğen bitkisinin verim ve aktif uçucu yağ bileşenleri üzerine etkileri 

karşılaştırılmıştır. Sonuçlar fesleğen bitkilerine uygulanan Fe³O⁴  nano parçacıklarının toplam klorofil, toplam 

karbonhidrat, uçucu yağ seviyeleri, Fe içeriği, bitki boyu, dal/bitki, yaprak/bitki, taze ağırlık ve kuru ağırlık 

miktarlarını önemli ölçüde arttırdığı ve yaprak sprey uygulamalarının toprak uygulamalarından daha etkili olduğu 

tespit edilmiştir.   

Yapılan tüm bu çalışmalar nanoteknolojinin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde gelecek vaat eden ve yüksek 

kullanım potansiyele sahip bir teknoloji olduğunu ve üretilen nano gübrelerin ise tarımsal üretim açısından önemli 

bir ürün olduğunu göstermektedir.   

 3. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Tarıma elverişli alanlar ve su kaynaklarındaki kısıtlamalar nedeniyle, tarım sektörünün geliştirilmesi ancak, 

modern teknolojilerin etkili bir şekilde kullanımı yoluyla, üretim sürecine en az hasar vermek suretiyle, 

kaynakların etkinlik verimini artırarak mümkündür. Bunların arasında nanoteknoloji, tarım sistemleri, biyotıp, 

çevre mühendisliği, biyogüvenlik, su kaynakları, enerji dönüşümü ve diğer birçok alanda devrim yapma 

potansiyeline sahiptir. Hedeflenen üretim veya yavaş / kontrollü salınım mekanizmaları ve koşullu salım gibi 

mekanizmalar yoluyla nano sıkıştırma formülasyonlu, aktif terkip maddelerini çevresel tetikleyicilere ve biyolojik 

taleplere daha hassas bir şekilde cevap vermeye bırakabilir.  

Araştırmalar, nano-gübrelerin kullanımının besin maddelerinin kullanım verimliliğinde bir artışa neden olduğunu, 

toprak toksisitesini düşürdüğünü, aşırı doz ile ilişkili potansiyel olumsuz etkileri en aza indirgediğini ve 

uygulamanın sıklığını azalttığını gösteriyor. Bu nedenle, nanoteknoloji, özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

sürdürülebilir tarım sağlamak için yüksek bir potansiyele sahiptir. Nanoteknolojinin, bütün endüstri alanlarını 

etkileyeceği düşünüldüğünden ekonomik etkileri kaçınılmaz olmaktadır.  

Nanoteknolojinin kimya, biyomedikal ve özellikle uzay endüstrisinde olduğu kadar tarımda da geniş bir uygulama 

ve kullanım alanı bulunmaktadır. Sürekli artan nüfusun besin ihtiyacının karşılanması, tarımsal alanda ürün verim 

ve kalitesinin arttırılması, bunun yanında kimyevi gübre miktarı ve maliyetlerinin azalması bakımından 

geliştirilmiş olan nano gübreler, bu teknolojinin en önemli ürünlerinden biridir. Çok küçük boyutlardaki nano 

partiküller bu yararlı etkilerinin dışında, ne yazık ki aynı özelliklerden dolayı birçok yan etkilere de neden 

olabilmektedir. İnsanlığın yaşam kalitesinin arttırılması adına birçok alanda kullanılan nanoteknolojik ürünler 

avantajlarının yanında olası çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek risklerinin de dikkate alınması 

gerekmektedir.  

Sonuç olarak, toprak-bitki ve su sisteminde kullanılan nano gübrelerin avantaj ve dezavantajları dikkate alınarak 

birim alandan en yüksek verim elde edilmesi ile birlikte olası çevresel etkileri de dikkate alınarak nanogübrelerin 

kullanımlarında bilinçli davranılması gerekmektedir.  
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Özet 

Yenidoğan bebekler ve küçük çoçuklar, enfeksiyonlara karşı koruma görevi gören işlevsel ancak olgunlaşmamış 

bir bağışıklık sistemine sahiptirler.  Anne sütü, bebeğin bağırsak florasının iyileştirilmesine yardımcı olan çeşitli 

biyolojik ve aktif bileşikleri içermektedir. Bağışıklık sisteminin olgunlaşması, uygun bir bağırsak mikroflorasının 

edinilmesi ile yakından ilişkilidir. Anne sütününde bulunan çeşitli bileşiklerin gastrointestinal sistemdeki 

gelişmekte olan mikrobiyotayı düzenlediği bilinmektedir. Prebiyotikler tipik olarak yararlı bakteriler tarafından 

(Bifidobakteri)  fermente edilebilen, bu bakterilerin büyümesini veya aktivitesini uyararak konakçı sağlığına ve 

refahına katkıda bulunan oligosakaritlerdir. Anne sütü, 3 ile 32 şeker arasında değişen 200'den fazla oligosakarit 

içermektedir. Anne sütü oligasakkaritleri bağırsak boyunca emilmeden geçer ve kolona ulaşırlar orada fermente 

edilir ve kısa zincirli yağ asitleri oluştururlar. Anne sütünde bulunan oligosakkaritler, olgun sütte 12-14 g / L ve 

kolostrumda 20-23 g / L arasında bulunmaktadır. Oligasakkaritler anne sütünde  laktoz ve lipitlerden sonra en 

büyük üçüncü bileşeni oluşturmaktadır. Lakto-N-tetraoz, anne sütünde bulunan en belirgin oligosakarittir. Emziren 

farklı anneler arasında anne sütü oligasakkaritlerinin niteliği ve niceliğinde önemli farklılıklar bulunmuştur. 

Annenin diyet, fizyoloji ve beslenme davranışlarının günlük anne sütü oligasakkaritleri üretimini etkileyebileceği 

bildirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, prebiyotik, oligasakkarit 

 

 

 

 

 

Breast Milk and Prebiotics  

Abstract 

Newborn child and infants have a functional immune system that serves as protection against infections but 

immature immune system. Breast milk contains various biological and active compounds that help improve the 

intestinal flora of the baby. The maturation of the immune system is closely related to the acquisition of a suitable 

intestinal microflora. Various compounds found in breast milk are known to regulate developing microbiota in the 

gastrointestinal tract. Prebiotics are oligosaccharides that are typically fermentable by beneficial bacteria 

(Bifidobacteria), which contribute to host health and well-being by stimulating the growth or activity of these 

bacteria. Breast milk contains more than 200 oligosaccharides ranging from 3 to 32 sugars. Breast milk 

oligasaccharides pass through the intestine without absorption and reach the colon where they are fermented and 

form short-chain fatty acids. Oligosaccharides in breast milk are between 12-14 g / L in mature milk and 20-23 g 

/ L in colostrum. Oligasaccharides constitute the third largest component in breast milk after lactose and lipids. 

Lacto-N-tetraose is the most prominent oligosaccharide found in breast milk. Significant differences were found 

in the quality and quantity of breast milk oligasaccharides among different breastfeeding mothers. It has been 
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reported that the diet, physiology and nutrition behaviors of the mother may affect the daily production of breast 

milk oligasaccharides. 

Keywords: Breast milk, prebiotic, oligasaccharide 
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Diş Otunun (Ammi visnaga L.) Sağlığa Faydaları 
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Özet 
A. visnaga L., tarla ve yol kenarlarında doğal olarak yetişen, tek yıllık, otsu, beyaz çiçekli, tıbbi ve aromatik bir 

Akdeniz bitkisidir A. visnaga L. meyveleri eski tarihlerden beri Doğu ülkelerinde karminatif ve diüretik olarak 

kullanılmaktadır. Bitkinin bileşiminde; khellin, visnagin, khellol dahil %2-4 furanokromonlar (ɣ-pironlar); 

visnadin ve samidin gibi %0,2-0,5 piranokumarinler yer alır. Ayrıca az miktarda furanokumarin ve kaempferol, 

kuersetin, isorhamnetin gibi flavonoidler; %0,02-0,03 uçucu yağ; %12-18 yağ asitleri ve %12-14 protein 

içermektedir. Bitkiden izole edilen maddelerden khellin, visnagin ve visnadinin önemli fizyolojik etkilere sahip 

olduğu farmakolojik çalışmalar sonucunda doğrulanmıştır. Ammi visnaga L. bitkisinin en önemli aktif 

bileşenlerinden biri olan khellin, başka hiçbir bitkide bulunmamaktadır. Khellinin en önemli aktivitesi düz kas 

hücrelerinde gevşeme olayını başlatmasıdır. Özellikle koroner kan damarları üzerindeki genişletici etkisi 

kuvvetlidir. Khellin ve visnagin böbreklerde kalsiyum oksalat taşı oluşumunu ve taşların sebep olduğu böbrek 

hücrelerinde epitel hasarı engellemektedir. Ayrıca khellin, visnagin ve visnadin spazm giderici etkiye sahip 

bileşiklerdendir. A. visnaga bitkisi içerdiği aktif maddeler nedeniyle pek çok ülkenin kodekslerinde yer almakta; 

vitiligo, astım, angina pectoris ve kalp-damar hastalıkları tedavisinde kullanılmaktadır. Diş otunun sağlığa faydalı 

bir bitki olduğu göz önüne alınarak kullanım alanlarının yaygınlaştırılması için daha fazla araştırma yapılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Ammi visnaga L., diş otu, khellin, sağlık 

 

 

 

Health Benefits of Toothpick-Plant (Ammi visnaga L.) 

Abstract 

A visnaga L. is a herbaceous, white-flowered, medicinal and aromatic Mediterranean plant that grows naturally in 

fields and roadsides. A visnaga. L. fruits are used as carminative and diuretic in Eastern countries since ancient 

times. In the composition of the plant; 2-4% furanochromones (ɣ-pyrons) including khellin, visnagin, khellol; 0.2-

0.5% pyranocoumarins such as visnadin and samidin. It also contains small amounts of furanocoumarin and 

flavonoids such as kaempferol, quercetin, isorhamnetin, 0.02-0.03% volatile oil, 12-18% fatty acids and 12-14% 

protein. Pharmacological studies have confirmed that khellin, visnagin and visnadin, which are isolated from 

plants, have significant physiological effects. Khellin, one of the most important active components of the Ammi 

visnaga L. plant, is not found in any other plant. The most important activity of khell is the initiation of relaxation 

in smooth muscle cells. In particular, it has a strong expanding effect on coronary blood vessels. Khellin and 

visnagin inhibit the formation of calcium oxalate stones in the kidneys and epithelial damage in the kidney cells 

caused by stones. In addition, khellin, visnagin and visnadine are antispasmodic compounds. A visnaga L. plant is 

included in the codex of many countries due to the active ingredients it contains and is used in the treatment of 

vitiligo, asthma, angina pectoris and cardiovascular diseases. Considering that the toothpick-plant is a health 

beneficial plant, further research should be made in order to spread the usage areas. 

Keywords: Ammi visnaga L., toothpick-plant, khellin, health 
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Staphylococcus aureus’un Biyofilm Oluşturması ve Önlenme Yöntemleri 

Kahraman Özbek 

Fırat University, Veterinary Mecidine Faculty, Elazig, Turkey 

Özet 

Staphylococcus aureus, opportunistik ve kommensal bir parazit olarak hem insanlarda hem de hayvanlarda deri 
yüzeyini etkileyen hafif enfeksiyonlardan yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara dek ciddi problemlere neden olabilir. 

Bu patojen aynı zamanda dünyanın en önemli üçüncü gıda kaynaklı hastalık etken mikroorganizmasıdır. S. aureus 
kaynaklı geniş bir enfeksiyon yelpazesine sahip oluşu bir dizi virülens faktörü ile ilgilidir. 

   Bazı görüşlere göre S. aureus’un patojenitesi biyofilm oluşturmasıyla ilgilidir. Biyofilmler bakteriyel 
topluluklara bağlı olarak biyotik ve abiyotik yüzeylerde ekstrasellüler yapıştırıcı matriks oluşturmaktadır. 

  Stafilokokkal mastitis enfeksiyonları hayvan sağlığını etkilemekte ayrıca süt endüstrisi verimliliği ve ekonomik 

açılardan problemler oluşturmaktadır. Antibiyotik tedavisi bireysel olarak bir seçenek olsa dahi maliyet ve 

antibiyotik direncinin gelişmesi ve meme dokusunda S. aureus’un uzun süreli kalıcılık göstermesi açısından 

potansiyel risklere sahiptir. 

   Bazı araştırmalarda biyofilm oluşumunun S. aureus’un doğal ve adaptasyonlu bağışıklık sistemlerine, antibiyotik 

ve antimikrobiyal ajanları (alkoller, klorlu bileşikler, quaterner amonyum bileşikleri, perasetik asit ve ozon) artarak 

tolere etmesi sonucu geliştiği gözlenmiştir. 

   Stafilokokkal biyofilm oluşumu kimyasal ve fiziksel yöntemler örneğin antimikrobiyal  “quorum sensing” 

inhibitörleri, enzimler, nanopartiküller, bakteriyofajlar ve farklı doğal bileşikler (uçucu yağlar vb.) kullanılarak 

engellenebilmektedir. 

   Bu çalışmada Staphylococcus aureus’un biyofilm oluşturma şekilleri, direnç mekanizmaları ve son yıllarda 

biyofilm oluşumunun önlenmesine dair araştırmalara yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, biyofilm, antimikrobiyal  

 

              Biofilm Formation of Staphylococcus aureus and Prevention Methods 

Abstract 

Staphylococcus aureus is an opportunistic and a commensal pathogen which can create mild to life-threatening 
problems including surface skin infections to serious diseases in both humans and animals. This microorganism is 
also the world’s third most important causative of food-borne illnesses. The wide range of infections caused by S. 
aureus is related to a number of virulence agents. 

Some aspects of S. aureus pathogenicity are related to biofilm formation. Biofilms are specialized bacterial 

communities that produce an extracellular matrix adhering to biotic or abiotic surfaces  

Staphylococcal mastitis is an important problem in dairy industry, affecting animal health and causing economic 
losses. Although antibiotic treatment is an alternative for individual animals, it is unfavourable because of its cost 
and the potential risks of the development of antibiotic resistance, and is unsuitable for addressing the problem of 
long-term resistance of pathogenic S. aureus in udder tissues.  

In several researches, the formation of a biofilm structure can result in increased tolerance of S. aureus against 
natural and adaptive immune systems, various antibiotics and antimicrobial agents (such as alcohols, chlorinated 
compounds, quaternary ammonium compounds, peracetic acid and ozone). Staphylococcal biofilm formation can 

be controlled through antimicrobial applications using chemical and physical methods including antibiotics 
quorum sensing (QS) inhibitor agents, enzymes, nanoparticles, bacteriophages and various natural compounds 
(essential oils etc.). 

  This review will evaluate the researches about biofilm formation patterns of S. aureus, resistance mechanisms 
and prevention of biofilm formation in recent years. 
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Aydın Parklarındaki Bitki ve Kuş Çeşitliliği Üzerine Bir Araştırma 

 

A Study on Plant and Avian Diversity in Parks of Aydin 
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Özet 

Kentlerdeki yeşil alanlar biyolojik çeşitlilik için önemli imkanlar sunmaktadır. Kentsel yeşil alanlar kuşlar için 

habitat niteliğindedir. Kuşlar, tüm yaban hayatı arasında kentlerdeki en yaygın yabani türlerden biridir. Kuşlar, 

sağlıklı ekosistemlerin biyolojik göstergesidir ve biyolojik çeşitliliği desteklerler. Kentlerdeki floristik çeşitlilik 

kuşlar için besin çeşitliliği anlamına gelmektedir. Bu nedenle floristik çeşitlilik kentteki kuş popülasyonlarının 

dağılımlarını etkileyebilmektedir. 

Araştırmanın amacı Aydın kent parklarındaki avian diverstiy’nin tespiti ve bitki türü sayısına göre değişiminin 

belirlenmesidir. 

Araştırmada Aydın kentindeki bitki yoğunluğu yüksek olan Aytepe mesire alanı, Pınarbaşı mesire alanı, İsmet 

Sezgin parkı ve Nevzat Biçer parkındaki kuş türleri ve kuş türlerinin görüldükleri bitki türleri tespit edilmiştir. 

Parklarda gözlemlenen kuş türleri ve görüldükleri bitki türleri hazırlanan gözlem formlarına girilmiştir. 

İncelenen parklarda 9 tür kuş türü gözlemlenmiştir. Yaygın kuş türleri serçe (Passer domesticus) ve kumru’dur 

(Streptopelia decaocto). Kuş türü sayısı ile floristik çeşitlilik arasında ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Yüksek 

floristik çeşitliliğe sahip Pınarbaşı mesire alanı diğer parklardan daha zengin avian diverstiy’ye sahiptir. 

Kentsel ekosistemlerde avian diversity’i artırmak için yüksek floristik çeşitliliğe sahip parklar tasarlanmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Kuş, çeşitlilik, bitki örtüsü, park, Aydın 

 

Abstract 

Urban green areas provide important opportunities for biodiversity. Urban green areas are habitats for birds. 

Among all wildlife, birds are one of the most common wildlife in cities. Birds are also biological indicators of 

healthy ecosystems and promote biodiversity. Floristic diversity in cities means food for birds. For this reason, 

floristic diversity can affect the distribution of bird populations in the city. 

The aim of the study was to determine avian diversity and the changes of it according to the number of plant 

species in the parks of Aydın city. 

In this study, bird and plant species were determined in Aytepe recreation area, Pınarbaşı recreation area, İsmet 

Sezgin park and Nevzat Biçer park which have high plant density in Aydın city. The bird species observed in the 

parks and the plant species in which they were observed were recorded on the observation forms. 

9 species of bird were observed in the parks. Common bird species are house sparrow (Passer domesticus) and 

Eurasian Collared dove (Streptopelia decaocto). It was found that there was a relationship between the number of 

bird species and floristic diversity. The Pinarbasi recreation area with its high floristic diversity has richer avian 

diverstiy than other parks. 

Parks with high floristic diversity should be designed to increse avian diversity in urban ecosystems. 

Key words: Avian, diversity, flora, park, Aydin 
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Giriş 

Kentsel alanların önemli bir özelliği habitat mozaiklerine ve şaşırtıcı derecede yüksek bitki ve hayvan tür 

çeşitliliğine sahip olmalarıdır (McKinney, 2008; Mueller vd., 2010; Go´mez-Baggethun vd., 2013). Kentsel yeşil 

alanların en önemli ekosistem hizmetlerinden biri kentsel biyoçeşitliliği desteklemeleridir (Jansson ve Nohrstedt 

2001). Bu nedenle kentsel yeşil alanlar kentlerdeki biyoçeşitlilik açısından en zengin habitatlardır (Barthel vd.. 

2005; Andersson vd., 2014; Fairbrass vd., 2017). Bitkiler ve kuşlar kentlerdeki biyoçeşitliliğin iki önemli 

bileşenidir. 

Tüm dünyada kentlerdeki bitki tür çeşitliliğini ve taksonomik dağılımlarını (Bates vd., 2011; Bickford 

vd., 2010; Fontana vd., 2011; Goertzen ve Suhling 2013; Lizee vd., 2012; Kappes vd., 2012; Sattler vd., 2010) ve 

kuş tür çeşitliliğini (Gatesire vd., 2014; Chalker-Scott, 2015; Schutz ve Schulze, 2015; Callaghan vd., 2017; Wang 

Wei vd., 2016) inceleyen çok sayıda çalışma yapılmıştır. 

Dünya genelinde yüzden fazla kent arasındaki biyolojik çeşitlilik seviyeleri karşılaştırıldığı bir 

araştırmada kuş ve bitki türlerinin yoğunluklarının kentler arasında büyük ölçüde farklılık gösterdiği bulunmuştur. 

Biyolojik çeşitlilik seviyeleri kentler arasında farklılık gösterdiği gibi, kentlerin içerisinde de farklılık 

göstermektedir (Sushinsky vd., 2013). Bu farklılığın nedenleri olarak arazi örtüsü, kentsel alanın yaşı ve bitki 

örtüsü gösterilmiştir (Aronson vd., 2014). 

Sürekli bakım yapılan parklarda kuş türleri çeşitliliğinin çok düşük, orta düzey bakım yapılan parklarda 

ise çok yüksek olduğu bulunmuştur (Shwartz vd., 2008). 

İnsan kaynaklı gürültülerin (Breeden vd., 2008; Fontana vd., 2011; Dowling vd., 2012; Patón vd., 2012; Warren 

vd., 2006; McLaughlin ve Kunc 2013), ışık kirliliğinin (Longcore and Rich 2004; Gauthreaux and Belser, 2006), 

insan ve araç trafiğinin (yollar) (Trulio ve Sokale, 2008; Legagneux P ve Ducatez, 2013), kentlerdeki kuşların 

popülasyonlarının değişimlerine, ötüş, yuvalama ve üreme davranışlarını değiştirmelerine neden olan 

olumsuzluklar olduğu tespit edilmiştir. Birçok tür bu olumsuzluklara karşı uyum sağlayamadığı için, kentleşme 

süreci yaygın olarak mevcut biyolojik çeşitlilik kaybının ana itici gücü olarak görülmektedir (McKinney 2002, 

2006; Shochat vd., 2010; Sol vd., 2014). 

Kentsel peyzajlarda tür kaybı, doğal peyzajlardaki tür kaybına oranla daha az önemli görünebilir. Ancak 

bu doğru değildir. Çünkü kentlerdeki bitki örtüsü kentlilere birçok açıdan hizmetler vermektedir (Luck vd., 2011). 

Bu hizmetlerden ön önemlilerinden biri ekolojik hizmetlerdir. Kentsel alanlardaki bitki örtüsü habitat ve besin 

kaynağı olması nedeni ile de faunayı etkileyen ana etkendir (Benton 2009). Kentlerdeki bitki örtüsü bu nedenle 

kentsel biyoçeşitlilikte önemli rol oynamaktadır (Beninde vd., 2015; Niemela, 1999). Kentsel biyolojik çeşitlilik 

sağlıklı bir kentsel ekosistemin temelini oluşturmaktadır. 

Her ne kadar kentler ve kentleşmiş bölgeler, insan sağlığını ve refahını sürdürmek için biyolojik çeşitliliğe 

ve ekosistemlere bağımlı olsa da (TEEB 2011), bu ilişki tüm ekosistem hizmetleri için iyi anlaşılmamıştır ve 

biyolojik çeşitlilik ile insan gereksinimleri arasındaki bağlantı henüz esas gündem konusu olmamıştır (McPhearson 

vd., 2014).  

Bütün yaban hayatı arasında kuşlar, mahalleler ve şehirler gibi kentsel alanlarda en yaygın yabani 

türlerden biridir (Austin ve Smith, 1972; Coppedge vd., 2001; Evans vd., 2009; Strohbach vd., 2009). Kuşlar 

ekosistemi korumada ve biyoçeşitliliği desteklemede önemli roller oynamaktadır (Stevenson ve Fanshawe, 2002). 

Araştırmada Aydın kentindeki Aytepe mesire alanı, İsmet Sezgin parkı ve Nevzat Biçer parkı ve Pınarbaşı 

mesire alanındaki bitki ve kuş çeşitliliği incelenmiştir. 
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Materyal ve Metod 

Araştırma materyalini konu ile ilgili literatür, Aydın kenti park haritası, arazi gözlem formları ve Olympus 

10x50 DPS-I incl. dürbün oluşturmaktadır.  

Araştırma yöntemini arazi gözlemleri, veri girişleri ve elde edilen verilen analiz edilmesi. 

Araştırma alanlarını Aydın kentindeki Aytepe mesire alanı, İsmet Sezgin parkı, Nevzat Biçer parkı ve 

Pınarbaşı mesire alanı oluşturmaktadır (Şekil 1, 2). 

 

 

Şekil 1. Araştırma Alanının Konumu 

 

  
a b 
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Şekil 2. Araştırma Alanları a-Aytepe Mesire Alanı, b-Pınarbaşı Mesire Alanı 

c-İsmet Sezgin Parkı, d-Nevzat Biçer Parkı 

 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırma alanlarında 29 familya, 46 cins, 58 tür ağaç (Tablo 1); 22 familya, 31 cins, 36 tür çalı (Tablo 

2), 9 familya, 14 cins, 15 tür kuş (Tablo 3) gözlemlenmiştir. 

Aytepe mesire alanında 8, İsmet Sezgin parkında 24, Nevzat Biçer parkında 31 ve Pınarbaşı mesire 

alanında 36 tür ağaç tespit edilmiştir (Tablo 1). 

Aytepe mesire alanında 6, İsmet Sezgin parkında 25, Nevzat Biçer parkında 21 ve Pınarbaşı mesire 

alanında 17 tür çalı belirlenmiştir (Tablo 2). 

Aytepe mesire alanında 12, İsmet Sezgin pakında 7, Nevzat Biçer parkında 8 ve Pınarbaşı mesire alanında 

13 tür kuş gözlemlenmiştir (Tablo 3). 

 

Tablo 1. Araştırma Alanlarındaki Ağaç Türlerinin Dağılımı 

Ağaçlar Parklar 

Familya Tür İsmi Aytepe 
İsmet 

Sezgin 
Nevzat 
Biçer 

Pınarbaşı 

Aceraceae 

Acer negundo L.   ● ● 
Acer negundo 'Flamingo' Geerinck    ● 
Acer platanoides L.    ● 
Acer saccharinum L.   ●  

Arecaceae 

Chamaerops humilis L.   ●  
Phoenix canariensis L.  ● ● ● 
Trachycarpus fortunei (Hook.) H. 
Wendl. 

 ●   

Washingtonia robusta H. Wendl.  ● ● ● 
Betulaceae Carpinus betulus L.   ●  

Bignoniaceae 
Catalpa bignonioides Walt.    ● 
Jacaranda mimosifolia D. Don.   ●  

Casuarinaceae Casuarina equisetifolia L.  ●  ● 

Cupressaceae 

Cryptomeria japonia (L.f.) D. Don.   ●  
Cupressocyparis leylandii A.B.Jacks. & 
Dallim 

  ● ● 

Cupressus arizonica 'Glauca' (Woodall) 
Rehder 

  ●  

Cupressus macrocarpa 'Goldcrest'    ● 
Cupressus sempervirens 'Horizontalis' 
(Mill.) Loudon 

●   ● 

Cupressus sempervirens 'Pyramidalis' 
(O.Targ.Tozz.) Nyman 

● ●  ● 

c d 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2616032
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2748710
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2748710
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-465163
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-465163
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-464371
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Platycladus orientalis (L.) Franco  ● ● ● 
Elaeagnaceae Elaeagnus angustifolia L.   ●  

Fabaceae 

Albizia julibrissin Durazz.   ●  
Gleditsia triacanthos L.  ●   
Robinia pseudoacacia L.  ● ● ● 
Sophora japonica L.   ● ● 

Hamamelidaceae Liquidambar orientalis Mill.    ● 
Hippocastanaceae Aesculus hippocastanum L.    ● 
Juglandaceae Juglans regia L.  ●   

Lythraceae 
Lagerstroemia indica L.  ● ●  
Punica granatum L.  ●   

Magnoliaceae Magnolia grandiflora L. ●  ● ● 
Meliaceae Melia azedarach L.   ●  

Moraceae 
Ficus carica L. ● ●   
Morus alba L. ● ● ● ● 
Morus nigra 'Pendula'  ● ●  

Myrtaceae Eucalyptus camaldulensis Dehnh.  ●  ● 

Oleaceae 
Fraxinus ornus L.    ● 
Olea europaea L. ● ●   

Paulowniaceae Paulownia tomentosa Thunb.    ● 

Pinaceae 

Cedrus atlantica (Endl.) Lindl. & 
Gordon 

 ● ● ● 

Cedrus libani A.Rich.    ● 
Picea pungens Engelm.    ● 
Pinus brutia Ten. ● ●  ● 
Pinus pinea L.  ●  ● 

Platanaceae 
Platanus occidentalis L.   ●  
Platanus orientalis L.  ●  ● 

Proteaceae Grevillea robusta A.Cunn. ex R.Br.   ● ● 
 

Tablo 1. Araştırma Alanlarındaki Ağaç Türlerinin Dağılımı (devam) 

Ağaçlar Parklar 

Familya Tür İsmi Aytepe 
İsmet 

Sezgin 
Nevzat 
Biçer 

Pınarbaşı 

Rosaceae 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.    ● 
Prunus cerasifera 'Atropurpurea'   ●  
Prunus domestica L. ● ● ● ● 
Prunus persica (L.) Batsch   ●  

Rutaceae 
Citrus × aurantium L.    ● 
Citrus × limon (L.) Osbeck   ●  
Citrus reticulata Blanco  ●  ● 

Salicaceae 
Populus nigra L.    ● 
Salix babylonica L.   ●  

Simaroubaceae Ailanthus altissima (Mill.) Swingle   ● ● 
Sterculiaceae Brachychiton populneus Schott.  ●   
Tamaricaceae Tamarix tetrandra Pall. ex M.Bieb.   ●  
Tiliaceae Tilia cordata Mill.  ● ● ● 
Ulmaceae Celtis australis L.    ● 

Ağaç Tür Sayısı 8 24 31 36 
 

Tablo 2. Araştırma Alanlarındaki Çalı Türlerinin Dağılımı 

Çalılar Parklar 

Familya Tür İsmi Aytepe 
İsmet 

Sezgin 
Nevzat 
Biçer 

Pınarbaşı 

Acanthaceae Ruellia brittoniana Leonard   ●  

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2609716
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2609716
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2707327
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2563553
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2832700
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-376
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-28101295
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2626815
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2521227
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Agavaceae Yucca filamentosa L.  ●   

Apocynaceae Nerium oleander L.  ● ● ● 

Aquifoliaceae Ilex aquifolium L.   ●  

Araliaceae Hedera helix L. ●    

Berberidaceae 

Berberis thunbergii 'Atropurpurea' 
Chenault  

 ● ● ● 

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.   ●  

Nandina domestica 'Fire Power' Thunb.  ●   

Bignoniaceae Campsis radicans (L.) Seem.    ● 

Buxaceae 
Buxus microphylla Siebold & Zucc.   ●  

Buxus sempervirens L.    ● 

Caprifoliaceae 

Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake   ●  

Lonicera japonica Thunb.   ●  

Viburnum tinus L. ● ● ● ● 

Viburnum rhytidophyllum Hemsl.   ●  

Viburnum tinus 'Lucidum' Mill.   ●  

Celastraceae 
Euonymus japonicus Thunb.  ● ● ● 

Euonymus japonicus 'Aurea'  ● ●  

Cupressaceae Juniperus horizantalis Moench ● ● ● ● 

Fabaceae Wisteria sinensis (Sims) Sweet  ● ●  

Hydrangeaceae 
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. ● ●   

Philadelphus coronarius L.  ●   

Lauraceae Laurus nobilis L.   ● ● 

Malvaceae 
Abutilon x hybridum   ●  

Hibiscus syriacus L.  ●  ● 

Myrtaceae 
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels  ●   
Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) 
G.Don 

   ● 

Oleaceae 

Ligustrum ovalifolium Hassk.  ● ● ● 

Ligustrum ovalifolium 'Variegatum'  ●   

Ligustrum vulgare L.  ● ● ● 

Pittosporaceae 
Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton  ●  ● 

Pittosporum tobira 'Nana' ● ●   

Rosaceae 
 

Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai  ●   

Cotoneaster horizontalis Decne.  ●   

Cotoneaster lacteus W.W.Sm.  ●  ● 

Photinia × fraseri ●    

Pyracantha coccinea M. Roem.  ● ● ● 

Rosa spp.  ● ● ● 

Rutaceae Murraya paniculata (L.) Jack  ●   

Vitaceae Ampelopsis quinquefolia Michx.  ●  ● 

Çalı Tür Sayısı 6 25 21 17 
 

Tablo 3. Araştırma Alanlarındaki Kuş Türlerinin Dağılımı 

Kuşlar Parklar 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2358559
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-320348
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2687938
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2486129
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2332743
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-9128
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2855720
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-31419
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2571780
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-267
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-447
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2510469
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2634564
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Familya Tür İsmi Aytepe İsmet Sezgin Nevzat Biçer Pınarbaşı 

Columbidae 
Streptopelia decaocto 
Frivaldszky 

● ● ● ● 

Corvidae 

Coloeus monedula L. ● ● ● ● 

Corvus cornix L. ● ● ● ● 

Garrulus glandarius L. ●   ● 

Pica pica L. ●  ● ● 

Fringillidae Fringilla coelebs L. ●   ● 

Motacillidae 
Motacilla alba L.  ●  ● 

Motacilla cinerea Tunstall  ●   

Muscicapidae 
Ficedula parva Bechstein ●  ●  

Muscicapa striata Pallas ● ●  ● 

Paridae 
Cyanistes caeruleus L. ●   ● 

Parus major L. ●  ● ● 

Passeridae Passer domesticus L. ● ● ● ● 

Picidae 
Dendrocopos syriacus 
(Hemprich & Ehrenberg) 

●  ● ● 

Sittidae Sitta europaea L.    ● 

Kuş Tür Sayısı 12 7 8 13 
 

Sonuç 

Ağaç çeşitliliği en yüksek alan Pınarbaşı mesire alanı, en düşük alan ise Aytepe mesire alanıdır. Çalı 

çeşitliliği en yüksek alan İsmet Sezgin parkı iken, en düşük alan ise Aytepe mesire alanıdır. Kuş çeşitliliği en 

yüksek alan Pınarbaşı mesire alanı, en düşük alan ise İsmet Sezgin parkıdır. 

Aydın’da incelenen parklarda ve mesire alanlarında Pinaceae, Cupressaceae, Aceraceae, Rosaceae, 

Fabaceae ve Moraceae, familyalarına ait ağaç türleri; Rosaceae, Caprifoliaceae, Berberidaceae, ve Oleaceae 

familyalarına çalı türleri yaygın olarak gözlemlenmiştir. Gözlemlenen en yaygın kuş türleri ise Columbidae, 

Corvidae ve Passeridae familyalarından türlerdir. 

Araştırma alanlarında bitki çeşitliliği yüksek bulunurken kuş çeşitliği ise düşük bulunmuştur. Bitki 

çeşitliliğindeki artış ile kuş çeşitliliğindeki artış arasında bir bağlantı tespit edilmemiştir. Aydın kenti yeşil 

alanlarda kuş çeşitliliğini artırmak için kuşlara besin kaynağı olacak türler dikilmelidir. 

Kentsel yeşil alanların sağlıklı yönetimi kentsel biyoçeşitliliği artırmaktadır (Andersson vd., 2014). 

Kentsel biyoçeşitlilik çalışmalarından elde edilen genel bir bulgu, kentleşmenin çevresel filtreleme etkisi ve 

antropojenik etkenler nedeniyle yerli türlere karşı egzotik türleri desteklemesidir (Yang vd., 2015) 

Bu araştırmanın sonuçları, kentleşmenin birçok yönünün bitki ve kuş çeşitliliği üzerinde önemli sonuçları 

olduğunu; kentsel biyoçeşitliliğin yönetiminin karmaşıklığını ve önemini vurgulamaktadır 
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ÖZET 

Aydın ili,  800700 hektar alanda kuruludur ve yüzölçümünün % 46’sında tarım yapılmaktadır. Türkiye bölge 

yüzölçümüne göre, ekili dikili alanın en fazla olduğu illerden biri olan Aydın, ürün çeşitliliği bakımından tarımsal 

üretimin en önemli merkezlerindendir. Üretim açısından potansiyeli yüksek olan Aydın’ın ihracat ürünleri ve 

miktarları incelendiğinde, dünya çapında büyük bir öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Çalışmanın sonucunda, 

son beş yıl içerisinde ihracatı yapılan tarım ürünlerinin çeşitliliği (% 42,76 incir, % 19,77 zeytin, % 8,69 kuru 
kayısı, % 8,69 biber, % 5,58 çilek, % 3,10 kestane, % 2,75 turşu, % 2,56 kapari) belirlenmiş ve yıllara göre 

farklılıkları incelenmiştir. Son beş yıl içerisindeki dağılıma göre en fazla ihracat yapılan ülkeler; Romanya, 
Almanya, Rusya, Fransa, ABD, İtalya, Bulgaristan, Irak, İspanya Hollanda, İngiltere, Avusturalya, Vietnam ve 

Çin olarak belirlenmiştir.  Sektör ve kurumların ihracat raporlarında, ihracat verileri genellikle bölge bazında veya 

ürünlerin gönderildiği gümrüğün bağlı olduğu ile göre yayınlanmakta olup, Aydın ilinde üretilen ve ihracatı 

yapılan tarım ürünlerinin ihracat yüzdelerine ilişkin istatistiki verilere rahatlıkla ulaşılamamaktadır. Bu çalışmada, 

çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen tarım ürünleri üretim ve ihracat verileri karşılaştırılmış ve 

değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Aydın, Tarımsal ürünler, İhracat  
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ABSTRACT 

Aydın province is established on an area of 800700 hectares and 46% of its surface area is cultivated. According 
to the area of Turkey, which is one of the provinces where most of the cultivated area planted Aydin, agricultural 
production in terms of product diversity is one of the most important centers. When the export products and 
quantities of Aydın, which has a high production potential, are examined, it is understood that it has a great 

importance worldwide. As a result of the study, 42.76% fig, 19.77% olive, 8.69% dried apricot, 8.69% pepper, 
5.58% strawberry, 3.10% chestnut, 2.75 pickles were determined as 2.56% capers and their differences were 
examined by years. According to the distribution in the last five years; Romania, Germany, Russia, France, USA, 
Italy, Bulgaria, Iraq, Spain, Netherlands, England, Australia, Vietnam and China. In export reports of sectors and 
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institutions, export data are generally published on a regional basis or according to the customs of which the 
products are sent, and statistical data regarding the export percentages of agricultural products produced and 
exported in Aydın province cannot be easily reached. In this study, agricultural production and export data obtained 

from various institutions and organizations were compared and evaluated. 

 

Keywords: Aydın, Agricultural Products, Export 

GİRİŞ 

 

Aydın; tarım, turizm ve sanayi sektörlerindeki potansiyeli, vasıflı insan gücüyle Ege Bölgesi ve ülkemizin hızla 

gelişen illerinden biridir. Aydın, genelde tarım ve turizm kenti olarak bilinmektedir. Ekonomik hayatın temelini 

oluşturan tarımın ağırlığı sanayi ve ticaret sektöründe yoğun olarak kendini hissettirmektedir. Nüfusunun % 55'i 

geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. Aydın ili tarım alanlarının oranının % 58,6’sını meyve, içecek ve 

baharat bitkileri, % 37’sini tahıl ve diğer bitkiler, % 2,9’unu sebze alanı oluşturmaktadır (Tablo 1). 

 

Tablo 1. 2017 Yılı Aydın ili Tarım Alanları * 

Tarım Alanları                                                                    (Dekar)                toplam alana oranı  

Meyveler, İçecek Ve Baharat Bitkileri Alanı  2143716                        % 58,6 

Nadas Alanı  27737                            % 0,7 

Sebze Alanı  106386                          % 2,9 

Süs Bitkileri Alanı 312,8                             % 0,008 

Tahıllar Ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Alanı  1379796                        % 37,7 

*TUİK 2017 yılı verileri 

 

Ülkemizde üretilen bitkisel ürünlerden 25’inde Türkiye' de ilk 10 da yer alan Aydın ili, ülke tarımında önemli yere 

sahiptir. Aydın ili incir ve kestane üretiminde Türkiye'de birinci,  zeytin, pamuk, enginar ve çilek üretiminde ikinci, 

sıradadır (TUİK 2017). Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) verilerinin son beş yıllık ortalama 

değerlerine göre Türkiye, yaklaşık 300 bin ton üretim ile dünya yaş incir üretiminin % 26,7’sini karşılayarak ilk 

sırada yer almaktadır. Ülke genelinde ise % 60,65 oranı ile Aydın ili ilk sıradadır (Tablo 2).  
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Tablo 2. 2017 Yılı Tarım Ürünleri Üretim Miktarları Aydın/Türkiye*) 

Tarım Ürünleri 

2017-Üretim Miktarları 

(Ton)/ 

Aydın 

2017-Üretim 

Miktarları (Ton)/ 

Türkiye Yüzde 

İncir Yaş 185412 305689 60,65% 

Kestane 24304 62904 38,64% 

Yağlık Zeytinler 392196 1640000 23,90% 

Turunç 499 2124 23,50% 

Enginar 6291 38431 16,30% 

Çilek 61273 400167 15,31% 

Pamuk 649073 4802000 13,50% 

Kereviz 2266 21387 10,60% 

Bamya 3015 28536 10,57% 

*TUİK 2017 verileri 

 

Bu çalışmada, Aydın ilinde üretilen ürünlerin, çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen veriler ile ihracat 

miktarları ve ihraç edildiği ülkeler hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

yetkililerinden alınan veriler hesaplanarak raporlama yapıldığından, diğer kuruluş ve birliklerin ihracat raporlarına 

göre daha ayrıntılı bir çalışma olduğu düşünülmektedir. 

 

3.İHRACAT RAKAMLARI 

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan verilere göre 2013-2017 yılları arasında Aydın’dan ihraç edilen 

ürünlerin çoğunluğunu incir, zeytin, kayısı, biber, çilek, kestane, turşu, kapari, domates, üzüm ve nar 

oluşturmaktadır (Tablo 3). 
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Tablo 3: Aydın ili 2013-2017 yılı kg bazında tarım ürünleri ihracat rakamları 

ÜRÜN TOPLAM (kg) YÜZDE (%) 

İNCİR 204571475,5 42,76% 

ZEYTİN 94573389,27 19,77% 

KAYISI 41597808,43 8,69% 

BİBER 28090523,54 5,87% 

ÇİLEK 26706538,37 5,58% 

KESTANE 14824864,7 3,10% 

TURŞU 13185586,93 2,75% 

KAPARİ 12253768,6 2,56% 

DOMATES 8218300,26 1,71% 

ÜZÜM 7621592,86 1,59% 

NAR 6172461,15 1,29% 

MANDARİN 4156202 0,86% 

PORTAKAL 3367307 0,70% 

KİRAZ 2294206,55 0,47% 

ŞEFTALİ 1332759,06 0,27% 

PAMUK TOHUMU 957377,1 0,20% 

ASMA YAPRAĞI 807230,77 0,16% 

ÇAMFISTIĞI İÇİ 522174,1 0,11% 

KARIŞIK KURU 

MEYVE 1222038,73 0,25% 
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LİMON 451852,8 0,09% 

LOKUM 399830,97 0,08% 

ANTEP FISTIĞI 323548,5 0,06% 

GREYFURT 311283 0,06% 

ERİK 190217,33 0,04% 

VİŞNE 169680,63 0,03% 

HELVA 159048,1 0,03% 

NEKTARİN 78000 0,16% 

HAŞHAŞ 71602,24 0,01% 

DİĞERLERİ 1392004,54 8,40% 

TOPLAM 478342228,6  
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Şekil 1.  Aydın ili tarım ürünleri ihracat yüzdeleri - 2013-2017  

 

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden elde edilen verilere göre, Aydın ili tarım ürünleri ihracatının % 

42,76’sını incir, % 19,77’ sini zeytin, % 8,69’ unu kuru kayısı, % 8,69’ unu biber, % 5,58’ ini çilek, % 3,10’unu 

kestane, % 2,75’ inin turşu, % 2,56’sını kapari oluşturmaktadır (Çizelge 3, Şekil 1). % 42,76 oranı ile birinci sırada 

ihraç ürünü olan incirin; % 91’ini kuru incir, % 6’sını ise incir ezmesi oluşturmaktadır. Diğer ihraç edilen incir 

ürünleri ise; taze incir,  haşlanmış kuru incir, kesme kuru incir, incir lokumu, incir reçeli, dondurulmuş incir, 

çikolata kaplı incir draje, susamlı incir ezmesi, cevizli incir, yarı kurutulmuş dondurulmuş incir ve kesme 

kavrulmuş incirdir. Ülke geneli verilerine göre ise on yıllık dönemde toplam kuru incir ihracatının ortalama % 

82’lik kısmı yemeklik kuru incir olarak yapılmıştır (Anonim, 2015). 

 

TUİK Türkiye geneli ihracat verileri ve Aydın ili incir ihracat rakamları incelendiğinde ise incir ihracatının % 

51,12’si Aydın ilinden yapıldığı anlaşılmıştır. Türkiye genelinde incir üretiminin % 60,65’ i Aydın ilinde yapıldığı 
değerlendirilse, % 51,12 ihracat rakamının az olduğu düşünülebilir. Aydın ili incir üretim oranına göre ihracat 

oranının düşük kalması,  Aydın ilinde üretim yapan fakat merkezleri farklı illerde olan ihracat firmalarının, inciri 

farklı Tarım ve Orman İl Müdürlükleri üzerinden gerekli kontrollerden sonra ihraç ettikleri öğrenilmiştir ( Anonim, 

2017). 

Aydın ilinden ihraç edilen incir ve ürünlerinin yıllık değişimleri incelendiğinde ise çok fazla dalgalanma 

görülmemiştir (Şekil 2). Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ise, 2017/18 yaş incir üretiminin bir önceki 

sezona göre % 0,9 artışla 305.689 ton (geçen sezon 305.600 ton) seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Bu verilere göre ihracat miktarının da artacağı düşünülmektedir. 
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Şekil 2. Aydın İli 2013-2017 İncir İhracatı (Ton) (Aydın Tarım Orman İl Müdürlüğü) 

 

Türkiye’nin incir ihracatından elde ettiği gelir 392 milyon ABD dolarıdır (TUIK, 2017). Bu durum incirin sadece 

taze ve kurutulmuş ham incir olarak değil, aynı zamanda işlenmiş ve katma değeri yükseltilmiş ürünler olarak 

satışının yapılması gerektiğini göstermektedir  (Kırıcı, 2018). 

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden elde edilen verilere göre; Aydın ili ihracat edilen tarım ürünlerinin % 

19,77’sini oluşturan zeytinin, % 60,36’sı salamura siyah zeytin, % 10,8’i siyah zeytin, % 6,84’ü natürel siyah 

zeytin, % 3,35’i dilimlenmiş siyah zeytin, % 2,6’sı çekirdeksiz siyah zeytin,% 2,19’u salamura yeşil zeytin, % 

1,56 yağda siyah zeytin olduğu hesaplanmıştır. İhraç edilen diğer zeytin çeşitleri ise; limonlu yeşil zeytin, havuç 

dolgulu yeşil zeytin, bademli yeşil zeytin, kuru domates dolgulu yeşil zeytin, portakal dolgulu yeşil zeytin, portakal 

dolgulu yeşil zeytin, kapari dolgulu yeşil zeytin ve hıyar dolgulu yeşil zeytin, zeytin ezmesi, kuru zeytin ve zeytin 
yaprağı çayıdır. İhraç edilen zeytin ürünlerinden zeytinyağı oranı natürel zeytinyağı, natürel sızma zeytinyağı ve 

riviera zeytinyağı çeşitleri ile toplam zeytin ihracatının ise % 2’sini oluşturmaktadır. Ülke geneline göre ihraç 

edilen zeytin ve ürünlerinin % 13,34’ü Aydın iline aittir. % 23,90 üretim oranı ile Türkiye’nin en önemli zeytin 

üretici illerinden olan Aydın’da firma yöneticileri ve/veya sahipleri, ürünlerini ihraç ederken zorlandıkları 

parametreler arasında; ilk sırayı fiyat alırken, bunu ürünün pazarlanmasında süreklilik ve kalitenin sağlanması ile 

bunun korunması gibi kısıtlayıcı ve zorlayıcı faktörlerin izlediğini belirtmişlerdir. Pazarlamada zeytin çeşidi ve 

ambalajın kısıtlayıcı bir faktör olmadığı, işletmelere dış pazarda güç katan en önemli motivasyon ve pazar 

geliştirici unsurun tavsiye olduğu belirlenmiştir (Tunalıoğlu, vd., 2011). 

2031-2017 beş yıllık dönemde, kayısı üretiminin Türkiye geneline göre % 0,22’si Aydın ilinde (TUİK, 2017) 

yapılmasına rağmen Malatya Ticaret Borsası ve Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracat verilerine 

incelendiğinde Türkiye geneli kuru kayısı ihracatının % 6,36’sı Aydın ilinden gerçekleşmektedir.  Aydın ili tarım 

ürünleri ihracat yüzdelerine göre ise kuru kayısı % 8,69 oran ile üçüncü ihraç ürünüdür.  

Aydın ilinde biber üretimi ülke geneline göre % 1,17’lik paya sahip olmasına rağmen, Türkiye geneli ihracatın % 

6,38’i Aydın ilinden gerçekleşmektedir. Aydın ilinden ihraç edilen tarım ürünleri sıralamasında ise, % 8,69 ile 

dördüncü sırada olan biber ürünleri çeşitlerini; biber turşusu, közlenmiş biber, biber konservesi, biber salçası, 

salamura biber, kırmızıbiber turşusu, kuru biber, kırmızı pul biber, makedon biber, tatlı toz biber, taze biber, 

öğütülmüş kırmızı biber, kırmızı kardola biberi ve dondurulmuş biber oluşturmaktadır. 
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Türkiye geneli çilek üretiminin % 15,15’i Aydın ilinde yapılmaktadır. 2013-2017 yılları arasındaki uluslararası 

ihracat verilerine göre Türkiye geneli çilek ihracatının, % 21,16’sını Aydın ili oluşturmaktadır. 

Türkiye’de kestane denilince kestane şekeri sanayisinin yaygınlaşması, buradan iç ve dış pazara gönderilmesi 

nedeni ile daha çok Bursa ili ön plana çıkmıştır. (Anonim, 2018a). 

Ülke geneline göre kestane üretiminin % 36’sının Aydın ilinde gerçekleşmektedir.  Aydın ilinden ihraç edilen 

tarım ürünleri arasında  % 3,10 oranı ile altıncı sırada yer alan kestanenin değerli bir ağaç olarak kabul edilmesinin 

yanı sıra; kerestesi, çiçekleri ve yaprağı da ekonomik olarak değerlendirilmektedir. Aydın ili kestane ihracat 

rakamlarına göre ülke genelinin % 36,7’sini Aydın ili oluşturmaktadır (TUİK, 2017). 

İhracatçı Birlikleri verilerine göre ülke genelinde son yıllarda artan işlenmiş mamul ihracatında turşular büyük 

paya sahiptir. Aydın ilinin de % 2,75 oranı ile turşu ihracatı, diğer tarım ürünleri arasında 7. Sırayı almaktadır. 

Aydın ilinde son beş yılda toplam 12.254 ton kapari ihracatı gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde küçük çaplı kapari 

üretiminin olmasına rağmen, TUİK verilerine göre hiç kapari üretimi yapılmadığı gözükmektedir.  Kapari daha 
çok Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’dan ithal edildikten sonra salamura haline getirilip ihraç edilmektedir 

(TUİK, 2017). 

4. İHRACAT YAPILAN ÜLKELER 

Aydın Tarım Orman İl Müdürlüğünden alınan verilere göre 2013-2017 yıllarına ait Aydın’dan tarım ürünü ihraç 

edilen ülkelerin başında Romanya, Almanya, Rusya ve Fransa gelmektedir (Şekil 3). 

 

 

Şekil 3. Aydın İlinden İhracat Yapılan Ülkeler 2013-2017 

 

Yıllara göre ihracat yapılan ülkelerin değişimleri incelendiğinde, 2016 yılı göze çarpmaktadır. Dış politikalar 

nedeniyle Rusya’ya yapılan ihracat miktarlarında göze çarpan düşüşler olmuştur (Şekil 4).  
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Şekil 4. 2013-2017 yılları arası Aydın ilinden Rusya’ ya yapılan ihracat miktarları (ton) 

 

Türkiye geneli verileri incelendiğinde de durum aynıdır. Türkiye’nin ilk 20 ülke ihracat pazarına göre 2016 

yılında Rusya ve Azerbaycan çıkmış, Bulgaristan ve Cezayir girmiştir (Anonim, 2018b). 

5. SONUÇ 

TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu), (TİM) Türkiye İhracatçılar Merkezi, Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü 

(FAO), Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Aydın İli Bitkisel Üretim ve Bitki 

Sağlığı Şube Müdürlüğü, gibi ikincil kaynak verileri kullanılarak hazırlanan raporda, Aydın ilinin tarım ürünleri 

açısından potansiyel bir kaynak olduğu düşünülmektedir. 

 İhracatçı firmaların ve yetkili kurumların, önemli ihracat ürünlerinde kaliteyi ve verimi arttırmak için bilincin 

arttırılmasına yönelik çalışmalar yapması ayrıca üretimde ilk sırada olan ürünlerle ilgili iyi tarım uygulama 

alanlarının arttırılması gerektiği kanaati oluşmaktadır. 

Sürdürülebilir bir büyüme performansına ulaşmak için Aydın ili ihracatçı firmalarının fiyat dışı faktörlerle 

rekabetçi olması önemlidir. Özellikle; incir, zeytin, kayısı gibi ihracatta başı çeken ürünlerde, teknolojiye uyumlu 
yüksek nitelikli ürünlerin üretim ve ihracatını hedeflemesi ayrıca üretim miktarı olarak ikinci sırada fakat ihraç 

ürünü olarak altıncı sırada olan kestane gibi ürünlerde, Aydın ili adına markalaşması ve ihracatına yönelik, ticari 

anlamda adımların atılmalıdır. 
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TÜRKİYE’DE ve ASYA-AVRUPA ÜLKELERİNDE BİLİŞİM HEMŞİRELİĞİ 
 

ŞULE OLGUN1, 
 

1İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU, 
 

Özet 

Bilişim teknolojisindeki gelişmeler iletişimi etkileşime, kitlesel bilgi paylaşımını da bireysel bilgiye 

dönüştürmüştür. Ayrıca bilginin istenilen zamanda elde edilmesini sağlamıştır. Amerikan Hemşireler Birliği 

(ANA) hemşirelik bilişimini 1994 yılında, “Hasta bakımına ya da hemşirelik uygulamasını destekleyerek araçların, 

uygulamaların, aşamaların ve planların değerlendirilmesine ve geliştirilmesine veri yönetimi ile yardım eder,” 

şeklinde açıklamıştır. Türkiye’de sağlık bilişimi alanında ilk öncü çalışmaları Sosyal Sigortalar Kurumu, kendi 

hastanelerinde eczane bilgi sistemleri modülü uygulamalarıyla ve sigortalılardan kesilen bilgisayar katkı payları 

ile başlatmıştır. Türkiye’de hemşirelik bilişimi eğitimi lisans düzeyinde temel bilgi teknolojileri ve bilgisayar dersi 

olarak ve bazı üniversitelerde de lisansüstü ders olarak verilmektedir. Birçok Asya ülkelerinde ise temel bilgisayar 

eğitimi, hemşirelik eğitiminin ve lisansüstü hemşirelik programlarının bilişim hemşireliği adı altında bir parçasıdır. 

Avrupa ülkelerinde de bilişim hemşireliğinin temel görevi; hataların azaltılması ve kanıta dayalı ve düşük maliyetli 

etkin bakımın verilmesidir. Hemşirelerin teknolojiyi etkin kullanabilmeleri için teknoloji okuryazarlığı ile ilgili 

yeterli bilgi ve beceri edinmeleri gerekmektedir. Asya ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de bilişim 

hemşireliği ilerlemekte ve hastalar ve hemşireler bu durumdan olumlu yönde faydalanmaktadırlar. Hemşirelik 

bilişimindeki gelişmeler ve uygulamaların yaygınlaşması hemşirelik bakım kalitesinin ve mesleki 

profesyonelleşmenin artmasına yardımcı olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Bilişim, hemşirelik, bilgi, bakım 

 

 

 

INFORMATICS NURSING İN TURKEY AND ASİAN-EUROPEAN COUNTRİES 

 

Abstract 

Developments in information technology have transformed communication into interaction and mass information 

sharing into individual information. In addition, information has been obtained at the desired time. The American 

Nurses Association (ANA) described nursing informatics in 1994 as veri assisting patient care or nursing practice 

with data management to evaluate and develop tools, practices, stages, and plans ”. The first pioneering work in 

the field of health informatics in Turkey Social Insurance Agency has launched with contributions deducted from 

their own computers in the hospital pharmacy information system application module and insured. Nursing 

informatics education at the undergraduate level in Turkey as the main information technology and computer 

lessons are given in some universities and graduate courses. In many Asian countries, basic computer education is 

a part of nursing education and graduate nursing programs under the name of informatics nursing. The main task 
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of information nursing in European countries; reducing errors and providing effective evidence-based and cost-

effective maintenance. In order to use technology effectively, nurses should acquire sufficient knowledge and 

skills about technology literacy. As in the Asian and European countries, information nursing is advancing in our 

country and patients and nurses benefit from this situation in a positive way. Advances in nursing informatics and 

widespread practice will help to increase nursing care quality and professional professionalization. 

Key words: Informatics, nursing, knowledge, care 

 

 

 

Giriş 

Günümüzün hemşirelik eğitimi geçmişten çok farklıdır. Son zamanlarda hemşireliğin gelişmesi ve bakımın daha 

kaliteli olması için yeni teknik ve stiller geliştirilmiştir. Sağlık bilişimi, tıp alanındaki gelişmelerin ortaya çıkardığı 

bilgi ve verilerin oluşturulması, biçimlendirilmesi, paylaşılması ve sonuçta hastaların bakım ve tedavilerinin 

belirlenmesi, seçilmesi ve geliştirilmesi işlemlerinin bütününe verilen isimdir (Özel, Ürkmez, Demiray ve Cebeci, 

2014). Hemşirelik bilişimi, hemşirelerin diğer sağlık disiplinleriyle iletişimini, hasta bakımını koordine etmesini 

ve yönetmesini, hasta bakımı ve hemşirelik sürecine ilişkin bilgiyi yönetmesini destekler. Hemşirelerin bilgisayar 

ve bilgi teknolojilerine hazır oluşluk düzeyi hemşirelik bilişimi ve bilgi sistemlerinin gelişiminde önemli bir 

etmendir. Ayrıca hemşireler hastanın gereksinimlerini belirleyerek, doğrudan bakım veren, verdiği bakımın 

sürekliliğini izleyen ve kayıt eden sağlık ekibinin önemli bir üyesi olarak sağlık bakım sisteminde önemi hızla 

artan bilgisayarın en önemli kullanıcılarındandır. 

 

Gelişme 

Sağlık ve Hemşirelik Bilişimi  

Bilişim sistemleri; bilginin toplanması, saklanması, işlenmesi ve gerektiğinde herhangi bir yere iletilmesi ya da 

herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesini sağlayan otomatik sistemlerdir. Bilişim teknolojisindeki gelişmeler 

iletişimi etkileşime, kitlesel bilgi paylaşımını da bireysel bilgiye dönüştürmüştür. Ayrıca bilginin istenilen 

zamanda elde edilmesini sağlamıştır (Bilgiç ve Şendir, 2014). 

Hemşirelik bilişimi literatüre 1980’li yıllarda girmiştir. Graves ve Corcoran hemşirelik bilişimini, hemşirelik 

bakımını sağlamak ve hemşirelik uygulamalarını desteklemek için hemşirelik verisinin, bilgisinin ve 

enformasyonunun işlenmesinde ve yönetilmesinde yardımcı olmak amacıyla bilgisayar biliminin, bilgi biliminin, 

hemşirelik biliminin bir kombinasyonu olarak tanımlamıştır (Ak, 2009). Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) 

hemşirelik bilişimini 1994 yılında, “Hasta bakımına ya da hemşirelik uygulamasını destekleyerek araçların, 

uygulamaların, aşamaların ve planların değerlendirilmesine ve geliştirilmesine veri yönetimi ile yardım eder,” 

şeklinde açıklamıştır. Bilgi çağındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sağlık sektöründe bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin kullanımını hızlandırarak hemşirelik bilişimini gündeme getirmiştir. Bunun temel nedeni 
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verimliliği artırmak, maliyeti düşürmek, hizmet kalitesini artırmak, rekabet avantajı sağlamak ve karlılığı 

artırmaktır (Ak, 2009). Bir bilişim hemşiresinde olması gereken özellikler şöyle sıralanmaktadır:  

 Üst düzey analitik ve eleştirel düşünme becerisine sahip 

 Hasta bakımında otomasyona aktarılacak dokümanları anlayan 

 Hemşirelik sürecini uygulamada deneyimli 

 Bilgi sistemleri ve teknolojileri konusunda eğitimli ve deneyimli 

 Üst düzey proje yönetim becerisine sahip (Ak, 2009). 

Kaya ve arkadaşları (2008) çalışmasında, çalışmaya katılan hemşirelerin %80,5’inin bilgisayar kullandığını, 

%54.6’sının bilgisayar kullanma konusunda kendini yeterli olarak değerlendirdiğini; %69.4’ünün hemşirelik 

bakımında bilgisayardan yararlandığını belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır. Erdemir ve arkadaşları (2005) 

çalışmasında, hemşirelerin %48.9’unun bilgisayar kullanım düzeyini orta düzeyde tanımladığı, %75.6’sının 

hastanedeki mevcut otomasyon sisteminde bulunan programı bildiği ve hastanedeki/ünitedeki bilgisayarı sıklıkla, 

hastanın laboratuvar bulgularını izlemek, malzeme giriş-çıkışını izlemek ve hasta verilerini kaydetmek için 

kullandığı belirlenmiştir. Köse (2012) çalışmasında bilgisayar kullanabilme durumlarına bakıldığında 

katılımcıların %32.9’u iyi durumda bilgisayar kullanabildiklerini belirtmişlerdir.  Yapılan çalışmalar hemşirelerin 

büyük oranının bilgisayarı kullandıklarını, bilgisayar kullanma konusunda kendilerini yeterli hissettiklerini ve 

uygulamalarında bilgisayar kullandıklarını göstermektedir. 

Türkiye’de Bilişim Hemşireliği ve Eğitimi 

Türkiye’de sağlık bilişiminin başlangıcı ve gelişimi; 1967 yılı Eylül Ayı’nda Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. İhsan Doğramacı Aydın Köksal’a Hacettepe’nin yıkık dökük evlerinin bulunduğu tepeyi göstererek : “Burasını 

bir Center of Excellence (yetkinlik merkezi) yapacağız. Dünya’nın en ileri komputer merkezini kuracağız. Bütün 

hastaların bilgilerini burada tutacağız. Ben Amerika’da gördüm. Henüz pek bir şey yapmamışlar ama çalışmaya 

başlamışlar” demesiyle başlamaktadır. Karşılaşılan tüm zorluklara rağmen proje kapsamında “Hasta Bilgileri 

Sistemi” geliştirildi. Kanserli kadın doğum hastalarına ve ameliyathanedeki hastalara ait bilgilerin özel formlarla 

bilgisayar ortamına girilmesi sağlanmıştır (Ak, 2009). Türk sağlık bilişimi alanında ilk öncü çalışmaları SSK, 

kendi hastanelerinde eczane bilgi sistemleri modülü uygulamalarıyla ve sigortalılardan kesilen bilgisayar katkı 

payları ile başlatılmıştır. Sağlık Bakanlığı ise ancak 1991 yılında Dünya Bankası işbirliği ile başlatılan Birinci ve 

1995 yılında başlatılan ikinci Sağlık Projeleri kapsamındaki Sağlık Enformasyon Sistemleri Projesi ile Hastane 

Bilgi Yönetim Sistemleri çalışmaları başlatılmıştır (Ak, 2009). 

Türkiye’de hemşirelik bilişimi eğitimine baktığımızda lisans düzeyinde temel bilgi teknolojileri ve bilgisayar dersi 

olarak verilmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesinde Tıp Bilişim Yüksek Lisans programı 

açılmıştır ve bu programa hemşirelik mezunları da kabul edilmektedir. İlk kez 2005 ve 2009 yıllarında Tıp Bilişimi 

Kongresi içerisinde hemşirelik paneline de yer verilmiştir (Mutluay ve Özdemir, 2014). Türkiye’de bazı hemşirelik 

okullarındaki lisans programları içinde “Bilgi Teknolojileri” ya da “Bilgisayar” adı altında dersler ile temel 

bilgisayar kullanım becerisine yönelik dersler yürütülmektedir. 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi 

Yüksekokulu lisans programına ülkemizde ilk defa “Hastane Bilgi Sistemleri” dersi konuldu. Aynı ders 1987 

yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksek Lisans 
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programına da konuldu. Lisans ve yüksek lisans dersleri Yrd. Doç. Dr. Bilal Ak tarafından verilmeye başlandı. 

İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü lisans ve lisansüstü müfredat programlarında 

“Hemşirelik Bilişimi” dersleri bulunmaktadır. Akdeniz Üniversitesi “Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi” bölümünün 

yüksek lisans programına hemşirelik bölümü mezunları kabul edilmektedir. Bugün birçok üniversitede lisans ve 

yüksek lisans düzeyinde temel bilgisayar ve sağlık/hastane bilgi sistemleri konusunda dersler verilmektedir 

(Mutluay ve Özdemir, 2014). 

ODTÜ Enformatic Enstitüsü Bilişim Sistemleri ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Hemşirelik 

Fakültesi ve Sağlık Bilimleri (Informatic Nursing I ve Informatic Nursing II dersleri iki dönemde seçmeli ders 

olarak lisans düzeyinde, doktora öğrencilerine de tek dönemlik Informatic Nursing adı altında), İstanbul Medipol 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi,  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Adıyaman 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bilim hemşireliği dersi veren bazı üniversitelere örnektir. 

Asya Ülkelerinde Bilişim Hemşireliği 

Birçok Asya ülkelerinde temel bilgisayar eğitimi, hemşirelik eğitiminin ve lisansüstü hemşirelik programlarının 

bilişim hemşireliği adı altında bir parçasıdır.  Ancak bazı üniversiteler tarafından teklif edildiği halde henüz tüm 

hastanelerde bilgisayar kullanılmamaktadır. Bazı evde bakım hemşireleri, not almak,  tedavi sürecini, elektronik 

hasta kayıtlarını kontrol etmek, elektronik iletişimi sürdürmek için bilgisayar kullanmaktadır.  Ayrıca bazı 

Hemşirelik Okulları bilişim dersini seçmeli ders olarak müfredatına eklemektedir.  Bir de şimdilerde elektronik 

hasta kaydında standartizasyonu sağlamak için kişisel dijital yardımcı cihazlar ve internet kaynakları 

kullanmaktadırlar (http://pebblesmulato.blogspot.com.tr/2012/05).  

Güney Kore’de Bilişim Hemşireliği                                                       

Güney Kore,  yedisi metropol şehir olan sekiz ilden oluşmaktadır. Nüfusu 47 milyon olarak tahmin edilmiştir. 

Halkın büyük bir çoğunluğu şehirde, %21’i metropol bir şehir olan Seoul’da yaşamaktadır.  Şu anda 81,478’i 

çalışan 190.720 lisanslı ebe ve hemşire bulunmaktadır ve bu rakamın içerisinden 23.331’i de Seoul metropol 

şehrinde yaşamaktadır. Bilgisayarlar, ilk olarak 1970’lerin sonlarında hastane finans ve yönetiminde kullanılmaya 

başlamıştır. Hemşirelik Bilişimi ve Sağlık Bilişimi terimlerini ilk olarak 1987 yılında kurulan Tıp Bilişimi Kore 

Derneği  (KOSMI) kullanmıştır. 1993 yılında KOSMI’nin içerisinde 5 özel gruptan biri olarak Hemşirelik Bilişimi 

Özel İlgi Grubu kurulmuştur (http://ermelizamaboloc.blogspot.com.tr/2012).  

Japonya’da Bilişim Hemşireliği                                                                  

Japonya’da 400’den fazla yatağı olan 430’u yataklı 10.000 hastane bulunmaktadır. Yaklaşık 220.000 hemşire 

yardımcısı ile 750.000 hemşire bu hastanelerde çalışmaktadır. Ayrıca Japonya’da sağlık bakımına erişim kendi 

sağlık dağıtım sistemi tarafından kolay sağlanmaktadır. Japon vatandaşlar kendi finansal destekleri ve gelirleri ile 

doğru orantılı olarak kendi sağlık kurumlarını ve doktorlarını özgürce seçebilmektedirler.  Japonların çok sağlıklı 

beslenme alışkanlıkları olduğu için diğer gelişmiş ülkelere oranla çok daha düşük sağlık harcamaları vardır. 1980 

yılında Tıp Bilişimi Japon Derneği kurulmuştur. Aynı yıl dernek, MEDINFO Konferansına ev sahipliği yapmıştır. 

Bu, 3. Tıp Bilişimi Kongresidir. Bu konferans sonunda Japonya’da hemşirelik bilişimi adı altında küçük özel bir 

grup oluşturulmuştur. Ne yazık ki bu oluşum Japonya’da bilişim hemşireliğinin hızlı ilerlemesine sebep 

http://pebblesmulato.blogspot.com.tr/2012/05
http://ermelizamaboloc.blogspot.com.tr/2012
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olamamıştır.  Ancak 1990 yılında, Bilişim Hemşireliği klinikte pratik olarak uygulanmaya başlamıştır 

(http://ermelizamaboloc.blogspot.com.tr/2012). 

Çin’de Bilişim Hemşireliği                                                                              

Çin’de nüfusun çoğunluğu kırsal alanda yaşamaktadır.  Bu nedenle genel sağlık düzeyi kırsal alanda sağlık 

hizmetleri tarafından düzenlenmektedir.  Ülkedeki SARS salgını genel sağlık sisteminde ilerleme olmadığını ve 

kırsal alanda tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşündürmektedir. Çin’in salgınlarını önlemek için daha fazla 

çaba harcaması gerekmektedir, yeni bir tıbbi bakım, yeni bir salgın önleme sistemi gibi. Çin’de ilk olarak 

hemşirelik bilişim sistemlerinin geliştirilmesi 1970’lerin sonlarında başlamış ve 1987 yılında kurulmuştur. Çin 

Bilişim Derneği 1981 yılında kurulmuştur. Bu arada, Sağlık Bilişimi Çin Derneği 1993 yılında kurulmuştur ve 

misyonu akademik konferanslar ve seminerler düzenlemek ve eğitimin sürekliliğini sağlamak olarak 

belirlenmiştir. 1996 yılında Hastane Bilişimi Yönetim Derneği kurulmuştur ve bu derneğin de misyonu; ulusal 

hastane yönetim standartlarını oluşturmak, hastane bilişim yönetim kadrosu oluşturmak, ulusal ve uluslararası 

akademik işbirlikleri ve değişimi sağlamaktır. Hemşirelik Bilişimi terimi ilk kez 2002 yılında Çin literatüründe 

kullanılmaya başlanmıştır (http://ermelizamaboloc.blogspot.com.tr/2012). 

Hongkong’da Bilişim Hemşireliği                                                                     

Honkong’da Hemşirelik Bilişimi, Elektronik Klinik Yönetim Sisteminde kullanılmaktadır. Bu sayede hasta 

kayıtları çok kolay doldurulmakta ve böylelikle de hasta yönetimi daha iyi sağlanmaktadır (Jan, 2012). 

Malezya’da Bilişim Hemşireliği                                                                       

Son zamanlarda Malezya’da Hemşirelik Bilişimi telekonsültasyon, tele-sürekli sağlık uzmanları, kitlelere 

kişiselleştirilmiş bilgi ve eğitim ve yaşam boyu sağlık planı için kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan 

hemşirelik bilişimi bu sebeplerle kullanıldığında hemşirenin işini de kolaylaştırmaktadır (Jan, 2012). 

Tayvan’da Bilişim Hemşireliği                                                                    

Tayvan’da Hemşirelik Bilişimi hasta verilerini yönetmek için kullanılır. Bu sayede hasta verilerindeki hatalar 

önlenebilir, sağlık personeli tarafından daha kolay ulaşılabilir ve daha doğru olarak kaydedilir hale gelmiştir (Jan, 

2012). 

Singapur’da Bilişim Hemşireliği                                                                    

Singapur’da Hemşirelik Bilişimi; kişisel sağlık kayıtlarının tutulması, kişinin kendi sağlığını yönetme becerisini 

kazanması, kaliteli bakımın sağlanması, bilgi-iletişim sistemlerinin geliştirilmesi, klinik uygulama bilgilerinin 

saklanması ve klinik karar vermede kullanılmaktadır. Singapur’da hemşirelik bilişimi, hemşirelik biliminin 

başarısında çok önemli bir yere sahiptir (Jan, 2012). 

 

 

Filipinler’de Bilişim Hemşireliği                                                                 
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Filipin Tıp Bilişim Derneği’nin (PMIS) Sağlık Bilişim Derneği’nin oluşmasında çok güçlü bir etkisi vardır. PMIS 

resmen Menkul Kıymetler ve Borsa altında tescil edilmiştir ve Dr. Alvin Marcelo Başkanlık etmiştir. Bilişim, ilk 

olarak örgün eğitimde daha sonra da hemşirelik lisans derslerinde müfredatın bir parçası haline gelmiştir. Son 

zamanlarda Filipinler’de hemşirelik bilişimi önemli bir yere sahiptir. Çünkü; profesyonel sağlık bakımının 

geliştirilmesine yardım etmekte, sonuçlara daha hızlı ulaşılmasına ve daha hızlı iletişim sağlanmasına imkan 

sunmaktadır. Filipinli hemşirelik öğrencilerinden “bilgisayar kullanımının bilişimin hemşireliğinin çok önemli bir 

parçası” olduğunu düşünmeleri beklenmektedir. Filipinler’de Bilişim Hemşireliğine artan talepten dolayı, özellikle 

profesyonel hemşireler için 2010 yılında Filipinler Bilişim Hemşireliği Derneğini kurulmuştur. Bu dernek 

Filipinler’de profesyonel sağlık bakım sistemini geliştirmek için seminerler düzenlemiş, veriler tutmuştur. Bilişim 

Hemşireliğinin önemini sadece Filipinler’de görmüyoruz aynı zamanda Kore, Japonya, Çin, ve Tayland gibi birçok 

Asya ülkesinde klinik yönetim sistemi, elektronik hasta kaydı, bilgisayar tabanlı sağlık sistemi, hemşirelik bilgi 

sistemi adı altında farklı bilişim sistemleri kullanılmaktadır (http://pebblesmulato.blogspot.com). 

 

Avrupa Ülkelerinde Bilişim Hemşireliği 

 

 

Avrupa'da, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, sağlık sektöründe bilgi teknolojileri (BT) hasta sonuçlarını 

iyileştirmek ve aynı zamanda sağlık maliyetleri azaltmak, sağlık alanında güvenlik ve kaliteyi artırmak için 

kullanılmaktadır.  Avrupa birçok farklı dilde yaşam koşulu, kültür ve sosyal statüsü ile yaklaşık 50 ülke ve 750 

milyon üzerinde nüfusu barındıran bir kıtadır. Bu durum hemşirelik bilişimi alanında net bir fikir elde edilmesini 

imkansız kılmaktadır. Avrupa’da kurulan istikrarlı bir altyapı olan bilişim hemşireliğinin temel görevi hataların 

azaltılması ve kanıta dayalı ve düşük maliyetli etkin bakımın verilmesidir (http://pebblesmulato.blogspot.com). 

Bilişim hemşireliği; teknoloji kullanılarak iletişim ve hasta bakımında elektronik sağlık kaydını (EHR) 

gerçekleştirmektedir. Üç veya daha fazla ülkenin katıldığı Avrupa Komisyonu (AK), tüm kültürler arası sağlık 

profesyonellerinin, eğitimcilerin ve yöneticilerin projelerini finanse ederek sağlık bilişiminin gelişimine katkıda 

bulunmaktadır.  

2004 Mayıs ayında, AK Avrupa'da daha kaliteli sağlık vermeyi hedefleyen bir eylem planı olarak, "e-Sağlık 

http://pebblesmulato.blogspot.com/
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Eylem Planı" nı kabul etmiştir. Plan, tedavi sürecindeki bekleme süresini ve hatayı azaltmak için başta elektronik 

reçeteler, bilgisayarlı hasta kayıtları ve bilgi sistemi olmak üzere sağlık bilişiminin birçok yönlerini kapsamaktadır. 

Birçok Avrupa ülkesi, ulusal politikalar ve stratejiler geliştirmiştir (http://pebblesmulato.blogspot.com). 

Hemşirelik verilerini karşılaştırmak, paylaşmak, standart bir sınıflandırma ve terminoloji getirmek ayrıca 

hemşirelik veri setlerinin gelişimini desteklemek için 1995 yılında, Avrupa Hemşirelik Tanı, Müdahale ve 

Sonuçları (ACENDIO) derneği kurulmuştur. Avrupa standardizasyon komisyonu (CEN), Fransızcada “commite” 

olarak geçen ve Uluslararası Standardizasyon Komitesi (ISO)' ne benzer bir Avrupa organıdır. CEN sırasıyla farklı 

Avrupa ülkelerinde ulusal sağlık standardizasyon kuruluşları ile buluşmaktadır 

(https://infograph.venngage.com/p/97418/chapter-38-nursing-informatics-in-europe) 

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) 

ICN en az 12 Avrupa ülke diline tercüme edilmiş ve birçok ülkede test edilmiştir. İsveç'te, SAMBA (Tıbbi İş 

Faaliyetleri Mimari Yapısı) bakım süreçleri üzerine bir modeldir. SAMBA’nın misyonu bireysel konuları dikkatle 

alırken aynı zamanda İsveçli sağlık iş akışı için model olacak bir süreç geliştirmektir 

(http://pebblesmulato.blogspot.com). 

Avrupa’da e-Sağlık Eylem Planı gerekçelerinden biri de; vatandaşın yüksek kalitedeki uygun sağlık bilgilerini 

internette kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Tam da bu aşama da Nordic hemşire araştırması hasta katılımına 

dikkatimizi çekmektedir. 

Araştırmada gelişmiş hasta katılımının ve hasta tercihlerinin dikkate alınmasının; gelişmiş sonuçlara, tedaviye 

uyuma ve hasta bakım memnuniyetinin artmasına neden olduğu belirlenmiştir 

(https://infograph.venngage.com/p/97418/chapter-38-nursing-informatics-in-europe). 

Bakımın Sürekliliği ve Bilgi Kullanılabilirliği 

Avrupa’da yaygın olarak kullanılan Teletıp ve telesağlık; bir mesafe üzerinden bilgi ve belgeler iletmek için tıp ve 

hemşirelik uygulamalarında kullanılan bir telekomünikasyon sistemidir. Nordic Hemşire Araştırma sonuçlarına 

göre; Avusturalya, Almanya, Yunanistan, Slovenya, Fransa, İngiltere,  İrlanda, Belçika, Danimarka, Norveç, 

Finlandiya, İsveç, İzlanda, Portekiz, İspanya ve İtalya gibi birçok ülkeler teletıpı kullanmaktadır 

(http://pebblesmulato.blogspot.com). 

Avrupa'da Hemşirelik Uygulamaları İçin Ortak Terminolojinin Geliştirilmesi 

Farklı Avrupa ülkelerinde hemşirelik için tek tip terminoloji gelişimine katkıda bulunan ortak etkenlerden bazıları 

şunlardır: 

 Çoğunlukla kamu tarafından finanse edilen kısıtlı maliyetin etkin bakım ve kalite iyileştirme talepleri, 

 Profesyonel hemşirelik ve hemşireliği daha fazla görünür hale getirme talebi.  

 1980'lerde Pek çok Avrupa ülkesinde bakıma ihtiyacın artması ile hemşirelik mesleği daha görünür hale 

gelmiştir.  
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 Dünya Sağlık Örgütü’nün “İnsanlara yönelik hemşirelik bakımı gereklidir” ifadesini kullanması 

Avrupa’da hemşireliğin dönüm noktasına sebep olmuştur.  

 Belçika hemşirelik bakımını en görünür hale getirmiş ve ulusal düzeyde Avrupa’da politikacıların da 

katkısı ile hemşirelerin sağlığa katkısı onaylanan ilk ülke olmuştur (Santos, 2009). 

İsveç’te ve Norveç’te Bilişim Hemşireliği 

İsveç’te tüm kayıtlı hemşireler (RN) 1986 yılından beri, hemşirelik bakımını kanunla belgelemek zorundadırlar. 

Yönetmelikler, hemşirelerin hasta kayıtlarında hemşirelik tanılarını bulundurması ve bu tanıları doğrultusunda 

planlama, uygulama ve değerlendirme yapacak kişisel sorumluluğunun olması gerektiğini belirtmektedir. 

Hemşireler hemşirelik tanıları fikrini kabul etmişlerdir, ancak hiçbir standart ifade ile pratikte rutin uygulanan 

hemşirelik tanıları konulmamaktadır. Ayrıca İsveç hemşireleri hasta ile ilgili problemlerin çözümünde tablo 

kullanmayı tercih etmektedirler (Powel, Nelson ve Patterson, 2008). 

İsveç’te 2000 yılında, Ulusal Sağlık ve Refah kurulu tarafından yapılan araştırmada sağlıkla ilgili şöyle bilgiler 

aktarılmaktadır. Şöyle ki; “1971 yılında 4 haftalık hastanede kalış 3 sayfalık bilgiden oluşmakta, 1984 yılında bu 

18 sayfa ve 1999 yılında 10 gün daha kısa kalış 34 sayfalık bilgiden oluşmaktadır. Çözüm daha fazla yazmak değil, 

ancak bunun yerine uygun bilgiye odaklanmaktır” denilmiştir (Powel, Nelson ve Patterson, 2008). 

İsveç'te hükümetin bilişim teknoloji ilkesinin üç amacı vardır: Tüm vatandaşa mevcut BT’ni sunmak, BT 

kullanabilme yetkinliğini kazandırmak ve bu yolla toplum hizmetleri hakkında bilgi sahibi yapmak. İlk amaç; 

birkaç yıl içinde İsveç’in her yerinde tüm hastane ve şirketlerde yüksek hızlı internet bağlantısı olan bir BT 

altyapısını oluşturmaktır. Bir diğer amaç; sistemler arasında iletişim kurmaktır. İsveç'te tüm bölgesel sağlık 

hizmetleri direktörleri; birbirleri ile iletişim kurabilmek ve kendi hastane sistemlerini geliştirmek için sağlık 

bilişim sistemini kullanmaktadır. Norveç ve İsveç’te EPRs (elektronik patient records); birincil sağlık hizmetleri 

veren kuruluşlarda ve hastanelerde oldukça yaygındır. İsveç’te EPRs’nin birincil sağlık hizmetlerinde kullanım 

yüzdesi tahmini %85-90 iken, hastaneler için bu oran yaklaşık %40’dır. Norveç’te hastane yataklarının %81'inde 

EPRs vardır (Powel, Nelson ve Patterson, 2008). 

Belçika’da Bilişim Hemşireliği 

Belçika’daki tüm hastaneler ülkenin hemşireliğe dair tüm veri setlerini kullanmaktadır ve 1988 yılından bu yana 

yılda dört kez bu verilerin toplanması zorunludur (B-Nöromusküler). Belçika’daki bu veriler; hemşirelik 

girişimleri, tıbbi tanı, hasta demografik özellikleri, değişkenler ve kurumsal özelliklerden oluşur. Hemşirelik 

girişimleri kapsamlı testlerden üretilmiştir ve hijyen alışkanlığı edindirme, beslenmeye yardım ve yara bakımı gibi 

başlıklara ayrılır (Santos, 2009).  

Hollanda’da Bilişim Hemşireliği 

Hollanda'da, hemşirelik bilgi referans modeli (NIRM) hem klinik düzeyde bilgi hem de daha üst düzeyde verileri 

toplayan hemşire ihtiyacını karşılamak için geliştirilmiştir. Bu model hasta verilerini baz alan bir model olarak 

tanımlanır. Hemşirelik tanıları, müdahaleler ve sonuçları hemşire tarafından yorumlanır ve toplanan veriler önce 

kurumsal amaç için son olarak da uluslararası bir paylaşım için derlenir (Labbadia, 2011). 
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Danimarka’da Bilişim Hemşireliği 

1990'ların başında, Danimarkalı bir hemşire hemşirelik verilerinin bir standardizasyonunu sağlamak için AB 

(Avrupa Birliği) bünyesinde ortak bir proje olarak "Telenurse“ u başlatmıştır. Bu proje daha sonra Uluslararası 

Hemşireler Birliği Konseyi (ICN) ‘nin de ilgisini çekmiştir. Avrupa’da Hemşirelik Uygulamaları’na yönelik 

Uluslararası Sınıflandırılması (ICNP) getirilmesi geliştirilen bu proje sayesinde olmuştur. VIP modeli (İsveççe; 

iyilik hali, dürüstlük, güvenilirlik kısaltması), hemşirelik bakımının temel unsurlarını kavramsallaştırması, 

netleştirilmesi, sistematik düşünme ve hemşirelik kayıtlarını kolaylaştırmak amacı ile geliştirilmiştir. VIP modeli 

İsveç’in yanı sıra Finlandiya, Norveç, Danimarka, Estonya ve Letonya'da da kullanılmaktadır (Labbadia, 2011). 

 

Sonuç 

Hemşirelerin teknolojiyi yakından takip etmeleri ve uygulamalarında etkili bir şekilde kullanmaları çağımızın 

teknolojide her geçen gün ilerliyor olması nedeniyle önemli bir gereksinim olarak ortaya çıkmıştır. Hemşirelik 

bilişimi; hemşireliğin eğitim, uygulama, yönetim ve araştırma başta olmak üzere hemen her alanında 

bulunmaktadır. Hemşirelerin teknolojiyi etkin kullanabilmeleri için teknoloji okuryazarlığı ile ilgili yeterli bilgi 

ve beceri edinmeleri gerekmektedir (Bilgiç ve Şendir, 2014). Asya ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde 

de bilişim hemşireliği ilerlemekte ve hastalar ve hemşireler bu durumdan olumlu yönde faydalanmaktadırlar.  

Hemşirelik bilişiminin ülkemizde gelişimi için lisansüstü programların açılıp yaygınlaştırılması, sertifika 

programlarının düzenlenmesi ve bilişimin hemşirelik bakımında uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli 

çalışmaların yapılması önemlidir (Bilgiç ve Şendir, 2014).  Hemşirelik bilişimindeki gelişmeler ve uygulamaların 

yaygınlaşması hemşirelik bakım kalitesinin ve mesleki profesyonelleşmenin artmasına yardımcı olacaktır. 
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BAKTERİYOSİN KATKILI YEMLERİN JAPON BILDIRCINLARININ(Coturnix coturnix 

japonica) BUT ETİ ANTİOKSİDAN VE OKSİDAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ 
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1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 3BURDUR MEHMET 
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ÖZET 

Bu çalışmada, bakteriyosin katkılı karma yemlerin bıldırcınların but eti antioksidan ve oksidan parametrelerine 

etkisi araştırılmıştır. Çalışmada; 1 günlük yaştaki 200 bıldırcın civcivi kullanılmıştır. Civcivler iki eşit gruba 

ayrılarak, toplam 10 bölmeye yerleştirilmişlerdir. Gruplar; kontrol grubu, bact300 grubudur. Kontrol grubu 

bakteriyosin içermeyen yemle beslenirken, bact300 grubu 300 mg/kg yemde bakteriyosin içeren yemle ad libitum 

olarak beslenmişlerdir. Deneme 35 gün sürmüştür. Denemenin sonunda, her gruptan rastgele seçilen bıldırcınlar 

kesilmiş ve sağ butları alınmıştır. But eti örneklerinde, malondialdehit (MDA) ve katalaz (CAT) analizleri 

yapılmıştır. But etlerinin malondialdehit (MDA) ve katalaz (CAT) seviyeleri kıyaslandığında bact300 grubunun 

MDA seviyeleri kontrol grubundan düşük bulunurken (p=0.003), CAT seviyeleri yüksek bulunmuştur (p=0.002). 

Çalışmada, bact300 uygulamasının antioksidan CAT enzimini arttırdığı, oksidan MDA seviyesini ise azalttığı 

belirlenmiştir 

Anahtar kelimeler: Antioksidan, bakteriyosin, bıldırcın, oksidan. 

  

THE EFFECT OF BACTERIOCIN ADDED FEED ON THIGH MEAT ANTIOXIDANT AND 

OXIDANT PARAMETERS OF JAPANESE QUADERS (Coturnix coturnix japonica) 

ABSTRACT 

In this study, the effects of thigh meat antioxidant and oxidant parameters of quails fed with mixed feeds with 

bacteriocin were investigated. The total of 200 quail chicks were used in this study. The chicks were divided into 

two equal groups and placed in a total of 10 cages. The groups were the control group and the bact300 group. The 

control group was fed with mixed feed without bacteriocin, bact300 group was fed with mixed feed containing 

300 mg/kg bacteriocin as ad libitum. The experiment lasted 35 days. At the end of the experiment, randomly 

selected quails from each group were slaughtered and right thighs were taken from carcass. Malondialdehyde 

(MDA) and catalase (CAT) analyzes were performed on thigh meat samples. When the malondialdehyde (MDA) 

and catalase (CAT) levels of thigh meats were compared, the MDA levels of bact300 group were found to be lower 

than the control group (p=0.003). Whereas, CAT levels of thigh meats in bact300 groups were higher than control 

group (p=0.002). In the study, it was determined that mixed feed with bacteriocin treatment increased antioxidant 

CAT enzyme and decreased oxidant MDA level. 
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Key words: Antioxidant, bacteriocin, quail, oxidant. 

 

GİRİŞ 

Dünya’da etlik piliç ve hindi üretimi entansif üretimde oldukça yaygındır. Bu hayvanların dışındaki 

kanatlı hayvanları, yöresel ve daha az miktarlarda ve sayıda üretimleri yapılan ve yetiştiriciliğinin de az olması 

bilinmektedir. Bıldırcında, düşük maliyetleri nedeniyle küçük kapasiteli işlemelerde yetiştirilmesi ve generasyon 

aralığının kısa olması ve aynı zamanda piyasa koşullarına uyum sağlaması üretiminde artışa neden olmaktadır. 

Son yıllarda bıldırcın eti ve yumurtasına olan talebin artmasıyla, sahadaki yetiştiriciliği ve araştırma alanındaki 

bıldırıcın tercihi artmıştır. Üretimi kolay olduğu için gelişmekte olan ülkelerde alternatif hayvansal protein kaynağı 

olabilir. Bıldırcın eti mükemmel bir protein ve Niasin B1, B2, B6 vitaminleri, mineral ve yağ asitleri ile pantotenik 

asit kaynağı olduğu belirlenmiştir. İlk 3 hafta boyunca yavruların başlama yemi ile beslenmeleri gerekir. Bu 

dönemde enerji gereksinimi ise 2600-3000 kcal ME/kg’dır (Zaidi ve ark., 2017). 

Kanatlıların hassas sindrim organları ve yüksek metabolizma hızlarından dolayı, diğer hayvan türlerinden 

daha fazla önem ve dikkat gerektirmektedir. Kanatlıların hızlı büyümesi için gereksinim duyduğu besin maddeleri 

eksiksiz karşılanmalıdır. Kanatlılar, beslemeye bağlı aksaklıklar ve hastalıkların ortaya çıkmaması için yem katkı 

maddelerine ihtiyaç duymaktadır. Et üretiminde tatmin edici randımanı alabilmek için,kuluçka çıkışından itibaren 

besi performansınıve bağırsak yapısını olumlu yönde etkileyecek besleme programına gerek vardır ki bu durum 

yemlerle birebir ilişkilidir. Bu amaçla bağırsak sağlığını koruyucu ve verim arttırıcı katkı maddelerine sürekli 

yenileri eklenmektedir ki bu katkıların da insan ve hayvan sağlığına dost olması en güçlü beklentidir. Son yıllarda 

aranılan bu özelliklere uygun katkı maddesi olarak bakteriyosin dikkat çekmektedir. Uzun süredir insanların 

tükettikleri besinlerin biyolojik korunmasında kullanılan ve probiyotik bakteriler tarafından sentezlenen 

bakteriyosinler, kanatlı hayvanların sindirim sistemi mikrobiyota populasyonunun modülasyonu gibi çeşitli yararlı 

özelliklere sahiptir.Buna ek olarak çiğ et ve yemeye hazır gıdaların korunmasında da bakteriyosinler 

kullanılabilmektedir (Józefiak ve Sip, 2013).Ergin kanatlıların iyi bir bağışıklığa sahip olmalarına rağmen, genç 

kanatlılar, özellikle kuluçkadan çiftliğe nakil sırasında Salmonella ve Campylobacter gibi zararlı bakteriler 

tarafından tehdit edilebilmektedir (Laukova ve ark., 2015). Öte yandan kanatlılarda görülebilecek stres faktörleri 

de, hem verimi olumsuz etkilediği hem de hayvan sağlığını bozduğu bilinmektedir. Bu bağlamda hayvanlarda stres 

faktörünün azaltılması, başarılı bir yetiştiricilik ve daha kaliteli bir et için önem taşımaktadır. Baktariyosinin stres 

faktörünü azalttığına yönelik göze çarpan çalışmalara rastlanılmamıştır. Ancak, bu etkisinin olabileceği de göz 

önünde bulundurulduğunda araştırılması gereken konudur. 

Bu çalışmada da, bakteriyosin katkılı yemlerin bıldırcınların but eti antioksidan ve oksidan 

parametrelerine etkisi araştırılmıştır. 

 

Materyal ve Metod 

Deneme ve düzeni ve besleme 
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Çalışmadaki tüm uygulamalar, Avrupa Birliği’nin Hayvan hakları yönergesini esas alan yerel etik komitenin izni 

dahilinde yürütülmüştür. Çalışmada; 1-günlük yaştaki 200 japon bıldırcın civcivi rastgele her birinde 20 civciv 

olacak şekilde bölmelere dağıtılmıştır. Bölmeler iki gruba ayrılımış, her grupta 5 bölmeye ayrılmıştır. Deneme 

süresince bıldırcınlar; 0 (kontrol ve 300 mg/kg (B 300) bakteriyosin içeren yemleri tüketmişlerdir. Bakteriyosin 

olarak kullanılan nisin ticari bir firmadan satın alınmıştır. Nisin, Stern et al. (2006)’nın anlattığı gibi 

polivinilpirolidon (PVP) ile mikrokapsüllenmiştir. Deneme yemleri izonitrojenik ve izokalorik olarak 

düzenlenmiştir. Bıldırcınların besin madde ihtiyaçları, NRC (1994)’deki değerlere göre hesaplanmıştır. Yemlerin 

kimyasal analizi, AOAC, (1997)’de tanımlanan standart metotlara göre yapılmıştır. Yemlerin içerikleri ve 

kimyasal analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Bıldırcınlar yemi ve içme suyunu ad libitum olarak 

tüketmişlerdir. Deneme 35 gün sürmüştür.   

 

 

Çizelge1. Deneme yemlerinin içerikleri ve besin madde kompozisyonları, % 

Hammaddeler % Kontrol Bac300 

Mısır 47.9 47.87 

Soya Küspesi 45.5 45.5 

BitkiselYağ 3.7 3.7 

Bakteriyosin 0.00 0.03 

DCP 0.65 0.65 

MermerTozu 1.40 1.40 

Tuz 0.30 0.30 

DL-Metiyonin 0.20 0.20 

Vitamin- Mineral karışımı1 0.35 0.35 

Kimyasal Analiz Değerleri   

Kuru Madde2 87.5466 87.47695 

Ham Protein2 23.968 23.8291 

Ca3 0.87 0.87 

Available P3 0.30 0.30 

ME3, kcal/Kg 2897.72 2892.423 

1:Her kg yem karışımında: retinil asetat 14000 IU; kolekalsiferol 2800 IU; tokoferol 28.0 mg; menadiyon 4.2 mg; 

thiyamin 2.8 mg; riboflavin 8.4 mg; piridoksin 7.0 mg; siyanokobalamin 0.021 mg; niasin 28.0 mg; D-biyotin 
0.140 mg; kalsiyum D-pantotenat 11.2 mg; folik asit1.4 mg; kolinklorid 280 mg; mangan 112.0 mg; Demir 84.0 
mg; Çinko 84.0; Bakır 7.0; iyot 1.4 mg; kobalt 0.28 mg; selenium 0.21mg. 
2: Weende analiz sistemine göre yapılmıştır. 
3: Yemlerin besin madde içerikleri Dale and Batal (2003)’ün kullandığı çizelge değerlerine göre hesaplanmıştır. 
 

Denemenin 35. gününde, her gruptan 10 erkek ve 10 dişi bıldırcın seçilmiştir. Tüyleri yolunduktan sonra, 

iç organları çıkarılmıştır. 
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Et Analizleri: Kesimden sonra, karkasların sağ butları alınmıştır.  

MDA analizi 

Reperfüzyon süreci sonunda artan serbest radikal yapımının bir göstergesi olan ve lipidperoksidasyonunun son 

ürünü olan MDA düzeyleri, Draper ve Hadley (1990)’in çift ısıtma yöntemi ile belirlenmiştir.  Bu yöntemde, MDA 

ile thiobarbitürik asit reaksiyonunun meydana getirdiği renk oluşumu spektrofotometrik ölçümle değerlendirilir. 

 

Katalaz aktivitesi ölçümü 

Katalaz aktivitesi Aebi (1984) yöntemine göre ölçüldü. Bu yöntem, hidrojen peroksitin (H2O2) parçalanma hızının 

hız sabitinin (s-1, k) belirlenmesi esasına dayanır. 

 

İstatistik Analizi: Tüm verileri GLM işlemlerine göre SAS paket programıyla istatistik analizi yapılmıştır (SAS, 

1999). Ortalamalar arasındaki farklar, Duncan’s çoklu karşılaştırma testiyle yapılmıştır. Tüm özelliklerin 

önemlilikleri, p<0.05’e göre değerlendirilmiştir.  

 

Bulgular ve Tartışma 

Çalışmada 5 haftalık süreçte bakteriyosinli yemlerle beslenmiş bıldırcınlardan alınan but eti örnekleri Çizelge 2’de 

verilmiştir. Et örneklerinde incelenen stres ölçütlerinin bakteriyosin kullanımıyla değiştiği görülmektedir. Stres 

faktörleri, hayvanların MDA ve CAT değerlerini olumsuz etkilediği bildirilmektedir (Kalia, 2018; Jena et al. 2013) 

Çizelge 2. Bıldırcınların but etlerinde stres ölçütlerinin değerleri1 

Analizler Kontrol  BACT 300 P Değeri* 

MDA(nmol/mgr protein) 6.403±0.981 5.665±1.04 0.003 

CAT(k/mgr protein)  55.757±3.45 67.449±5.26 0.002 

 

MDA düzeyleri bakteriyosin kullanımıyla düşerken, CAT değerleri artış göstermiştir. Bakteriyosin katkısıyla 

beslenen bıldırcınların but eti oksidan (MDA) ve antioksidan parametrelerde (CAT) değişimler dikkat 

çekmektedir. Önceki bir çalışmada; probiyotik olarak farklı miktarlarda maya içeren yemleri tüketen etlik piliçlerin 

CAT değerleri, 0.25 ve 1 ml maya katkılı yemleri tüketenlerde yüksek bulunmuştur (Aluwong et al., 2013). Bir 

lipit peroksidasyon göstergesi olan MDA’nın BACT300 dozu uygulaması ile azaldığı belirlenmiştir. Bunun aksine 

antioksidan enzim olan CAT enziminin miktarı kontrol ile kıyaslandığında 300 mg bacteriocin uygulamasıyla 

artmıştır. Önceki bir çalışmada; 250, 500, 750 ve 1000 mg Aspergillus awamori/ kg içerikli yemleri tüketmiş Japon 

bıldırcınların serum MDA düzeyleri, kontrol grubundaki bıldırcınlarınkinden daha düşük olduğu bildirilmiştir 

(Zeweil et al., 2016). Yine bir başka yürütülmüş çalışmada da; içme sularında 0.25 g/l’de eşit miktarlarda 
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Enterococcus faecium +Bacillus subtilis ve 0.25 ml/l’de tarçın yağı içeren suları tüketmiş etlik piliçlerin 

plazmalarında, FRAP (ferric reducing ability plasma) düzeyi, HDL (high density lipoprotein) ve glutatyon 

(GSH+GSSH) düzeylerinin arttığı bildirilmiştir. Aynı çalışmada, MDA, lipit hidrokteriyosin etkisini göstermek 

amacı ile çalışılmıştır. Araştırma peroksit (LOOH), toplam kolesterol, triasilgliserol, esterleşmemiş yağ asitleri, 

interleukin 6 (IL-6), alkalin fosfataz aktivitesi, alanin aminotransferaz, asidik fosfatazkeratin kinaz değerlerinin 

kontrol grubuna göre azaldığı belirtilmiştir (Krauze et al., 2019). 

MDA insan ve hayvan çalışmalarında sık kullanılan bir oksidan parametre göstergesidir. Lipid peroksidasyon 

göstergesi olan MDA bu çalışmada bakteriyosin etkisini belirlemek amacı ile araştırılmıştır. Araştırma sonucunda 

da bakteriyosin uygulamasının MDA seviyelerinde anlamlı düşüşe sebep olduğu gösterilmiştir. Bu bakteriyosin 

uygulamasının lipid peroksidasyonunu düşürdüğüne işaret etmektedir. 

CAT enzimi çalışmaları da hücre kültüründen, insan ve hayvan çalışmalarına varan geniş bir perspektifte 

çalışılmaktadır. Bu araştırmada da Japon bıldırcını but etlerinde CAT çalışılmıştır. Sonuç olarak bakteriyosin 

uygulamasının CAT antioksidan enzim miktarını attırdığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar bakteriyosin uygulamasının 

bıldırcınlarda antioksidan sistem üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini işaret etmektedir. 

 

Sonuç 

Çalışmada bıldırcınların beslenmesinde kullanılan 300 mg/kg yemde bakteriyosin kullanımının, bıldırcınların but 

etlerinin MDA ve CAT değerlerini olumlu etkilediği ve stres faktörüne dayalı olumsuzlukları etkileyebildiği 

sonucuna varılmıştır. 
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Procain, anestezik bir ilaç olup, DNA metilasyonunu inhibe ettiği bilinmektedir. DNA’da demetilasyona 

neden olduğu için kanserle ilişkili bazı genlerin metilasyon ile susturulmasını geri dönüştürerek yeni terapötikler 

arasında yer alır. İmin bileşikleri yaygın olarak Schiff bazları olarak bilimsel literatürde yer alır ve oluşan yapı 

ligand olarak nitelendirilir. Ligandlar üzerinde elektron çifti içeren atomlardan (N, O, S gibi) oluşur ve bunlar 

birçok kimyasal sentez çalışmalarında prekursör olarak kullanılır. Çünkü primer amin ve aldehitlerin asit katalizli 

kondenzasyonundan kolaylıkla elde edilen bu moleküller birçok hedef bileşiğin sentezinde çıkış noktası veya ara 

geçiş mekanizması olarak rol alır.  İmin bileşiklerinin ilaçlarının türevlendirilerek daha etkili hale gelmesi 

konusunda biyolojik, klinik ve farmasötik alanlarda araştırmalar artmaktadır.  Ayrıca geçiş metalleri (Cu, Co, Ni, 

Pd, vb.) ile oluşturdukları kompleks bileşikler ile de biyoinorganik çalışmaların alt yapısını oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada, Procain molekülü 2-hidroksi-1-naftaldehit ile salisilaldehitten yeni imin bileşikleri 

sentezlenmiştir. Sentezlenen imin yapılı procain ligandları FTIR, 1H NMR ve SEM-EDX gibi spektrokimyasal 

yöntemlerle karakterize edilmiştir. Bu bileşiklerin antikanser etkileri HT-29 insan kolon kanser hücreleri 

üzerindeki MTT yöntemiyle ölçülmüştür.  

Procainin yeni sentezlenen ligand bileşiklerinin HT-29 kolon kanser hücre proliferasyonunu azalttığı 

tespit edilmiştir. Yeni bileşiklerin DNA metiltransferazın hemimetilaz aktivitiesine spesifik olarak inhibe etmesi 

sonucu DNMT1’in kısmi yarışmalı bir inhibitörü olarak tespit edilmiştir. 

Procainin sentezlenen yeni türevleri tümör baskılayıcı genler üzerindeki metilasyonların kaldırılması ile 

yeni terapötik ilaç adaylarının geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Prokain, Schiff Bazı, DNMT İnhibitörü, Antikanser 
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Procaine is an anesthetic drug known to inhibit DNA methylation. Because it causes demethylation in 
DNA, it is among the new therapeutics by reversing methylation silencing of some cancer-related genes. Imine 
compounds are commonly found in the scientific literature as Schiff bases and the resulting structure is described 
as ligand. Ligands are composed of atoms (N, O, S) containing electron pairs and are used as precursors in many 
chemical synthesis studies. These molecules, which are readily obtained from acid catalyzed condensation of 
primary amines and aldehydes, act as starting points or intermediate mechanisms in the synthesis of many target 
compounds. Research on biological, clinical and pharmaceutical fields is increasing in order to make the 
derivatives of imine compounds more effective by derivatizing them. In addition, the transition compounds (Cu, 
Co, Ni, Pd, etc.) with the complex compounds they form with the infrastructure of bioinorganic studies. 
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In this study, novel imine compounds were synthesized from Procaine molecule with applying 2-hydroxy-
1-naphthaldehyde and salicylaldehyde substances. The synthesized imine based procain ligands were characterized 
by spectrochemical methods such as FTIR, 1H NMR and SEM-EDX. The anticancer effects of these compounds 
were measured by the MTT method on HT-29 human colon cancer cells. 

Procaine derivative ligands which are newly synthesized compounds have been found to reduce HT-29 
colon cancer cell proliferation. The novel compounds have been identified as a partially competitive inhibitor of 
DNMT1 by specifically inhibiting the activity of DNA methyltransferase to hemimethylase activity.  

The novel synthesized derivatives of procaine will contribute to the development of new therapeutic drug 
candidates by removing methylations on tumor suppressor genes. 

Keywords: Procaine, Schiff Base, DNMT Inhibitor, Anticancer 
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Aptamerlerin Terapötik ve Diagnostik Olarak Tıpta Kullanımları 

Özge Çevik 
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Aptamerler, yüksek afinite ile hedeflere bağlanan spesifik üç boyutlu yapılara katlanabilen, kısa, tek sarmallı 

oligonükleotitler (DNA veya RNA) veya sentetik XNA'dır. Bu hedeflere örnek küçük moleküller, proteinler, 

nükleik asitler, virüsler, bakteriler, ilaçlar, hücreler ve dokular olarak verilebilir. Aptamerler temel araştırmalarda, 

klinik teşhislerde ve terapötik ajanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Aptamerler, yüksek stabilite, spesifite, 

boyutlarının küçük olması, kolay modifikasyon, düşük toksisiteleri, tekrar sentezlenmeleri dahil ekonomik olarak 

oldukça avantajlara sahiptir. Aptamerlerin doğal olarak oluşan antikorlara karşı immünojenik olmayan ve hızlı 

doku penetrasyon yetenekleri teşhis ve tedavi potansiyellerinin genişlemesini sağlar. 2004 yılında ABD Gıda ve 

İlaç İdaresi (FDA) tarafından Aptamer tabanlı ilk ilaç onaylanmış ve bazı hastalıkların tedavisi içinde şu anda 

klinik değerlendirmeye tabi tutulan Aptamerlerde mevcuttur. “Üssel Zenginleştirme ile Ligandların Sistematik 

Gelişimi” (SELEX) metodu, nükleik asit bazlı ligandları veya aptamerleri tanımlamak için bir yaklaşımdır. 

Hedeflerin seçimi için, SELEX metotları immüno-çökeltme-bağlı SELEX (IP-SELEX), yakalama-SELEX, hücre-

SELEX, kılcal elektroforez-SELEX (CE-SELEX), atomik kuvvet mikroskobu-SELEX (AFM-SELEX) ve yapay 

olarak genişletilmiş genetik bilgi sistemi-SELEX (AEGIS-SELEX) olarak geliştirilmiştir 

Özetle, Aptamerlere ve nanoteknolojiye hızla artan ilgi ile birlikte, önümüzdeki yıllarda görüntüleme, teşhis, 

hastalık saptama, ilaç taşıyıcı sistemler ve biyobelirteç keşiflerinde aptamerlerin tıpta kullanım uygulamalarının 

artmasını beklemeliyiz. 

Anahtar Kelimeler: Aptamer, Tanı, Tedavi, Kanser, Gen Terapi 

 

The Use of Aptamers as Therapeutic and Diagnostic in Medicine 
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Aptamers are short, single-stranded oligonucleotides (DNA or RNA) or synthetic XNA that bind to targets with 

high affinity and specificity by folding into three-dimensional structures. The examples of this target are small 

molecules, proteins, nucleic acids, viruses, bacteria, drugs, cells, and tissues. Aptamers have been extensively used 

in basic research, clinical diagnostics, and therapeutic agents. Aptamers have the advantage of being highly 

specific, relatively small in size, easy modification, low toxicity, high stability, including economical and 

reproducible synthesis. Aptamers possess several advantages over naturally occurring antibodies non-

immunogenic and rapid tissue penetration thus allowing expansion of their diagnostic and therapeutic potential. In 

2004, the US Food and Drug Administration (FDA) approved the first Aptamer-based drug and is available in 

aptamers currently undergoing clinical evaluation for the treatment of some diseases. “Systematic Evolution of 

Ligands by EXponential Enrichment” (SELEX) method is an approach for identifying nucleic-acid–based ligands, 
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or aptamers. For the selection of targets, SELEX methods have been developed as immunoprecipitation-coupled 

SELEX (IP-SELEX), capture-SELEX, cell-SELEX, capillary electrophoresis-SELEX (CE-SELEX), atomic force 

microscopy-SELEX (AFM-SELEX), and artificially expanded genetic information system-SELEX (AEGIS-

SELEX).  

In summary,  with increasing interest and further improvement of aptamers and nanotechnology, we should also 

expect wider clinically applications in medicine using aptamers in imaging, drug carriers, disease detection and 

biomarker discovery in the years to come. 

 

Keywords: Aptamer, Diagnostik, Treatment, Cancer, Gene Therapy 

 

 

 

 

Giriş 

Aptamerler tek sarmallı oligonükleotid olarak DNA veya RNA’lardan oluşmaktadır. Aptamerler yüksek afinite ile 

bağlanan  çeşitli moleküllere spesifik olarak bağlanabilen oligonükleotid veya sentetik XNA olarak tanımlanırlar. 

Aptamerler proteinler, lipidler, karbonhidratlar, nükleik asitler, virüsler, bakteriler, ilaçlar, hücreler ve dokular gibi 

çeşitli moleküllere hedeflendirilebilirler (Zhuo ve diğerleri, 2017; Wu ve diğerleri, 2016). Aptamerler üç boyutlu 

yapıları ve bükülebilmeleri nenediyle antikorlara oranla hedeflerine bağlanma konusunda afiniteleri daha 

yüksektir. Bu nedenle kimyasal antikorlar olarak da isimlendirilirler (Kalra ve diğerleri, 2018). Antikorlara kıyasla: 

(i) aptamerler kimyasal sentez yoluyla üretilebilir ve bu nedenle canlı hücrelere gerek kalmadan ucuz ve fazla 

miktarda (mg düzeyinde) üretilebilirler (ii) aptamerlerin üretimlerinde partiler arasında fark olmaz ve değişkenlik 

göstermeleri son derece düşüktür (iii) immünojenik aktiviteleri düşüktür  ve (iv) boyutları antikorlara oranla 

oldukça küçüktür (Keefe ve diğerleri, 2010). 

 

Aptamerlerin seçilimi 

Aptamerler ilk kez 1990 yılında SELEX (Üssel Zenginleştirme ile Ligandların Sistematik Gelişimi- Systematic 

Evolution of Ligands by Exponential Enrichement) adı verilen bir in vitro yöntemle seçilerek elde edilmişlerdir 

(Tuerk ve Gold, 1990). Aptamerler 1016 farklı dizi içeren oligonükleotit kütüphanelerinden rastgele seçilirler. 

SELEX yönteminde bu kütüphaneler kullanılır ve tekrarlamalı bir dizi işlem içerir (Şekil 1). Hedeflenen molekül  

randomize oligonükleotitlerin kitaplığı ile inkübe edilir ve afinitelerine göre seçilerek PCR (polimeraz zincir 

reaksiyonu) yardımıyla 30-100 nükleotid uzunluğunda seçilen diziler çoğaltılır. Dizilerin sayısını ve spesifitesini 

arttırmak için her basamakta elde edilen diziler tekrar hedef molekül ile inkübe edilerek çeşitli yıkamalar ile 

bağlanma düzeyi yüksek olan aptamer bulunur. Genellikle bu işlem 7-15 defa arasında uygun dizi belirlenene 
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kadar yapılır. Bugüne kadar spesifik ve farklı aptamerler çeşitli hedeflere yönelik SELEX yöntemi kullanılarak 

elde edilmiştir (Dhiman ve diğerleri, 2017).  

 

Şekil 1. SELEX yönteminin temel basamakları (Davydova ve diğerleri, 2011) 

 

SELEX metotları belirlenecek olan hedefe bağlı olarak; immüno-çökeltme-bağlı SELEX (IP-SELEX), yakalama-

SELEX, hücre-SELEX, kılcal elektroforez-SELEX (CE-SELEX), atomik kuvvet mikroskobu-SELEX (AFM-

SELEX) ve yapay olarak genişletilmiş genetik bilgi sistemi-SELEX (AEGIS-SELEX) olarak farklı şekilde 

çeşitlendirilmiştir.  

 

Aptamerlerin Terapötik  Olarak Kullanımları 

Son yıllarda Aptamerlerin hastalıkların tedavisinde kullanılması konusunda yeni yaklaşımlar mevcuttur. Temel 

araştırmaları devam eden aptamerlerin yanı sıra faz çalışmaları tamamlanmış klinikte kullanılan aptamerlerde 

mevcuttur.  

Yaşa bağlı bir göz hastalığı olan makular dejenerasyonunda (AMD) Vasküler Endotelyal Growth  Faktöre (VEGF) 

bağlanabilen antikorlar kullanılmaktadır. Anti-VEGF ajanlardan Pegaptanib yapısında yerleştirilen 27 nükleotidlik 

bir RNA aptameri ile geliştirilen Macugen’in hedefe yönelik tedavide daha başarılı olduğu gösterilmiştir (Tobin, 

2006).  Benzer şekilde AMD’de Trombosit kaynaklı büyüme faktör (PDGF) antagonistleri kullanılmaktadır. Yeni 

geliştirilen bir DNA aptameri olan  E10030’un PDFG-beta formuna yüksek afinite ile bağlanabildiği ve aptamerin 

2’-fluoro veya 2’-O-methyl modifiye formlarının %62 oranında tedavide başarı gösterdiği bildirilmiştir (Sadiq ve 

diğerleri, 2016). AMD tedavisinde kullanılan bir başka RNA aptamer ise ARC1905 olarak bildirilir ve hedefi 
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componet 5 (C5) spesifiktir. AMD hastalığında C5 aracılı gelişen inflamasyona karşı etkili olduğu bildirilmiştir 

(Biesecker ve diğerleri, 1999).  

Kanser tedavileri için aptamerlerin kullanımlarına bakıldığı zaman hedef proteinlere göre çeşitlilik göstermektedir. 

Bunlardan bazıları, 

 Miyeloid lösemi, renal kanser ve solid tümörlerin tedavisi için Nucleoin protein hedefli AS1411 aptameri 

(guaninden zengin 26 bazlık bir DNA oligonükleotid) (Bates ve diğerleri, 2009), 

 Tümör hücrelerinin metastazlarında rol oynayan CXCL12/SDF-1 (C-X-C Kemokin'i Ligand 12 /Stromal 

Hücre Türetilmiş Faktör-1) hedefli NOX-A12 RNA aptameri (Vater ve diğerleri, 2013; Ludwig ve 

diğerleri, 2017), 

 Lenfoma hücreleri tedavisi için CD40 hedefli CD40Apt aptameri (2-fluoro-RNA modifiye aptamer) 

(Soldevilla ve diğerleri, 2015),  

 Çeşitli kanserlerde çift hedefe yönelik bispesifik aptameler CD44-EpCAM, PSMA-41BB, VEGF-4-

1BB, CD28-MRP1 ve CD16a-C-Met gibi (Pastor ve diğerleri, 2011; Eder ve diğerleri, 2009; Schrand 

ve diğerleri, 2014), 

 Meme kanserinde HER2 (ErbB-2), HER3 (ErbB-3) ve HER4 (ErbB-4) hedefli RNA aptamerler (Chen 

ve diğerleri, 2003),  

 Akciğer kanser tedavisi için EGFR hedefli RNA aptamerler (Esposito ve diğerleri, 2011) mevcuttur.  

Tip 2 diyabet hastalığında görülen retinopati için CCL2/MCP-1 (C-C Kemokin Ligand 2/ monosit kemoatraktan 

protein 1) hedefli 40 nükleotid uzunluğunda NOX-E36 RNA aptameri geliştirilmiş ve 76 tip 2 diyabet hastasında 

yapılan klinik uygulamalarda başarılı olduğu bildirilmiştir (Menne ve diğerleri, 2017).  

Kronik inflamasyona sonucu gelişen anemi tedavisi için, anemiye bağlı artan hepsidin proteini hedefli geliştirilen 

NOX-H94 RNA aptameri 64 hasta grubunda denenmiş ve etkili olduğu bildirilmiştir (Boyce ve diğerleri, 2016).  

Koagülasyona bağlı gelişen hastalıkların tedavisi için von Willebrand faktor  hedefli ARC1779 aptameri (Gilbert 

ve diğerleri, 2007), trombin hedefli NU172 aptameri (Waters ve diğerleri, 2009), Faktör IXa hedefli REG1 

aptameri (Ganson ve diğerleri, 2016), doku faktör hedefli BAX499/ARC19499 aptamerleride (Chang ve diğerleri, 

2012) geliştirilmiş ve klinik olarak test edilmiştir.  

Aptamerlerin Diagnostik Olarak Kullanımları 

Aptamerlerin spesifik bağlanmaları ve dayanıklılıkları nedeniyle biyosensör olarak kullanımları her geçengün 

artmakta ve Aptasensör teknolojisi olarak diagnostik alanında yerini almaktadır. Aptasensör teknolojisinde  

aptamerlerin hedefi yakalama özelliği kullanılarak optik, elektrokimyasal, kütle değişim, elektriksel, ısıl tabanlı 

dönüştürücüler yardımıyla sensör yanıtları mikroişlemcilere iletilebilmekte ve hassas ölçümler (nano ve piko 

düzeyinde) yapılabilmektedir (Caglayan ve diğerleri, 2017).  

Flowsitometrik uygulamalarda hücrelerin birbirinden ayrılmasını çeşitli antikorlar ile boyama yapılarak 

cihazlardaki cell sorting uygulamaları ile ayrılabilir. Her antikoru tektek uygulamak yerine aptasensörler 

kullanılarak geliştirilen yeni sistemlerde hücrelerin ayrıştırmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen AptoCyto 

isimli hücre izolasyon kiti bir çok laboratuvarda kullanılmaktadır. Bu kit CD-31 (platelet endothelial cell adhesion 
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molecule-1), epitelyal büyüme faktörü (EGFR), hepatosit büyüme faktör reseptörü (HGFR), intrasellüler adezyon 

molekül-2 (ICAM-2), vasküler endotelyal büyüme faktör reseptör-2 (VEGFR-2) ve insan epidermal büyüme 

faktör reseptör-2 (HER-2) için hedeflenen aptamerler  floresan problar ile işaretlenerek bir karışım haline 

getirilmiş, hızlı ve etkin bir biyomarker tespit kiti olarak geliştirilmiştir (Harleen ve diğerleri, 2018). Benzer şekilde 

serum ve bazı biyolojik sıvılarda CD-31, EGFR, HGFR, ICAM-2, VEGFR-2 ve HER-2 protein düzeylerinin 

belirlenmesinde aptamerler manyetik boncuklar (beads) üzerine yerleştirilerek hassasiyeti yüksek AptoPrep adı 

verilen ölçüm kitide geliştirilmiştir (Harleen ve diğerleri, 2018). 

Virüslerin ve mikroorganizmaların tespit edilmesinde aptasensörler direk kullanılabilmeleri nedeniyle 

mikrobiyolojik testlerde hız süresini kısaltmakta ve spesifitesi sebebiyle kısa sürede tanı konulmasını 

sağlamaktadır (Torres-Chavolla ve diğerleri, 2009). Hepatit C virüsünün serumda tespit edilmesine yönelik 

geliştirilen aptamerler HCV’ye ait NS5B, NS5A ve core proteinine spesifik olarak geliştirilmiş ve klinikte tanıda 

başarılı sonuçlar elde edilmiştir  (Pleshakova ve diğerleri, 2019; Yu ve diğerleri, 2014). Patojenik olan Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica and Mycobacterium Tuberculosis gibi 

bazı bakterilerin tespit edilmesinde floresan tabanlı aptamerlerin ve enzim bağlı aptamerlerin kliniklerde tanıda 

yüksek oranda başarı sağladığı yapılan çalışmalar ile rapor edilmiştir (Park ve diğerleri, 2014; Sypabekova ve 

diğerleri, 2017) 

Akciğer kanserinin tespit edilmesinde aptamer tabanlı proteomik teknolojisinde yüksek hassasiyetle EGFR, CA6, 

MMP7, CRP, KIT, C9, SERPINA3 düzeyleri tespit edilebilmekte ve kanser hastalarında %92 oranında spesifik 

olduğu bildirilmektedir (Jung ve diğerleri, 2017).  

Akciğer, meme, prostat, mesane, pankreas, kolon ve over kanserinde serumdaki düzeyleri yüksek olan Mucin-1 

(MUC1) glikoproteini için geliştirilen aptamerler ile yapılan elektrokimyasal ve floresan aptasensörlerin kanser 

teşhisinde yüksek oranda tespit düzeyine sahip olduğu yapılan araştırmalarda bildirilmektedir (Hori ve 

diğerleri,2018). 

Sonuç olarak, aptamer teknolojisi kullanılarak birçok biyomolekül için hedeflendirme ihtiyacı her geçen gün 

artmakta ve klinik uygulamalarda artış göstermesi ile tanı ve tedavide kullanılma potansiyelleri hız kazanmaktadır. 

Gelecek yıllarda birçok makro molekül yerine artık oligonükleotidlerin kullanılması ile başlayacak olan 

uygulamalar için günümüzde aptamerler ilaç ve diagnostik ürün geliştiren firmalar için önemli bir yer tutmaktadır. 

Türkiye’de bu konuda yapılacak olan araştırmalar ve yetiştirilecek olan insan gücü ile aptamer tabanlı tanı ve 

tedavide kullanılacak yeni sistemlerin geliştirilmesini ümit etmekteyiz. 
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Aptamerlerin Terapötik ve Diagnostik Olarak Tıpta Kullanımları 

Özge Çevik 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı 

 

Aptamerler, yüksek afinite ile hedeflere bağlanan spesifik üç boyutlu yapılara katlanabilen, kısa, tek sarmallı 

oligonükleotitler (DNA veya RNA) veya sentetik XNA'dır. Bu hedeflere örnek küçük moleküller, proteinler, 

nükleik asitler, virüsler, bakteriler, ilaçlar, hücreler ve dokular olarak verilebilir. Aptamerler temel araştırmalarda, 

klinik teşhislerde ve terapötik ajanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Aptamerler, yüksek stabilite, spesifite, 

boyutlarının küçük olması, kolay modifikasyon, düşük toksisiteleri, tekrar sentezlenmeleri dahil ekonomik olarak 

oldukça avantajlara sahiptir. Aptamerlerin doğal olarak oluşan antikorlara karşı immünojenik olmayan ve hızlı 

doku penetrasyon yetenekleri teşhis ve tedavi potansiyellerinin genişlemesini sağlar. 2004 yılında ABD Gıda ve 

İlaç İdaresi (FDA) tarafından Aptamer tabanlı ilk ilaç onaylanmış ve bazı hastalıkların tedavisi içinde şu anda 

klinik değerlendirmeye tabi tutulan Aptamerlerde mevcuttur. “Üssel Zenginleştirme ile Ligandların Sistematik 

Gelişimi” (SELEX) metodu, nükleik asit bazlı ligandları veya aptamerleri tanımlamak için bir yaklaşımdır. 

Hedeflerin seçimi için, SELEX metotları immüno-çökeltme-bağlı SELEX (IP-SELEX), yakalama-SELEX, hücre-

SELEX, kılcal elektroforez-SELEX (CE-SELEX), atomik kuvvet mikroskobu-SELEX (AFM-SELEX) ve yapay 

olarak genişletilmiş genetik bilgi sistemi-SELEX (AEGIS-SELEX) olarak geliştirilmiştir 

Özetle, Aptamerlere ve nanoteknolojiye hızla artan ilgi ile birlikte, önümüzdeki yıllarda görüntüleme, teşhis, 

hastalık saptama, ilaç taşıyıcı sistemler ve biyobelirteç keşiflerinde aptamerlerin tıpta kullanım uygulamalarının 

artmasını beklemeliyiz. 

Anahtar Kelimeler: Aptamer, Tanı, Tedavi, Kanser, Gen Terapi 

 

 

The Use of Aptamers as Therapeutic and Diagnostic in Medicine 

Ozge Cevik 

Aydın Adnan Menderes University, School of Medicine, Department of Biochemistry   

 

Aptamers are short, single-stranded oligonucleotides (DNA or RNA) or synthetic XNA that bind to targets with 

high affinity and specificity by folding into three-dimensional structures. The examples of this target are small 

molecules, proteins, nucleic acids, viruses, bacteria, drugs, cells, and tissues. Aptamers have been extensively used 

in basic research, clinical diagnostics, and therapeutic agents. Aptamers have the advantage of being highly 

specific, relatively small in size, easy modification, low toxicity, high stability, including economical and 

reproducible synthesis. Aptamers possess several advantages over naturally occurring antibodies non-

immunogenic and rapid tissue penetration thus allowing expansion of their diagnostic and therapeutic potential. In 

2004, the US Food and Drug Administration (FDA) approved the first Aptamer-based drug and is available in 

aptamers currently undergoing clinical evaluation for the treatment of some diseases. “Systematic Evolution of 
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Ligands by EXponential Enrichment” (SELEX) method is an approach for identifying nucleic-acid–based ligands, 

or aptamers. For the selection of targets, SELEX methods have been developed as immunoprecipitation-coupled 

SELEX (IP-SELEX), capture-SELEX, cell-SELEX, capillary electrophoresis-SELEX (CE-SELEX), atomic force 

microscopy-SELEX (AFM-SELEX), and artificially expanded genetic information system-SELEX (AEGIS-

SELEX).  

In summary,  with increasing interest and further improvement of aptamers and nanotechnology, we should also 

expect wider clinically applications in medicine using aptamers in imaging, drug carriers, disease detection and 

biomarker discovery in the years to come. 

 

Keywords: Aptamer, Diagnostik, Treatment, Cancer, Gene Therapy 

 

Giriş 

Aptamerler tek sarmallı oligonükleotid olarak DNA veya RNA’lardan oluşmaktadır. Aptamerler yüksek afinite ile 

bağlanan  çeşitli moleküllere spesifik olarak bağlanabilen oligonükleotid veya sentetik XNA olarak tanımlanırlar. 

Aptamerler proteinler, lipidler, karbonhidratlar, nükleik asitler, virüsler, bakteriler, ilaçlar, hücreler ve dokular gibi 

çeşitli moleküllere hedeflendirilebilirler (Zhuo ve diğerleri, 2017; Wu ve diğerleri, 2016). Aptamerler üç boyutlu 

yapıları ve bükülebilmeleri nenediyle antikorlara oranla hedeflerine bağlanma konusunda afiniteleri daha 

yüksektir. Bu nedenle kimyasal antikorlar olarak da isimlendirilirler (Kalra ve diğerleri, 2018). Antikorlara kıyasla: 

(i) aptamerler kimyasal sentez yoluyla üretilebilir ve bu nedenle canlı hücrelere gerek kalmadan ucuz ve fazla 

miktarda (mg düzeyinde) üretilebilirler (ii) aptamerlerin üretimlerinde partiler arasında fark olmaz ve değişkenlik 

göstermeleri son derece düşüktür (iii) immünojenik aktiviteleri düşüktür  ve (iv) boyutları antikorlara oranla 

oldukça küçüktür (Keefe ve diğerleri, 2010). 

 

Aptamerlerin seçilimi 

Aptamerler ilk kez 1990 yılında SELEX (Üssel Zenginleştirme ile Ligandların Sistematik Gelişimi- Systematic 

Evolution of Ligands by Exponential Enrichement) adı verilen bir in vitro yöntemle seçilerek elde edilmişlerdir 

(Tuerk ve Gold, 1990). Aptamerler 1016 farklı dizi içeren oligonükleotit kütüphanelerinden rastgele seçilirler. 

SELEX yönteminde bu kütüphaneler kullanılır ve tekrarlamalı bir dizi işlem içerir (Şekil 1). Hedeflenen molekül  

randomize oligonükleotitlerin kitaplığı ile inkübe edilir ve afinitelerine göre seçilerek PCR (polimeraz zincir 

reaksiyonu) yardımıyla 30-100 nükleotid uzunluğunda seçilen diziler çoğaltılır. Dizilerin sayısını ve spesifitesini 

arttırmak için her basamakta elde edilen diziler tekrar hedef molekül ile inkübe edilerek çeşitli yıkamalar ile 

bağlanma düzeyi yüksek olan aptamer bulunur. Genellikle bu işlem 7-15 defa arasında uygun dizi belirlenene 

kadar yapılır. Bugüne kadar spesifik ve farklı aptamerler çeşitli hedeflere yönelik SELEX yöntemi kullanılarak 

elde edilmiştir (Dhiman ve diğerleri, 2017).  
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Şekil 1. SELEX yönteminin temel basamakları (Davydova ve diğerleri, 2011) 

 

SELEX metotları belirlenecek olan hedefe bağlı olarak; immüno-çökeltme-bağlı SELEX (IP-SELEX), yakalama-

SELEX, hücre-SELEX, kılcal elektroforez-SELEX (CE-SELEX), atomik kuvvet mikroskobu-SELEX (AFM-

SELEX) ve yapay olarak genişletilmiş genetik bilgi sistemi-SELEX (AEGIS-SELEX) olarak farklı şekilde 

çeşitlendirilmiştir.  

 

Aptamerlerin Terapötik  Olarak Kullanımları 

Son yıllarda Aptamerlerin hastalıkların tedavisinde kullanılması konusunda yeni yaklaşımlar mevcuttur. Temel 

araştırmaları devam eden aptamerlerin yanı sıra faz çalışmaları tamamlanmış klinikte kullanılan aptamerlerde 

mevcuttur.  

Yaşa bağlı bir göz hastalığı olan makular dejenerasyonunda (AMD) Vasküler Endotelyal Growth  Faktöre (VEGF) 

bağlanabilen antikorlar kullanılmaktadır. Anti-VEGF ajanlardan Pegaptanib yapısında yerleştirilen 27 nükleotidlik 

bir RNA aptameri ile geliştirilen Macugen’in hedefe yönelik tedavide daha başarılı olduğu gösterilmiştir (Tobin, 

2006).  Benzer şekilde AMD’de Trombosit kaynaklı büyüme faktör (PDGF) antagonistleri kullanılmaktadır. Yeni 

geliştirilen bir DNA aptameri olan  E10030’un PDFG-beta formuna yüksek afinite ile bağlanabildiği ve aptamerin 

2’-fluoro veya 2’-O-methyl modifiye formlarının %62 oranında tedavide başarı gösterdiği bildirilmiştir (Sadiq ve 

diğerleri, 2016). AMD tedavisinde kullanılan bir başka RNA aptamer ise ARC1905 olarak bildirilir ve hedefi 

componet 5 (C5) spesifiktir. AMD hastalığında C5 aracılı gelişen inflamasyona karşı etkili olduğu bildirilmiştir 

(Biesecker ve diğerleri, 1999).  
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Kanser tedavileri için aptamerlerin kullanımlarına bakıldığı zaman hedef proteinlere göre çeşitlilik göstermektedir. 

Bunlardan bazıları, 

 Miyeloid lösemi, renal kanser ve solid tümörlerin tedavisi için Nucleoin protein hedefli AS1411 aptameri 

(guaninden zengin 26 bazlık bir DNA oligonükleotid) (Bates ve diğerleri, 2009), 

 Tümör hücrelerinin metastazlarında rol oynayan CXCL12/SDF-1 (C-X-C Kemokin'i Ligand 12 /Stromal 

Hücre Türetilmiş Faktör-1) hedefli NOX-A12 RNA aptameri (Vater ve diğerleri, 2013; Ludwig ve 

diğerleri, 2017), 

 Lenfoma hücreleri tedavisi için CD40 hedefli CD40Apt aptameri (2-fluoro-RNA modifiye aptamer) 

(Soldevilla ve diğerleri, 2015),  

 Çeşitli kanserlerde çift hedefe yönelik bispesifik aptameler CD44-EpCAM, PSMA-41BB, VEGF-4-

1BB, CD28-MRP1 ve CD16a-C-Met gibi (Pastor ve diğerleri, 2011; Eder ve diğerleri, 2009; Schrand 

ve diğerleri, 2014), 

 Meme kanserinde HER2 (ErbB-2), HER3 (ErbB-3) ve HER4 (ErbB-4) hedefli RNA aptamerler (Chen 

ve diğerleri, 2003),  

 Akciğer kanser tedavisi için EGFR hedefli RNA aptamerler (Esposito ve diğerleri, 2011) mevcuttur.  

Tip 2 diyabet hastalığında görülen retinopati için CCL2/MCP-1 (C-C Kemokin Ligand 2/ monosit kemoatraktan 

protein 1) hedefli 40 nükleotid uzunluğunda NOX-E36 RNA aptameri geliştirilmiş ve 76 tip 2 diyabet hastasında 

yapılan klinik uygulamalarda başarılı olduğu bildirilmiştir (Menne ve diğerleri, 2017).  

Kronik inflamasyona sonucu gelişen anemi tedavisi için, anemiye bağlı artan hepsidin proteini hedefli geliştirilen 

NOX-H94 RNA aptameri 64 hasta grubunda denenmiş ve etkili olduğu bildirilmiştir (Boyce ve diğerleri, 2016).  

Koagülasyona bağlı gelişen hastalıkların tedavisi için von Willebrand faktor  hedefli ARC1779 aptameri (Gilbert 

ve diğerleri, 2007), trombin hedefli NU172 aptameri (Waters ve diğerleri, 2009), Faktör IXa hedefli REG1 

aptameri (Ganson ve diğerleri, 2016), doku faktör hedefli BAX499/ARC19499 aptamerleride (Chang ve diğerleri, 

2012) geliştirilmiş ve klinik olarak test edilmiştir.  

Aptamerlerin Diagnostik Olarak Kullanımları 

Aptamerlerin spesifik bağlanmaları ve dayanıklılıkları nedeniyle biyosensör olarak kullanımları her geçengün 

artmakta ve Aptasensör teknolojisi olarak diagnostik alanında yerini almaktadır. Aptasensör teknolojisinde  

aptamerlerin hedefi yakalama özelliği kullanılarak optik, elektrokimyasal, kütle değişim, elektriksel, ısıl tabanlı 

dönüştürücüler yardımıyla sensör yanıtları mikroişlemcilere iletilebilmekte ve hassas ölçümler (nano ve piko 

düzeyinde) yapılabilmektedir (Caglayan ve diğerleri, 2017).  

Flowsitometrik uygulamalarda hücrelerin birbirinden ayrılmasını çeşitli antikorlar ile boyama yapılarak 

cihazlardaki cell sorting uygulamaları ile ayrılabilir. Her antikoru tektek uygulamak yerine aptasensörler 

kullanılarak geliştirilen yeni sistemlerde hücrelerin ayrıştırmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen AptoCyto 

isimli hücre izolasyon kiti bir çok laboratuvarda kullanılmaktadır. Bu kit CD-31 (platelet endothelial cell adhesion 

molecule-1), epitelyal büyüme faktörü (EGFR), hepatosit büyüme faktör reseptörü (HGFR), intrasellüler adezyon 

molekül-2 (ICAM-2), vasküler endotelyal büyüme faktör reseptör-2 (VEGFR-2) ve insan epidermal büyüme 
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faktör reseptör-2 (HER-2) için hedeflenen aptamerler  floresan problar ile işaretlenerek bir karışım haline 

getirilmiş, hızlı ve etkin bir biyomarker tespit kiti olarak geliştirilmiştir (Harleen ve diğerleri, 2018). Benzer şekilde 

serum ve bazı biyolojik sıvılarda CD-31, EGFR, HGFR, ICAM-2, VEGFR-2 ve HER-2 protein düzeylerinin 

belirlenmesinde aptamerler manyetik boncuklar (beads) üzerine yerleştirilerek hassasiyeti yüksek AptoPrep adı 

verilen ölçüm kitide geliştirilmiştir (Harleen ve diğerleri, 2018). 

Virüslerin ve mikroorganizmaların tespit edilmesinde aptasensörler direk kullanılabilmeleri nedeniyle 

mikrobiyolojik testlerde hız süresini kısaltmakta ve spesifitesi sebebiyle kısa sürede tanı konulmasını 

sağlamaktadır (Torres-Chavolla ve diğerleri, 2009). Hepatit C virüsünün serumda tespit edilmesine yönelik 

geliştirilen aptamerler HCV’ye ait NS5B, NS5A ve core proteinine spesifik olarak geliştirilmiş ve klinikte tanıda 

başarılı sonuçlar elde edilmiştir  (Pleshakova ve diğerleri, 2019; Yu ve diğerleri, 2014). Patojenik olan Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica and Mycobacterium Tuberculosis gibi 

bazı bakterilerin tespit edilmesinde floresan tabanlı aptamerlerin ve enzim bağlı aptamerlerin kliniklerde tanıda 

yüksek oranda başarı sağladığı yapılan çalışmalar ile rapor edilmiştir (Park ve diğerleri, 2014; Sypabekova ve 

diğerleri, 2017) 

Akciğer kanserinin tespit edilmesinde aptamer tabanlı proteomik teknolojisinde yüksek hassasiyetle EGFR, CA6, 

MMP7, CRP, KIT, C9, SERPINA3 düzeyleri tespit edilebilmekte ve kanser hastalarında %92 oranında spesifik 

olduğu bildirilmektedir (Jung ve diğerleri, 2017).  

Akciğer, meme, prostat, mesane, pankreas, kolon ve over kanserinde serumdaki düzeyleri yüksek olan Mucin-1 

(MUC1) glikoproteini için geliştirilen aptamerler ile yapılan elektrokimyasal ve floresan aptasensörlerin kanser 

teşhisinde yüksek oranda tespit düzeyine sahip olduğu yapılan araştırmalarda bildirilmektedir (Hori ve 

diğerleri,2018). 

Sonuç olarak, aptamer teknolojisi kullanılarak birçok biyomolekül için hedeflendirme ihtiyacı her geçen gün 

artmakta ve klinik uygulamalarda artış göstermesi ile tanı ve tedavide kullanılma potansiyelleri hız kazanmaktadır. 

Gelecek yıllarda birçok makro molekül yerine artık oligonükleotidlerin kullanılması ile başlayacak olan 

uygulamalar için günümüzde aptamerler ilaç ve diagnostik ürün geliştiren firmalar için önemli bir yer tutmaktadır. 

Türkiye’de bu konuda yapılacak olan araştırmalar ve yetiştirilecek olan insan gücü ile aptamer tabanlı tanı ve 

tedavide kullanılacak yeni sistemlerin geliştirilmesini ümit etmekteyiz. 
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ANTİOKSİDAN İÇERİĞİ YÜKSEK BESİNLER 

 
1Asya Elif  TÜVER, 1Serdal ÖĞÜT 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

 

Özet 

Beslenme, sağlığı korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin ögelerini yeterli 

miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir eylemdir. Her bireyin yaşına, 

cinsiyetine, sağlık durumu ve fiziksel aktivitesine göre beslenmesi gerekir. 

Antioksidanlar, insan vücudundaki ve gıdalardaki serbest radikallerin olumsuz etkilerini ve oluşumunu durduran 

veya yok eden maddelerdir. Serbest radikaller vücudun antioksidan aktivitesinden daha yoğunsa dengesizlik 

meydana gelir ve hücrelerde oksidatif hasar oluşur. 

Enerji ve besin ögeleri vücudun gereksinim duyduğu düzeyde alınamadığında, vücut dokuları yapılamadığı ve 

yaşamsal faaliyetler sürdürülemediği için yetersiz beslenme oluşur.Herhangi bir besin ögesinin yetersiz alınması 

durumunda vücutta o besin ögesinin görevi yerine getirilemeyeceğinden vücut çalışması aksamakta ve hastalıklar 

baş göstermektedir. 

Gıdalar farklı oranlarda protein, yağ, karbonhidrat, mineral ve vitaminlerle birlikte antioksidan bileşenler içerirler. 

Serbest radikallerden korunmak için meyve ve sebzelerin tüketilmesi gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, beslenme, serbest radikal. 

 

HIGH FOODS WITH ANTIOXIDANT CONTENT 

 

Abstract 

Nutrition is an action that must be done consciously to get the nutritional items needed by the body in enough 

quantities and at the right time to maintain health and improve quality of life. Every individual should be fed 

according to their age, gender, health status and physical activity. 

Antioxidants are substances that stop or destroy the adverse effects of free radicals in the human body and leaves. 

When free radicals are more intense than the body's antioxidant activity, imbalance occurs and oxidative damage 

occurs in the cells. 

If energy and nutrients can not be taken to the extent required by the body, malnutrition occurs because body 

tissues can not be made and vital activities can not be sustained. In case of insufficient intake of any nutritional 

substance, body work can not be performed on the body, so body work is hampered and illnesses arise. 
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Fruits contain antioxidant components with protein, fat, carbohydrates, minerals and vitamins in different 

proportions. Fruits and vegetables must be consumed to protect against free radicals. 

Key Words: Antioxidant, nutrition, free radical. 

 

GİRİŞ 
 
 

          WHO ; sağlığı, insanın “fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması” şeklinde tanımlar 

(Baysal, 2008).  

Bireyin, ailenin ve toplumun birinci amacı, sağlıklı ve üretken olmaktır. Sağlıklı ve üretken olmanın 

simgesi, bedenen, aklen, ruhen ve sosyal yönden iyi gelişmiş bir vücut yapısı ve bu yapının bozulmadan uzun süre 

işlemesidir. İnsan sağlığı; beslenme, kalıtım, iklim ve çevre koşulları gibi birçok etmenin etkisi altındadır. Bu 

etmenlerin başında beslenme gelir. Beslenme, vücudun çalışması için gerekli olan besin ögelerinin, besinlerle 

vücuda alınması, sindirimi, emilimi ve metabolize edilmesi basamaklarını içine alan bir süreçtir. Yeterli beslenme, 

bedenin gereksinimi olan enerji, besin ögeleri ve diğer biyoaktif maddelerin yeteri kadar alınması; dengeli 

beslenme, besin ögelerinin birbirlerine göre ve öğünlerde dengeli olarak tüketilmesi ,sağlıklı beslenme ise 

besinlerin üretim, saklama, hazırlama ve pişirme aşamalarında sağlık için zararlı hale gelebileceği bilinciyle 

besinleri uygun seçme ve uygun yöntem kullanarak tüketme şeklinde tanımlanabilir (Alphan, 2013). 

          Reaktif oksijen türlerinin oluşumunu engellemek, bu maddelerin meydana getirdiği hasarları önlemek ve 

detoksifikasyonu sağlamak üzere vücutta görev yapan maddelere antioksidan denir (Şener ve Berrak, 2009).  

Antioksidan açısından zengin olan vitaminler A, C ve E vitaminleridir. Ayrıca çinko ve selenyum 

minerallerinin içerisinde oldukça zengin miktarda antioksidan bulunmaktadır. Yeşil çay, üzüm çekirdeği, mürdüm 

eriği, çilek, kivi, kuşburnu, yaban mersini, Brüksel lahanası, semizotu, domates, kereviz, havuç, brokoli, sarımsak, 

fındık, ay çekirdeği, badem ve ceviz antioksidan bakımdan oldukça zengin besinlerdir (Altıner, 2017). 

Biz bu tezde beslenmenin önemi, beslenmenin tarihçesi, sağlıklı beslenmenin önemi, serbest radikallerin 

neler olduğu, antioksidanın, oksidatif stresin, ORAC değerinin tanımı, antioksidan besinlerin neler olduğu, vücuda 

ne gibi yararlarının olduğu konuları üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 

          Bu derlemede sağlıklı beslenmenin önemi, serbest radikaller, antioksidan besinlerin neler olduğu, vücuda 

ne gibi yararlarının olduğu konuları üzerinde bilgiler verilmiştir. 

 

Antioksidan Besinler 

 
Antioksidan Sebzeler 

 
Domates (Lycopercium esculantum) 

http://www.saglikvakti.com/kusburnu/
http://www.saglikvakti.com/yaban-mersini/
http://www.saglikvakti.com/semizotu/
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Domates antioksidan bileşenleri, C vitamini gibi suda çözünebilen bileşikler, likopen ve karotenler gibi 

lipofilik bileşikler ve hidrofobik özelliği orta seviyede olan kuersetin glikozitleri, narincenin-kalkon ve klorojenik 

asit gibi bileşenlerden oluşmaktadır (Seybold, 2004). 

Domateste de bulunan karotenoidlerin, bitkilerde fotooksidatif işlemlere karşı bitkilerin korunmasında 

ana rol oynayan pigment olduğunu ve serbest oksijen radikallerinin zararlı etkilerini ortadan kaldıran etkili 

antioksidanlar olduğunu bildirmiştir. İnsan organizmasında da antioksidantlar savunma sisteminin parçasıdır. 

Diğer karotenoidler (β-karoten, phytoene, phytofluene), fenolik bileşikler (kumarik ve klorojenik asitler, quercetin, 

rutin ve naringenin), antioksidan C vitamini (askorbik asit) ve az miktarda E vitamini (tokoferol) de domatesin 

besleyici değerini artırmaktadır (Hounsome, 2008). 

 
Enginar (Cynara scolymus) 
 

Enginar günümüzde taze tüketimin yanı sıra sanayide, özellikle de konserve ve dondurulmuş gıda 

sanayinde değerlendirilmektedir. Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde tüketimi daha yaygındır. Enginar, mineral ve 

vitamin içeriğinin yanında polifenolik bileşikler, inulin, lif bakımından zengin bir türdür. Araştırmalar, enginar 

yapraklarında antioksidan özelliğe sahip cynarin, klorogenik asit, kafeik asit, luteolin gibi bileşikler içerdiğini 

bildirmektedir (Negro, 2012).  

Yaprak özütleri kullanılarak yapılan deneysel çalışmalarda antioksidan, antifungal, antibakteriyel 

özellikleri bildirilmiştir (Lattanzio, 2009). 

 
 
Soğan (Allium cepa) 
 

Önemli antioksidanlardan flavanoidler (antosiyaninler ve kuarsetin) ve alkil/alkalen sistein sülfoksitler 

bakımından oldukça zengin bir sebzedir.Soğan yüksek antioksidan özelliğe sahip bir polifenol olan kuersetin 

içeriği bakımından en zengin kaynaklardan kabul edilmektedir (Sun-Waterhouse, 2008). 

Özellikle tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan ve tabi antioksidanlardan olan alfa lipoik asit ve 

dihidrolipoik asit, retinal iskemik-reperfuzyonda retinanın korunmasında vitamin C, E  birlikte önemli aktiviteye 

sahiptir (Bartlett, 2008). 

 
Sarımsak (Allium sativum) 
 

Yüksek oranda saponinler ve fenolik bileşiklerin yanında K, Zn, Se, A ve C vitamini, Ca, Na, Fe ve B 

kompleks vitaminlerini içermektedir (Yılmaz, 2010). 

 
Lahanagiller (Brassicaceae) 
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Kış sebzeleri arasında yer alan lahana grubu sebzeler (Brassicaceae) beyaz ve kırmızı baş lahana, 

karnabahar, brokoli, Brüksel lahanası gibi baş ve taç kısımları tüketilen sebzelerin yanında, kökleri tüketilen turp 

ve alabaş, yaprakları tüketilen yaprak lahana, tere, roka gibi türleri içermektedir. Bu sebze türleri, vitamin içerikleri 

ve kükürtlü bileşikler sayesinde çeşitli hastalıklara karşı koruyucu sebzelerdir.Bazı lahana grubu sebzelerin 

(brokoli, lahana, karnabahar, Brüksel lahanası) antioksidan aktivitesini belirlemeye yönelik olarak yürütülen bir 

araştırmada en yüksek vitamin içeriğinin yaprak lahanada bulunduğu, ardından brokoli ve Brüksel lahanasının 

izlediği, lahana ve karnabaharda ise daha düşük düzeylerde olduğu bildirilmiştir (Kushad, 1999). 

Brokoli ve diğer sülfür içeren sebzeler lahana, karnabahar, Brüksel lahanası gibi kanser ve kalp 

hastalıklarına karşı içerdikleri antioksidanlar sayesinde koruyucudurlar.  

 
Havuç (Daucus carota) 
 

Havuç vitamin ve mineral içeriği bakımından zengin bir türdür. Havuçta C vitamini, K vitamini, B6, B1, 

B3, B5 vitaminleri ile potasyum, kalsiyum, bakır, demir, magnezyum, mangan ve fosfor mineralleri bulunmaktadır. 

Turuncu havuçlara rengini veren sekonder metabolitler karotenoidlerdir. Klorofil ile birlikte ışığı absorbe ederek 

fotosentezde görev almaktadır. Ayrıca ışığın neden olduğu zararlanmalara karşı koruyucudur. Karotenoidler, 

ksantofiller (lutein ve zeaxantin gibi) ve karotenler (α-karoten, β-karoten ve likopen gibi) olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Havuç α-karoten ve ß-karoten içeriği bakımından oldukça zengin bir türdür .Sağlığa yararları 

bakımından değerlendirildiğinde, β-karotenin, en önemli özelliği A vitamininin öncü maddesi (provitamin A) 

olmasıdır.  

 
 
Ispanak (Spinacia oleracea) 
 

Vitamin içeriği de yüksek olan ıspanakta, K vitamini, A vitamini, folat ve C vitamini bulunmaktadır. 

Ispanak karotenoid içeriği bakımından en zengin türler arasında yer almaktadır. Ispanakta bulunan karotenoid 

ksantofiller grubundan luteindir. Lutein özellikle göz sağlığı bakımından yararlı bir bileşiktir.  

 
 
Kereviz (Apium graveolens) 
 

Kereviz, kökleri ve yaprak sapları sebze olarak tüketilen bir türdür. Diğer sebze türlerinde olduğu gibi 

temel besin içeriği yanında, vitamin, mineral içeriği yüksek lifli sebzelerdir. Kerevizde ayrıca uçucu yağlar, 

organik asitler bulunmaktadır. Kerevizde esas olarak apigenin adı verilen bir flavon bulunmaktadır. Fenolik 

bileşikler grubundan olan apigenin ile ilgili olarak yürütülen araştırmalar bu bileşiğin antioksidan, anti-mutagenik, 

anti-inflamatuar, antikanserojenik aktivite gösterdiğini bildirmektedir (Shukla, 2010). 

 
 
Pazı (Beta vulgaris) 
 

Pazı, potasyum, magnezyum mineralleri bakımından zengin, demir içeriği bakımından ıspanak ve 

pırasadan sonra gelen bir sebzedir. Pazı özellikle K vitamini içeriği bakımından en zengin türlerdendir. Karotenoid 

içeriği de yüksek olan pazıda ß-karoten, lutein ve zeaxantin içeriği oldukça yüksektir (Roberts, 2016). 
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Kırmızı Biber (Capsicum annuum) 
 

Kırmızı biber rengini kapsantin, karoten, kapsorubin, kriptoksantin, kapsaisinoid, zeaksantin, lutein gibi 

karotenoidlerden alır.Taze biber bol miktarda A provitamini, C, B1, B2 ve E vitaminleri içerir.Kırmızı biber 

diyetsel antioksidanların(flavonoidler, fenolik asitler, karotenoidler, A vitamini, askorbik asit, tokoferoller) ve acı 

kapsaisinoidlerin (kapsaisin, dihidrokapsaisin ve benzeri analologlar) en büyük kaynaklarından biridir. 

 

Tablo 1: Bazı Kış Sebzelerinin Vitamin, Karotenoid ve Flavonoid İçerikleri  

 

Antioksidan Meyveler 
 
 
Nar (Punica granatum) 
 

Nar, flavanoidler (antosiyaninler, kateşinler ve diğer kompleks flavanoidler), hidrolize olabilen tanenler 

(punikalin, pedunkulagin, punikalagin, glikozun gallik ve ellajik asit esterleri), polifenoller, yağ asitleri (konjüge 

ve konjüge-olmayan), aromatik bileşikler, aminoasitler, tokoferoller, steroller, terpenoidler, alkaloidler gibi 

antioksidan aktivitesinin %92’sini oluşturan fenolik bileşiklerce zengin bir kaynaktır (Prakash ve Prakash, 2011). 

Yapılan çalışmada, nar meyvesinde 124 çeşit fitokimyasal belirlenmiş ve bu fitokimyasallar arasında 

yüksek molekül ağırlıklı polifenollerin (örneğin elajitanenler, punikalagin) kanser de dahil olmak üzere oksidatif 

ve inflamatuar bozukluklara karşı geniş koruyucu etkiye sahip olduğu ifade edilmiştir ( Heber, 2011). 
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Üzüm (Vitus vinifera) 
 

Üzüm resveratrol ve quarcetin içerir. Bu içerdiği bileşenler sayesinde damar yapısını korur. Resveratrolün 

kansere karşı koruyucu olduğu, inflamasyonu azalttığı, gastrik, ülser, osteoporoz ve inme riskini azalttığı 

bilinmektedir. Resveretrol güçlü antifungal, antiviral (özellikle nezle virüsünde), antiinflamatuar, antioksidan, 

antibakteriyel etkileriyle beraber iyi bir kalp-damar sistemi koruyucusudur (Leifert, 2008). 

Üzümde bulunan viniferin ve kateşinin sitokrom oksidaz enzimini inhibe ederek aspirin ve naproksen 

benzeri etkiler meydana getirdiği, çekirdeğinde bulunan resveretrolün trombosit agregasyonunu inhibe ederek 

pıhtılaşmayı engellediği, LDL oksidasyonunu azalttığı bildirilmektedir (Terra, 2009). 

 
Kayısı (Prunus armeniaca) 
 

Kayısı yüksek miktarlardaFe’den dolayı iyi bir antianemik, aynı zamanda düşük oranda yağ ve yeterli 

miktarda sükroz, glukoz, fruktoz vb ile Na, K mineralleri, A, C ve E vitamini içermesinden dolayı kaliteli ve 

dengeli beslenme açısından önemli bir gıda maddesidir.Kayısının, içerdiği fenolik bileşikler, vitamin ve mineraller 

ile fruktoz oranı çeşit, genetik yapı, yetiştirildiği coğrafyaya, bakım ve gübrelemeye göre değişmektedir.Kayısı 

içerdiği farklı mineralve antioksidanlar (likopen, β-karoten, A, E vitamini) bakımından beslenmede önemlidir 

(Karataş, 2007). 

Kayısı çekirdeği de içerdiği yağ, yağda çözünen vitaminler ve mineraller bakımından zengindir. İki üç 

adet taze kayısı kişinin günlük kalori ve β-karoten ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlamaktadır (Ruiz, 

2005). 

 
Turunçgiller  
 

Mandalina kabuklarının karotenoid bileşikler, limon kabuklarının askorbik asit, greyfurt ve limon 

kabuklarının fenolik bileşikler açısından zengin olduğu ve mandalina ile portakal kabuklarına göre daha yüksek 

antioksidan aktiviteye sahip olduğu bulundu. Turunçgillerin yenilen kısmının haricinde meyve ağırlıklarının %30-

60 oranında bulunan kabuklardan, şimdiye kadar yapılan çalışmalarda önemli düzeyde esansiyel yağ, polisakkarit, 

şeker ve insan sağlığı açısından antioksidan özelliklere sahip önemli fitokimyasalları içerdiği saptanmıştır (Canan, 

2016). 

 
İncir (Ficus carica L.) 
 

İncir taze ve kuru tüketim için yetiştiriciliği yapılan en eski meyve türlerinden biridir. Dünya incir 

üretiminin yaklaşık %70’ni gerçekleştiren Akdeniz ülkelerinde, bu meyve, sağlıklı ve uzun yaşamın simgesi olarak 

bilinmektedir.Yapılan çalışmalarda, incirin içerdiği polifenollerin, özellikle de antosiyaninlerin miktarındaki 

artışın antioksidan kapasitesini arttırdığı belirtilmiştir.Yapılan çalışmalarda mor ve siyah renkli olan incirlerin yeşil 
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ve sarı renklilere göre toplam antioksidan kapasitesinin 2 kat, toplam antosiyaninlerin 15 kat ve toplam fenollerin 

2.5 kat daha yüksek olduğu belirtilmiştir (Çalışkan, 2008). 

 
Elma (Malus domestica) 
 

Elma ve suyunun antimutajenik ve güçlü antioksidan etkilerinin yanında, kanser, diyabet, obezite, 

kardiyovasküler hastalıklar, astım ve diğer akciğer hastalıklarında koruyucu olduğu belirtilmiştir (Gerhauser, 

2002). 

Elma özütünde bulunan ursolik asit gibi terpenoidlerin, elestaz enzimini inhibe ederek ve kollajen 

aktivitesini uyararak kırışıklıkları ve derideki yaşlanmayı geciktirdiği, ayrıca antiimflamatuar cevabı uyardığı da 

vurgulanmaktadır (Kapoor, 2009). 

 
Kızılcık (Cornus mas) 
 

Kuzey yarım kürede, ılıman bölgelerde yaprak döken yazlık ormanların hakim olduğu ve yosunların iyi 

bir örtü oluşturduğu nemli yerlerde görülen kızılcık, odunsu bir bitkidir. İçerdiği antosiyanin pigmentlerinden 

dolayı etkileyici kırmızı renge sahip olan kızılcık, yararlı sağlık etkileri olan yüksek fenolik içeriğe sahip önemli 

bir meyvedir (Hassanpour, 2011). 

Tadı ekşi olan kızılcık yüksek miktarda C vitamini içermektedir. Kızılcıktaki antioksidan özellik, C 

vitamininden kaynaklanmaktadır. Kızılcık suyu; erik, armut ve elmadan elde edilen meyve suları ile 

karşılaştırıldığında yaklaşık 10 kat daha yüksek seviyede Ca içermektedir. Ayrıca kızılcık suyunun K, Na, Fe, Zn 

bakımında da zengin olduğu belirtilmiştir          (Cindrić, 2012). 

 
 
Karpuz (Citrullus lanatus) 
 

Karpuz; karbonhidrat, lif, protein, A, B, C vitaminleri ile çeşitli mineral maddeleri de içermektedir 

(Sodeke,2005). Ayrıca fitokimyasal ve likopen bakımından da iyi bir kaynaktır (Johnson, 2012). 

 
Çilek  
 

Ülkemizde hemen hemen her bölgede yetişen çilek, özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında yoğun olarak 

yetiştirilmektedir. Çilek, antosiyanin pigmentlerinden kaynaklanan çekici görünümünün yanında, aroması ve 

içerdiği önemli düzeydeki antioksidan aktivite nedeniyle de çok tercih edilen bir meyvedir. Çileğin antioksidan 

aktivitesinin başlıca kaynağı, içerdiği polifenoller ve askorbik asittir (Lischner, 1998). 

 
Muz (Musa cavendishii) 
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Muzlardaki en önemli bileşiklerden biri flavonoidlerdir. Bu polifenolik gruptan en önemli olanı ise bir 

löykoantosiyanin olan flavon 3-4 diol’dür. Flavonoidlerin, iltihap önleyici, tümör oluşumunu inhibe edici ve 

karaciğeri koruyucu ve gastrik hücrelerde asit salgısını azaltıcı özelliklerinin bulunduğu bilinmektedir. Bir 

çalışmada; olgunlaşmamış muzdan elde edilen flavonoid ve löykoantosiyanidin bakımından zengin ekstraktın 

aspirinin neden olduğu zarara karşı koruyucu etkisinin bulunduğu saptanmıştır. Gastrik hastalıklarda özellikle 

flavonoidlerin etkisi belirlendiğinden muz gibi gıdaların da gıda takviyesi olarak kullanımı ile koruyucu etkinin 

sağlanabileceği ileri sürülmektedir (Lewis, 1999). 

 
 
Guava  
 

Bitkisel gıdaların besinsel lif ve antioksidan içeriği kronik ve dejeneratif hastalıkların engellenmesinde 

önemli bir rol oynamaktadır. Antioksidan aktiviteye sahip C ve E vitaminleri gibi fitokimyasalları içeren guava, 

taze tüketimi yanında içecek, dondurma ve reçel olarak tüketilen tropik bir meyvedir. Guavanın etli meyve kısmı 

ve kabuğunun besinsel lif, polifenoller açısından zengin olduğu ve önemli bir antioksidan kaynağı olabileceği 

belirtilmektedir (Escrig, 2001). 

 
 
Yaban mersini (Vaccinium myrtillus L.) 
 

Yaban mersini türleri antioksidan içeriği en yüksek olan meyvelere sahip türlerdir. Yaban mersinleri 

yüksek miktarda fenolik bileşik içermektedir. Bu yüzden de yüksek antioksidan aktiviteye sahiptirler. Son 

zamanlarda gerçekleştirilen çalışmalara göre yaban mersininin yaşlanmayı önlediğini yani anti aging özelliğe sahip 

olduğu ve hafıza kayıplarını engellediği belirlenmiştir (Çelik, 2006). 

 
Antioksidan Çaylar ve Bitkiler 
 
Yeşil Çay (Camellia sinensis) 
 

Camellia sinensis yapraklarından üretilir. Siyah çay ile aynı bitkiden üretilir fakat gördüğü işlem çok 

farklıdır. Yeşil çay kısa bir işlemden sonra fermantasyona uğramadan fazla oksidasyona uğramadan kullanıma 

hazır hale getirilir, ancak siyah çay daha çok kavrulur ve fermantasyona uğrar bu da siyah çayın içindeki 

antioksidanları kaybetmesine yol açar. Yeşil çay içindeki kateşin maddesi, yeşil çay çok işlem görmediği için 

kaybolmaz bu madde özellikle polifenolle birlikte çok etkilidir. Yeşil çay yaklaşık 5000 yıldır Çin'de, Japonya'da 

ve Hindistan'da tıbbi amaçlarla kullanılmıştır. Yeşil çay içindeki aktif maddeler kateşinler, epigallokateşin gallat 

(EGCG) gibi flavonoidler, polifenoller vardır. E vitamini açısından zengindir. Yeşil çay da krom, manganez, 

selenyum ve çinko gibi ve bazı phytochemical bileşikler karotenoidler, tokoferol, askorbik asit (C vitamini), 

mineraller bulunur. Yeşil çay fenolik maddeler ve antioksidan aktivite bakımından bazı içeceklere göre daha 

zengindir, bu nedenle, düşük yoğunluklu kolesterolun oksidasyonunu geciktirmekte, plazma antioksidan düzeyini 

önemli derecede artırmaktadır (Lambert, 2003). 

Siyah Çay (Camellia sinensis) 
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Çayın antioksidan aktivitesi esas olarak içerdiği fenolik maddelerden kaynaklanmaktadır. Çay içerdiği 

flavanoller nedeniyle güçlü antioksidan aktiviteye sahip olup birçok hastalığın oluşum ve gelişimini önlemektedir. 

Çay ve çay kateşinlerinin kanserin başlangıç, ilerleme ve dönüşüm evrelerini inhibe ettiği, koroner kalp 

hastalıklarına karşı koruyucu olduğu, çay tüketimi ile akciğer, özefagus, oniki parmak bağırsağı, pankreas, 

karaciğer, meme ve kolon kanseri oluşumuna neden olan kimyasal karsinojenlere karşı koruma sağlandığı rapor 

edilmiştir (Cemeli, 2009). 

Yüksek antioksidan aktiviteye sahip olan çay, düşük yoğunluklu kolesterolun oksidasyonunu 

geciktirmektedir. Araştırmalar, çay tüketimiyle plazmadaki antioksidan potansiyelin önemli derecede arttığını 

göstermiştir (LangleyEvans, 2000b). 

 
Kuşburnu Çayı (Rosa Canina) 
 
          Kuşburnunda bulunan en önemli antioksidan bileşiklerin başında C vitamini gelmektedir. L-askorbik asit 
olarak da bilinen C vitamini deri, bağ ve kıkırdak gibi dokulardaki kolajenin onarım ve oluşumunda rol oynar. L-
askorbik asit meyvelerde yaygın olarak bulunur ve kolayca anti-skorbutik aktiviteye sahip olan dehidroaskorbik 
asite okside olur (Furusawa, 2001). 
  
          Askorbik asit antioksidan, pro-oksidan, metal şelatör, indirgen ajan olarak multi-fonksiyonel özelliğe 

sahiptir (Krishnaiah, 2007). 
 
          Kuşburnunda meyvenin rengi β-karoten, likopen ve ksantofillerden kaynaklanır (Bruun, 2005). 
 
          Beta-karoten A vitaminin ön maddesi olması ve antioksidan özelliğinden dolayı sağlık açısından önemlidir 

(Edge, 1997). 
 
          Kuşburnu doğal antioksidanlardan fenolik bileşiklerce de zengindir. Kuşburnunda bulunan fenolik 

bileşiklerin başında hidroksisinamik asit, kateşin, quercetin, kamferol gelmektedir (Gao, 2000). 
 
 
Adaçayı (Salvia officinalis) 
 

Ülkemizde hemen hemen her bölgede yaygın olarak yetişen, bazı yörelerde  acı elma otu ve dişotu 

adlarıyla da bilinen, ballıbabagillerden, çiçekleri çeşitli renk ve büyüklükteki bitkidir. Adaçayı dünya genelinde 

gıdalarda aroma ve baharat olarak kullanılan bir bitkidir. Pek çok bitki arasında en iyi antioksidan aktiviteye sahip 

olduğu test edilmiştir. Adaçayı ekstraktı çok etkili bir antioksidan olarak bilinir (Pizzale, 2002). 

 Yapısındaki en önemli fenolik bileşikler karnosol, karnosik asit, rosmadial, rosmanol, epirosmanol ve 

metil karnosattır (Cuvelier, 1994).  

Papatya Çayı (Matricaria chamomilla) 

 
Papatya;  mayıs ve ağustos ayları arasında çiçek açan 20-50 cm boyunda, güzel kokulu yıllık otsu bitki 

türüdür.Papatya bitkisi; fenolik bileşikleri, başlıca flavonoidlerden apigenin, quercetin, patuletin, luteolin ve 

bunların glukozitlerini içermektedir (Diane L, 2006). 
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Ihlamur  

Ihlamur (Tilia) bitkisi; şeker, yağ, kateşin ve gallik asit, tanin, polifenolik bileşikler, organik asit, mineral 

tuz, amino asit, vitamin ve uçucu yağ gibi birçok farklı molekül içerir. Polifenol bileşikler antiksidan özelliği 

gösterir (İnanç, 2018). 

 
 
Zerdeçal (Curcuma longa L.) 
 

Zerdeçal zencefil ailesine mensup sarı çiçekleri ve büyük yaprakları olan, çok yıllık ve yumrulu otsu bir 

bitkidir. Yapılan literatür çalışmalarında; zerdeçalın antioksidan özelliğinin içerdiği fenolik bileşenlerden 

kaynaklandığını ve zerdeçalın yapısında bulunan bu fenolik bileşenin, kurkumin olduğu saptanmıştır (Lim, 2001). 

Zerdeçal’ın antioksidan ve antienflamatuar özelliklerinden dolayı Alzheimer hastalığı, katarakt oluşumu, 

multiple skleroz, karaciğer hasarı, enfarktüs ve felç gibi daha birçok hastalığın önlenmesinde önemli bir yeri 

olduğu bildirilmiştir. Zerdeçal bitkisinin yapraklarının B1, B3 vitaminleri, β-karoten, A, E, C vitamin miktarları, 

toplam fenolik ve flavonoid konsantrasyonları sayesinde total antioksidan kapasitesi bakımından oldukça zengin 

bir bitki olduğu söylenebilir (Ak, 2008). 

 
 
Zencefil (Zingiber officinale) 
 

Zencefilgiller familyasından bir metreye kadar boylanabilen, ince-uzun yapraklı, sarı-kırmızı renklerde 

çiçekler açan, kök yumruları baharat ve ilaç olarak kullanılan, çok yıllık bir bitkidir.Niasin, pridoksin, demir, 

kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini içermektedir. Bunların dışında zencefil ayrıca 

leysin, treonin, triptofan, valin, fenilalanin gibi amino asitleri de içermektedir.Son yıllarda yapılan farmakolojik 

çalışmalarla zencefil ekstresinin önemli ölçüde plazma ve LDL kolesterol seviyesini düşürdüğü, sıçanlarla yapılan 

çalışmada da askorbik aside yakın antioksidan aktivitesi olduğu ve standardize zencefil ekstresinin osteroartritli 

dizlerdeki ağrıyı önemli ölçüde azalttığı saptanmıştır (Altman, 2001). 

 
 
Biberiye (Rosmarinus officinalis) 
 

Ülkemizde farklı isimlerle de (kuşdili, hasalbal ve akpüren) adlandırılan biberiye 50-100 cm yükseklikte, 

çalı görünüşte, kışın yaprağını dökmeyen, çiçekleri soluk mavi renkli çok yıllık bir bitkidir (Baytop, 1984). 

Antioksidan aktiviteyle ilişkili biberiyede bulunan en önemli fenolik diterpenler; karnosol, karnosik asit 

ve rosmarinik asittir.Yapılan bilimsel çalışmalarla biberiye’nin antibakteriyel, antioksidan, antiviral, bağışıklık 

sistemini iyileştirici etkileri ortaya konmuştur (Gachkar, 2007). 

Kekik (Thymus vulgaris) 
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Ülkemizde ticareti yapılan ve yaygın olarak kullanılan, hepsi ballıbabagiller familyasına bağlı kekik 

türlerinin dahil olduğu cinsler Origanum, Thymbra, Coridothymus, Satureja ve Thymus’dur. Bunlardan en fazla 

ihracatı yapılan türlerin ortak özelliği, yüksek düzeyde uçucu yağ içermeleri ve uçucu yağın ana bileşenlerinin 

timol ve/veya karvakrol olmasıdır. Bu maddeler kekiğe kendine özgü kokusunu veren ve antioksidan özellik 

kazandıran fenolik bileşiklerdir (Başer, 2001).  

 
 
Isırgan Otu (Urtica dioica) 
 

Isırgan otu, diyet ile vücuda alınması gerekli besin maddeleri içeriğiyle iyi bir antioksidan zenginliğe 

sahiptir (Akbay, 1995).  

Bu antioksidanların en önemlileri olarak α-tokoferol (E vitamini), askorbik asit (C vitamini), flavonoidler 

(kemferol, kuersetin, rutin), karotenoidler (β-karoten, ksantofil, retinoik asit, retinol), K vitamini, kateşinler ve 

tanenler ile fenolik bileşiklerden kafeik asit, kumarik asit ve ferulik asit gösterilebilir (Seven, 1996).  

 
Anason (Pimpinella anisum L.) 
 

Anason, eczacılık, parfüm ve gıda endüstrisinde kullanılan önemli bir baharat ve tıbbi bitkidir. Uçucu 

yağı antispazmodik, antioksidan, antimikrobiyal, insekdisidal ve antifungal özelliklere sahiptir. Anason trans 

anetol bileşeni içerdiği için antioksidan özellik gösterir (Tirapelli, 2007). 

 
Tablo 2:Çay infüzyonlarının DPPH yöntemi ile tayin edilmiş % cinsinden DPPH süpürme etkileri (*: standart 

olarak kullanılan antioksidan bileşikler; 0,5mM). (Trakya Univ J Nat Sci, 2017) 

 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 
 
 

Normal durumlar altında canlı vücudunda oksidanlar ile antioksidanlar denge halindedir. Oksidanların 

artışı kardiyovasküler hastalıklar, gastrointestinal hastalıklar, solunum ve boşaltım bozuklukları, kanser, diyabet, 
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yaşlanma, spermde fonksiyon bozukluğu ve infertilite gibi birçok rahatsızlığa sebep olabilir. Oksidan maddelerin 

seviyesiyle doğrudan ilişkili olan bu hastalıkların önlenmesi için oksidan maddelerin antioksidanlar ile dengede 

olması sağlanmalıdır. 

Birçok hastalığın oluşmasında serbest oksijen radikallerinin neden olduğu kanıtlanmıştır. Bu hastalıklara 

çözüm getirmek, öncelikle bu hastalıkların oluşumunu engellemekle gerçekleşebilir. Bunun içinde doğal, dengeli 

ve bilinçli beslenmek gerekir. 

Sebzeler sağlıklı beslenmenin ve sağlıklı yaşamın önemli bir parçasıdır. Tüm sebzeler türe ve çeşide göre 

değişen miktarlarda temel besin elementleri (protein, şeker, yağ gibi), makro ve mikro mineraller, vitaminler, 

karotenoidler, polifenoller, kükürtlü bileşikler içermektedir. Her sebze farklı bir özelliği ile öne çıkarak sağlık 

açısından yarar sağlamaktadır. 

Meyve ve sebzeler antosiyanin ve diğer fenolik madde içerikleri nedeniyle çok önemli antioksidan 

kaynağıdırlar. Bu besinler, yüksek antioksidan kapasiteye sahiptirler. Bu nedenle bu besinlerin tüketimim vücudu 

çeşitli oksidatif streslere karşı korumada yararlı olacaktır. 

Meyve ve sebzelerin içerdikleri antioksidan kapasiteleri, sahip oldukları antioksidan etkili bileşiklerin 

miktarına ve türüne bağlı olarak farklılıklar gösterir. Antioksidanları farklı kaynaklardan almak daha doğru olur. 

Çünkü bazı kaynaklardaki antioksidan bileşenler yağda çözünürken bazı kaynaklardaki antioksidan bileşenler suda 

çözünmektedir. Bu yüzden farklı çözünürlük özellikleri olan antioksidanların kullanımı vücut için daha yararlı 

olmasını sağlayabilir.Bu yüzden antioksidan içeren besinleri günlük olarak düzenli tüketmenin sağlık açısından 

önemi büyüktür. 

KAYNAKLAR 
 
 
Ak.Antioxidant and radical scavenging properties of curcumin. Chemico-Biological Interactions 2008,174,27–37. 

Alia. Effect of grape antioxidant dietary fiber on the total antioxidant capacity and the activity of liver antioxidant 

enzymes in rats 2003, 23,1251–67. 

Altıner. Balikesir Saglik Bil Derg 2017,6-3.  

Altman.Marcussen,K.C, Arthritis Rheunı 2001,44-253. 

Aruma. “Characterization of food using commercial garlic antioxidants”, Illustrated and Food Chemistry 

1997,60,149-156. 

Banyai. Antioxidant effect of various rosemary (Rosmarium officinalis L.) clones. Acta Biologica Szegediensis 

2003,47,111-113.  

Bartlett. Nutritional supplementation for type 2 diabetes: a systematic review. Ophthal Physiol Opt 2008,28,503–

23. 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

542 
 

 

Botsoglou. The efffects of dietary oregano essential oil and α-tocopheryl acetate on lipd oxidation in raw and 

cooked turkey during refrigerated storage. Meat Science 2003,65,1193- 1200. 

Bruun. Rosa rugosa Thunb. Ex Murray. J Ecol 2005, 93, 441-470. 

Cademas. Mitochondrial free radical generation, oxidative stress, and aging. Free Rad Biol Med 2000,29,222-

230. 

Canan. Determination of antioxidant, total phenolic, total carotenoid, lycopene, ascorbic acid and sugar contents 

of Citrus species and mandarin hybrids. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 2016,40,894-899. 

Cindrić.ICP-AES determination of minor and majör elements in Cornelian cherry (Cornus mas L.) after 

microwave assisted digestion. Microchemical Journal. Article in pres 2012,25,102-184. 

Covas. Wine and oxidative stress: Up-to-date evidence of the effects of moderate wine consumption on oxidative 

damage in human. Atherosclerosis 2010,208(2), 297–304. 

Cuvelier. Antioxidant constituents in sage (Salvia officinalis). Journal of Agricultural and Food Chemistry 

1994,42,665-669. 

Çalışkan. Fruit characteristics of fig cultivars and genotypes grown in Turkey. Scientia Horticulturae 

2008,115,360–367. 

Çeliktaş. Screening of free radical scavenging capacity and antioxidant activities of Rosmarinus officinalis 

extracts with focus on location and harvesting times. Eur. Food Res. Technol 2007,224,443–451. 

Dastmalchi. Chemical composition and in-vitro antioxidative activity of a lemon balm (Melissa officinalis L.) 

extract Science Direct LWT 2008,41,391– 400. 

Deendayal.. Apigenin and cancer chemoprevention: progress, potential and promise (review). International 

Journal of Oncology 2007, 30(1),233-245. 

Diane.A Review of the Bioactivity and Potential Health Benefits of Chamomile Tea (Matricaria recutita L.) 

Phytother. Res 2006,20, 519–530. 

Dokuyucu. Antioxidant effects of erdosteine and lipoic acid in ovarian ischemia-reperfusion injury. Eur J Obstet 

Gynecol Reprod Biol 2014,183,23-27. 

Dröge. Free radicals in the physiological control of cell function. Physiol. Rev 2002, 

82, 47-95. 

Edge. The carotenoids as anti-oxidants- a review. J Photochem Photobiol B: Biol 1997,41, 189-200. 

Erdoğrul. Kahramanmaraş’ta satılan acı kırmızı pul biberin bazı mikrobiyolojik özellikleri. Fen ve Mühendislik 

Dergisi 2000,3(21),108-113. 

Escrig. Guava fruit (psidium guajava l.) as a new source of antioxidant dietary fiber. Journal of Agricultural and 

Food Chemistry 2001,49, 5489-5493. 

Finkel. Oxidants, oxidative stres and the biology of ageing. Nature 2000,408,239–247. 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

543 
 

 

Furusawa. Rapid high-performance liquid chromatographic identification/ quantification of total vitamin C in 

fruit drinks. Food Cont 2001,12,27- 29. 

Gachkar. Chemical and biological characteristics of Cuminum cyminum and Rosmarinus officinalis essential oils. 

Food Chemistry 2007,102,898-904. 

Gann. Lower prostate cancer risk in man with elevated plasma lycopene levels: results of a prospective analysis. 

Cancer Research 1999,59,1225-1230. 

Gao. Evaluation of antioxidant activities of rosehip ethanol extracts in different test systems. J Sci Food Agric 

2000,80,2021-2027. 

Gerhauser. Cancer chemopreventive potential of apples, apple Juice, and apple components. Planta Med 

2008,74,1608– 24. 

Griffiths. A global benefit to health. Phytother Res 2002,16,603–15. 

Hassanpour. Antioxidant capacity and phytochemical properties of cornelian cherry (Cornus mas L.) genotypes 

in Iran. Scientia Horticulturae. 2011,129,459-463. 

Hounsome. Plant metabolites and nutritional quality of vegetables. Journal of Food Science 2008,73(4),48-65. 

Janmejaı. Antiproliferative and Apoptotic Effects of Chamomile Extract in Various Human Cancer Cells J. Agric. 

Food Chem 2007,55, 9470–9478. 

Johnson. Evaluation of anti-nutrient contents of watermelon Citrullus lanatus. Ann Biol Res 2012,3(11),5145-

5150. 

Kapoor. Herbals in the control of ageing. Drug Discov Today 2009,14(19). 992–8. 

Karadağ. “Review of methods to determine antioxidant capacities”, Food Analitic Methods 2009,2,41–60. 

Karataş. Variations of vitamins (A, C and E) and MDA in apricots dried in IR and microwave. J Food Process 

Eng 2007,78, 662–8. 

Krishnaiah. Phytochemical antioxidants for health and medicine- a move towards nature. Biotechnol Molec Biol 

Rev 2007,1,97-104. 

Laitonjam. Natural Antioxidants (NAO) of Plants Acting as Scavengers of Free Radicals. Studies in natural 

products chemistry 2012,37, 259. 

Lambert.Cancer chemopreventive activity and bioavailability of tea and tea polyphenols. Mutat Res 2003, 523, 

201–8. 

Langley-Evans. Consumption of Black Tea Elicits an Increase in Plasma Antioxidant Potential in Humans. Int J 

Food Sci Nutr 2000a,51,309- 315. 

Langley-Evans. Antioxidant Potential of Green and Black Tea Determined Using the Ferric Reducing Power 

(FRAP) Assay. Int. J Food Sci Nutr 2000b,51,181-188. 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

544 
 

 

Lattanzio. Globe artichoke: a Functional Food and Ource of Nutraceutical ingredients. J. Funct. Foods 

2009,1,131–144. 

Leifert. Cardioprotective actions of grape polyphenols. Nutr Res 2008,28,729–37. 

Lewis. A natural flavonoid present in unripe plantain banana pulp (Musa sapientum L. var. paradisiaca) protects 

the gastric mucosa from aspirin-induced erosions. Journal of Ethnopharmacology 1999,65, 283-288. 

Lim. The curry spice curcumin reduces oxidative damage and amyloid pathology in an Alzheimer transgenic 

Mouse, J Neurosci 2001,21(21), 8370-7. 

Liu. Sulforaphane Targets Cancer Stemness and Tumor İnitiating Properties in Oral Squamous Cell Carcinomas 

Via miR-200c İnduction. J. Formosan Med Assoc 2016,27,1-8. 

Lopez. Chemical com-position and Antioxidant Capacity of Lettuce: Comparative Study of Regular-sized 

(Romaine) and Baby-sized (Little Gem and MiniRomaine) Types. J. Food Compos. Anal 2014, 33,39–48. 

Manay. Lutein and Cataract: from Bench to Bedside. Crit. Rev. Biotechnol 2015,9,1-11. 

Mewis. Improving Dietary Glucosinolate Production, Processing and Characterization of Potential Health Effects 

for the Prevention of Colon Cancer. Berichte Aus Dem Julius Kühn-Institut 2016,183,236. 

Moure A. Natural antioxidants from residual sources, Food Chem 2001,72,145-171. 

Munisse. Diversity of Landraces, Agricultural Practices and Traditional Uses of Watermelon (Citrillus lanatus) in 

Mozambique. Afr J Plant Sci 2011,5(2),75. 

Negro. Polyphenol Compounds in Artichoke Plant Tissues and varieties. J. Food Sci 2012, 77(2),244-252. 

Niki. “Assessment of antioxidant capacity in vitro and in vivo”, Free Radical Biology and Medicine 

2010,49(4),503-515. 

Nordberg. Reactive oxygen species, antioxidants, and the mammalian thioredoxin system. Free Radical Biol. Med 

2001,31,1287–1312. 

Özcan. Determination of antioxidant activity and total phenol contents of two Salvia extracts. Indian Journal of 

Traditional Knowledge 2015,14(12), 226‐230. 

Paiva. Beta-Carotene and Other Carotenoids as antioxidants. J. Amer. Coll. Nutr 1999,18(5),426–433. 

Pernice. Antioxidants profile of small tomato fruits: Effect of irrigation and industrial process. Scientia 

Horticulturae 2010,126, 156-163. 

Pham-Huy LA. Free Radicals, Antioxidants in Disease and Health. Int J Biomed Sci 2008,4(2),89-96. 

Pizzale. Antioxidant Activity of Sage (Salvia officinalis and S. fructicosa) and Oregano (Origanum onites and O. 

intercedens) Extracts Related to Their Phenolic Compound Content. Journal of the Science of Food and 

Agriculture 2002,82,1645–165. 

Prakash, C.V.S. ve Prakash. Bioactive chemical constituents from pomegranate (Punica granatum) juice, seed 

and peel - a review. International Journal of Research in Chemistry and Environment 2011,1(1),1-18. 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

545 
 

 

Rahman. New insights into an old remedy. Ageing Res Rev 2003,2, 39-56. 

Roberts. Functional Properties of Spinach (Spinacia oleracea L.) Phytochemicals and Bioactives. Food Func 

2016,7(8),3337-3353. 

Ruiz. Characterization and quantitation of phenolic compounds in new apricot varieties. J Agric Food Chem 

2005,53,9544–52. 

Seybold. Changes in contents of carotenoids and vitamin E during tomato processing. Journal of Agricultural and 

Food Chemistry 2004,52,7005-7010. 

Shukla. Apigenin: a Promising Molecule for Cancer Prevention. Pharm. Res 2010, 27(6), 962-978. 

Stahl. Antioxidant Activity of Carotenoids. Molecular Aspects of Medicine 2003,24,345-351. 

Sun-Waterhouse. Effect of Raw and Cooked Onion Dietary fibre on the Antioxidant Activity of Ascorbic Acid 

and Quercetin. Food chemistry 2008,111(3), 580-585. 

Şahin. Relationship between oxidative stress markers and cardiac syndrome X. J Clin Exp Invest 2012,3,174-180. 

Terra. Inhibitory effects of grape seed procyanidins on foam cell formation in vitro. Food Chem Toxicol 2009, 

57,2588–94. 

Tosun. An investigation about antioxidant capacity of fruit nectars. Pakistan Journal of Nutrition 2003,2(3),167-

169. 

Valko. Free radicals, metals and antioxidants in oxidative stress-induced cancer. Chemico-Biol Inter 2006,160,1-

40.  

Valko. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. The International 

Journal of Biochemistry and Cell Biology 2007,39,44–84. 

Yang. Synergistic antioxidant activities of eight traditional chinese herb pairs. Biol Pharm Bull 2009,32(6), 1021–

26. 

 

 

 
  



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

546 
 

 

YAŞLANMA SÜRECİNDE OKSİDATİF STRESİN ROLÜ 

 
DİLEK SAĞIR1, BİLGE BAL ÖZKAPTAN1, 

 
1SİNOP ÜNİVERSİTESİ, 

 
ÖZET 

 

Yaşlanma, büyüme ve gelişme tamamlandıktan sonra, organizmada hücre, doku, organ ve sistemler 

düzeyinde meydana gelen, geri dönüşümsüz, yapısal ve fonksiyonel değişikliklerdir. Hayat boyunca birçok süreç 

değişik seviyede fizyolojik ve patolojik hasara sebep olarak yaşlanmaya katkıda bulunmaktadır. Biyolojik 

yaşlanma, farklı bireylerde genetik özelliklerin, yaşam tarzlarının ve fizyolojilerinin farklı olması nedeniyle 

değişik hızlarda olmaktadır. Yaşlanmayla ilgili 300’den fazla teorinin bulunduğu tespit edilmiştir.Bu teorilerden 

en çok itibar gören oksidatif stres teorileridir. Serbest radikaller bir veya daha fazla eşleşmemiş elektrona sahip, 

kararsız, molekül ağırlığı düşük ve yüksek oranda reaktif moleküller olarak tanımlanır. Biyolojik sistemlerdeki en 

önemli serbest radikaller reaktif oksijen türleridir ve bunlar oksidatif stres oluşumuna neden olurlar. Oksidatif stres 

basit bir şekilde, vücudun antioksidan savunması ile hücrelerde hasara neden olan serbest radikal üretimi 

arasındaki dengesizlik olarak tanımlanabilir. İlk olarak Harman tarafından önerilen serbest radikal yaşlanma 

teorisi, serbest radikallerin enzimlere ve diğer proteinlere, hücre zarlarına, DNA ve RNA'ya aşamalı, rastgele zarar 

verdiğini göstermektedir. Yaşlanmanın, tüm hücreler ve dokularda üretilen tüm serbest radikallerin toplamı ile 

ilişkili olduğuna veya en azından bunun önemli bir katkısı olduğuna dair önemli gözlemsel ve deneysel kanıtlar 

vardır. Bu derlemede yaşlılıkta serbest radikallerin önemi ve oksidatif stres ile yaşlılık arasındaki ilişkiler 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: yaşlanma, serbest radikaller, oksidatif stres 

 

THE ROLE OF OXIDATIVE STRESS IN THE AGING PROCESS 

 

DİLEK SAĞIR1, BİLGE BAL ÖZKAPTAN1, 

 
1SİNOP ÜNİVERSİTESİ, 

 
ABSTRACT 

 

Aging is the irreversible structural and functional changes that occur at the level of cells, tissues, organs 

and systems in the organism after growth and development are completed. Many processes throughout life 

contribute to aging by causing different levels of physiological and pathological damage. Biological aging occurs 

at different rates due to different genetic characteristics, lifestyles and physiology in different individuals. There 

are more than 300 theories about aging. The most well-known of these theories are oxidative stress theories. Free 

radicals are defined as unstable, low molecular weight and highly reactive molecules with one or more unpaired 

electrons. The most important free radicals in biological systems are reactive oxygen species, which cause 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

547 
 

 

oxidative stress. Oxidative stress can simply be defined as the imbalance between the body's antioxidant defense 

and the production of free radicals that cause damage to cells. The theory of free radical aging, first proposed by 

Harman, shows that free radicals cause gradual, random damage to enzymes and other proteins, cell membranes, 

DNA and RNA. There is significant observational and experimental evidence that aging is associated with, or at 

least contributes to, the sum of all free radicals produced in all cells and tissues. In this review, the importance of 

free radicals in old age and the relationship between oxidative stress and old age will be evaluated. 

Keywords: Aging, Free radicals, Oxidative stress 

 

 

GİRİŞ 

Yaşlılık bütün canlılarda görülen, moleküler, hücresel, organ ve sistem düzeyinde ortaya çıkan temel 

biyolojik bir süreçtir. Genetik özellikler, yaşam tarzı alışkanlıkları, yaşamın sürdürüldüğü çevresel koşulların 

farklılığı ve bu koşullara karşı gelişen biyokimyasal, metabolik ve immünolojik (savunma) yanıtların farklılığı, 

bireylerde biyolojik yaşlanma hızını ve biçimini belirleyen önemli faktörlerdir. 

Serbest radikaller, eşleşmemiş bir elektron içeren, kararsız ve yüksek oranda reaktif kimyasal ürünler 

olarak adlandırılmaktadır. Biyolojik sistemlerdeki en önemli serbest radikaller reaktif oksijen türleridir. Bununla 

birlikte organizmada oksijen türevi serbest radikaller dışında daha az olarak karbon ve kükürt merkezli radikaller 

de oluşmaktadır (Carr ve Frei, 1999; Halliwell, B., 1994). Reaktif oksijen türleri (ROS) : Oksijen radikallerini ve 

oksitleyici ajanları kolayca radikal haline dönüştüren, radikal ve radikal olmayan oksijen bileşikleri içeren 

kompleks bir tanımdır. Reaktif nitrojen türleri (RNS) ise nitrik oksit (N0), azot dioksit (N02) ve radikal olmayan 

azot bileşikleri içeren kompleks bir tanımdır (Haklar ve diğ. 1999). 

Reaktif oksijen türleri oksidatif stres oluşumuna neden olurlar. Oksidatif stres; fazla miktarda oksidan 

oluşumu sonucu hücrelerde meydana gelen hasarı gidermede antioksidan savunma sisteminin yetersiz kalması 

durumudur. Oksidatif stres; kanser, kalp hastalıkları, diyabet gibi pek çok hastalıkla ve yaşlanmanın patogenezi 

ile yakın ilişkidedir. 

İlk kez 1990 yılında Medvedev tarafından 300’ den fazla yaşlanma teorisinin rasyonel bir sınıflaması 

yapılmasına karşın, (Medvedev, 1990) günümüzde yaşlanmanın modern biyolojik teorileri ‘programlanmış 

teoriler’ ve ‘hata (hasar) teorileri’ olmak üzere iki ana başlık altında toplanmaktadır (Kunlin, 2010). 

Programlanmış teorilere göre yaşlanma biyolojik bir takvimi izleyen doğal bir süreçtir ve bu sürecin düzenlenmesi 

gen ekspresyon değişimlerine bağımlıdır. Programlanmış teorilerin 3 alt kategorisi vardır;  

1) Programlanmış Uzun Ömürlülük Teorisi (Programmed Longevity) 

 2) Endokrin Teori (Endocrine Theory)  

3) İmmünolojik Teori (Immunological Theory)  

Zaman içinde organizmada kümülatif artış gösteren hasar birikimlerini yaşlanmanın esas nedeni olarak gösteren 

“hata (hasar) teorileri” ise 5 alt kategoride incelenebilir (Kunlin, 2010):  

1) Aşınma ve Yıpranma Teorisi (Wear And Tear Theory)  

2) Yaşam Hızı Teorisi (Rate Of Living Theory)  

3) Çapraz-Bağ Teorisi (Cross-Linking Theory) 
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 4) Serbest Radikal Teorisi (FreeRadicals Theory) 

 5) Somatik DNA Hasar Teorisi (Somatic DNA Damage Theory) 

Yaşlanmanın temel prensip ve özelliklerini açıklamaya çalışan biyolojik mekanizmalar genellikle teori 

seviyesindedir ve hiçbiri tek başına yaşlanmayı açıklamak için yeterli değildir. Bu derlemede yaşlılıkta serbest 

radikallerin önemi ve oksidatif stres ile yaşlılık arasındaki ilişkiler değerlendirilecektir.  

 

 

GELİŞME 

Serbest oksijen radikalleri 

Aerobik organizmalar için serbest radikallerin başlıca kaynağı moleküler oksijendir. Çünkü oksijen, 

ortamda sürekli bulunan ve elektrofilik ataklara en müsait olan moleküldür. Oksijen molekülleri, eşleşmemiş iki 

elektrona sahiptir ve bu yüzden radikal olarak nitelendirilir (Halliwell, 1984). 

Oksijen molekülü, aerobik çok hücreli organizmalarda temel ihtiyaç olan ATP’nin sentezlenmesi için 

önemli bir moleküldür. Çünkü metabolizmada son elektron akseptörü olarak moleküler oksijen kullanılmaktadır. 

Mitokondriyal zincir reaksiyonları sırasında oksijenin %95-98’i metobolik amaç doğrultusunda kullanılırken %2-

5’i organizma için zararlı olan reaktif oksijen türlerine (ROT) dönüşür (Reiter, 1997). Reaktif oksijen türleri, pek 

çok toksik madde ve patolojik şartlara yanıt olarak oluşan hücre ölümünde genel bir aracı olarak rol oynayabilirler 

(Gültekin ve diğ. 2000). 

Serbest radikaller bir veya daha fazla eşleşmemiş elektrona sahip, kısa ömürlü, kararsız, molekül ağırlığı 

düşük ve çok etkin moleküller olarak tanımlanır. Çoğu olayda serbest radikal üretimi, patomekanizmanın bir 

parçasıdır ve pek çok ksenobiyotiğin toksisitesi, serbest radikal üretimi ile ilgilidir (Mercan, 2004). 

Serbest radikaller, hücrelerde endojen ve ekzojen kaynaklı etmenlere bağlı olarak oluşurlar. Ekzojen 

kaynaklı etmenler arasında parakuat, alloksan gibi kimyasalların etkisi altında kalma, karbontetraklorür, 

parasetamol gibi ilaç toksikasyonları, iyonize ve ultroviyole radyasyon hava kirliliği yapan fitokimyasal maddeler, 

sigara dumanı solventler gibi çevresel faktörler, nitrofurontain, bleomisin, doksorubisin gibi antineoplastik ajanlar, 

alkol ve uyuşturucular gibi alışkanlık yapıcı maddeler bulunur, bu nedenle serbest radikaller toksikoloji açısından 

önemlidir (Mercan, 2004). 

Bu serbest radikallerin en büyük özelliği ortamda bulunan başka moleküllerle reaksiyona girerek yeni 

radikaller oluşturarak oksidatif hasara neden olmalarıdır (Halliwell ve Gutteridge, 1984). Radikaller, lipitler, 

proteinler ve DNA gibi makromoleküllere zarar verici reaksiyonları başlatırlar (Reiter, 1997). 

Beyin, oksidatif hasara en duyarlı bölgedir. Serbest radikallerin santral sistemin patalojik durumlarının 

pek çoğunda, direkt olarak doku hasarı meydana getirirler (Mercan, 2004). 

Oksijen serbest radikalleri, moleküler oksijenin kendisinden daha güçlü oksitleyici türler olan reaktif 

oksijen türleri olarak adlandırılan büyük bir molekül grubunun bir parçasıdır (Mimic-Oka ve diğ. 1999). Oksijen 
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reaktif türleri, süperoksit radikali(O2
-), hidroksil radikali (OH-), alloksi radikali (RO-), peroksil radikali (ROO-) dir 

(Reiter, 1998). 

Doğadaki en reaktif radikal hidroksil radikalidir. OH oluşturmanın en basit yolu, su molekülünü yüksek 

enerjili iyonize edici radyasyona maruz bırakmaktır. Su molekülü ikiye ayrılır ve OH radikali oluşur (Halliwell, 

1987). OH, membrandan asla geçemez. Çünkü ilk karşılaştığı membran komponenti ile reaksiyona girer. İn vivo 

da OH pek çok molekülle birleşir. Böylece in vivo da OH oluştuğu bölgede veya yakınında diğer moleküllerle 

reaksiyona girer (Halliwell, 1984). Örneğin, DNA da zincir kırıklarına neden olur, pürin ve pirimidin bazlarını 

hidroksile eder ve membran lipit ve proteinlere saldırır (Halliwell, 1987). Oluşan hasarın miktarı, radikalin 

oluştuğu bölgeye bağlıdır. Örneğin DNA’ya yakın ise zincir kırıklarına neden olur (Halliwell, 1984). 

Reaktif oksijen türleri ve oksidatifstress 

Yüksek kimyasal reaktivitesi bulunduğundan reaktif oksijen türlerinin seviyeleri normalin üzerine 

çıktığında yapısal ve fonksiyonel bütünlüğe zarar verebilir. Bu zarar ROT’un hücresel DNA, protein ve lipidleri 

direk modifiye etmesiyle veya bu kritik moleküllere zarar verebilecek oksidatif hasarı oluşturmasıyla gerçekleşir. 

Hücreler ROT’a karşı çeşitli savunma ve onarım mekanizmalarına sahip olmasına rağmen bu mekanizmaların 

yetersiz olduğu durumlarda oksidatif stres ortaya çıkmaktadır. Oksidatif stres serbest radikaller ve antioksidan 

savunma arasında dengesizlik olarak ifade edilmektedir. Akut ve kronik oksidatif stres birçok dejeneratif insan 

hastalıklarında rol alarak çeşitli fizyolojik fonksiyonları etkileyebilmektedir. Örneğin: ateroskleroz, diabet, 

iskemi/reperfüzyon (İ/R) hasarı, inflamatuar hastalıklar (romatoid artritis, inflamatuar barsak hastalıkları ve 

pankreatitis), kanser, nörolojik hastalıklar, hipertansiyon, oküler hastalıklar (katarakt, kas dejenerasyonu, 

retrolental fibroplazi) pulmoner hastalık ve hematolojik hastalıklar (Halliwell ve Gutteridge, 1989). Yaşlılığa bağlı 

olarak fizyolojik formda kaybın gerçekleşmesi, çeşitli biyolojik makromoleküller üzerinde ROT’un kronik etkileri 

ile bağlantılıdır (Droge, 2003). 

Yaşlanma ve reaktif oksijen türleri 

Yaşlanmanın spesifik biyolojik temeli belirsiz kalmasına rağmen, tam olarak anlaşılmasının moleküler 

düzeyde olacağı konusunda genel bir kanı vardır. Yaşlanma sürecini açıklamak için çok sayıda teori vardır, 

bunların en önemlisi genetik, gelişimsel (immün, nöroendokrin), stokastik (felaket felaketi, protein glikosilasyonu, 

somatik mutasyon) ve serbest radikaldir. Yaşlanmanın herhangi bir tek süreçten kaynaklanmadığı, bunların bir 

kombinasyonu olması muhtemeldir; ancak, birbiriyle yakından ilişkili olan genetik ve serbest radikal teorileri en 

önemlileridir. İlk olarak Harman tarafından önerilen serbest radikal yaşlanma teorisi, serbest radikallerin enzimlere 

ve diğer proteinlere, hücre zarlarına, DNA ve RNA'ya aşamalı, rastgele zarar verdiğini göstermektedir (Harman, 

1956). Yaşlanmanın, tüm hücreler ve dokularda üretilen tüm serbest radikallerin toplamı ile ilişkili olduğuna veya 

en azından bunun önemli bir katkısı olduğuna dair önemli gözlemsel ve deneysel kanıtlar vardır (PacificiveDavies, 

1990; SohalveAllen, 1990; Rusting 1992).  

Reaktif oksijen ürünleri (ROÜ) ve reaktif nitrojen ürünleri (RNÜ) oksidan maddelerdir ve birincil olarak 

mitokondrilerde üretilirler. Bu oksidan maddeler hücrelerde oksidatif hasara neden olarak, hem yaşlılıkla ilişkili 

dejeneratif hastalıkların (Alzheimer hastalığı ve ateroskleroz gibi) patogenezinde, hem de yaşlılık sürecinin sonucu 

olan durumlarda (doku atrofisi gibi)önemli rol oynarlar (Martin, 1997).  
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Yaşlanma ile birlikte oksidan maddelerin miktarı artmaktadır. Bu artışla beraber ve oksidan maddelerin 

hücrelerde oluşturacakları hasarı engellemeye çalışan antioksidan sistemler yetersiz kalmaktadır (Viña, Borrás, 

Miquel, 2007). Yaşlılık sürecindeki temel sorunun, oksidan madde regülasyonunun yaşlanma ile birlikte 

bozulması olduğu düşünülmektedir (Gilca, 2007). Bu süreçte meydana gelen oksidatif değişiklikler daha çok 

proliferasyon yeteneği olmayan nöronlar ve kardiyak miyositlerde görülmektedir. Bunun nedeninin bu hücrelerin 

hücre bölünmesi yetenekleri olmamasından dolayı oksidan hasarı azaltamamaları olduğu düşünülmektedir 

(Terman, 2001; Karan ve Tufan, 2010).  

Serbest oksijen radikalleri metabolizması mitokondrilerde yürütülür. Yaşın ilerlemesi ile birlikte 

dokularda (beyin, çizgili kas, kalp kası, diyafram) mitokondriyal DNA’da serbest oksijen radikal hasarı meydana 

gelir (Öğüt ve Atay, 2012). Yaşlanma sürecinde mitokondriyal DNA’da (mtDNA) gelişenoksidasyon, nükleer 

DNA’dakine göre daha fazladır (Vina, 2007). Bunun ana nedenleri nükleer DNA’yı koruyan histonların 

mtDNA’da olmaması ve oksidan maddelerin birincil üretim yerinin mitokondri olmasıdır. Bu durum mtDNA’da 

daha fazla mutasyon oluşmasına neden olur. mtDNA solunum zincirindeki proteinleri kodladığından, mtDNA’da 

meydana gelen mutasyon elektron transferinde azalmaya ve dolayısıyla ROÜ üretiminde artışa neden olmaktadır. 

Meydana gelen bu kısır döngü belli bir yaştan sonra ölüm hızında artışa neden olmaktadır (Genova ve diğ. 2004). 

Yaşlanma ile birlikte artan oksidatif strestin ana hedeflerinden bir diğeri de DNA’dır. Bu süreçte DNA 

bazlarıreaktif oksijen türleri tarafından modifiye edilir. Bununla birlikte DNA tamir enzimleri ise oluşan bu 

lezyonları tamir etmeye çalışırlar (Ames, Shigenagaand Hagen, 1993). Ancak yaşlanmayla beraber tamir 

edilemeyen bu lezyonlar giderek birikirler. DNA’daki oksidatif hasar, şeker hasarları, zincir kırılmaları, baz 

modifikasyonları gibi sorunların meydana gelmesine neden olabilir veya DNA ile protein arasında çapraz 

bağlanma oluşmasına neden olabilir. Sonuç olarak DNA antijenik karakter kazanır ve antiDNA antikorları oluşur 

(Burçak ve Andican, 2004). 

Alzheimer hastalığı, diyabet, kalp yetersizliği, sağırlık, optik sinir dejenerasyonu, birçok ilerleyici kas 

hastalığı ve kanser gibi yaşlanma ile sıkılıkları artan hastalıklarla ilgili yapılan çalışmalar, bu hastalıkların 

patogenezinde mutasyona uğramış DNA içeren disfonksiyonel mitokondrilerin etkili olduğu göstermiştir. (Martin 

ve Oshima, 2000; Burçak ve Andican, 2004). Bununla birlikte yapılan pekçok çalışmadaerken yaşlanmada model 

hastalıklardan biri olan Alzheimer’da, diyabette, damar sertleşmesinde, hepatitte, romatoid artritte ve kanserde 

oksidatif hasarın arttığı gösterilmiştir(Burçak ve Andican, 2004). 

Memelilerde mitokondriyal peroksit üretimi ile yaşam süresi arasında ters orantı olduğu tespit edilmiştir. 

Farelerle yapılan deneysel bir çalışmada, yaşlı farelerin fibroblastlarından mitokondri izole edilip genç farelerin 

hücrelerine enjekte edildiği zaman hızlı bir yaşlılık sürecinin meydana geldiği tespit edilmiştir (Can ve aslan 2014). 

Mitokondriyal gen ürünlerinden biri olan 16S rRNA oksidatif strese karşı çok hassastır. Yaşlanma ile birlikte 16S 

rRNA ekspresyonu giderek azalır (Viña, Borrás, Miquel, 2007). Bu nedenle, 16S rRNA oksidatif stresle beraber 

hücresel yaşlanmanın biyolojik belirteçlerinden biri olarak kabul edilir. 

Yaşlanmanın “yaşam hızı” ile ilişkili olduğunu öne sürülmüştür (Pearl). Gerçekten de, metabolik hız ile 

lipit peroksidasyonu, yaş pigmentlerinin hücresel birikimi ve genel yaşam süresi arasında pozitif bir ilişki 

mevcuttur (Pearl, 1928). Bu nedenle, metabolik oran genellikle vücut büyüklüğü ile ters orantılıdır (küçük 
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hayvanlar, büyük hayvanlardan daha yüksek metabolik oranlara sahiptir). Bu, bazı istisnalar dışında, büyük 

hayvanların küçük hayvanlardan daha uzun yaşadığını göstermektedir(Smith ve Human, 1993)Yapılan pek çok 

çalışma ile laboratuvar hayvanlarında kalori kısıtlamasının, uzun ömürlülükle sonuçlandığı gösterilmiştir(Yu, 

Masoro, McMahan, 1985)Bu çalışmalar kalori kısıtlamasının metabolik hızı ve dolayısıyla serbest radikal 

üretimini azalttığını göstermektedir. Ayrıca, Koizumi ve arkadaşları (Koizumi, Weindruck, Walford, 1987) 

farelerde gıda kısıtlamasının selektif olarak katalaz aktivitesini arttırdığını ve hepatik lipid peroksidasyonunu 

azalttığını bildirmişlerdir. Dahası, Chung ve arkadaşları (Chung ve diğ. 1992), sıçanlardaki kalori kısıtlamasının, 

ad libitum ile beslenen sıçanlara kıyasla hem mitokondri hem de çekirdeklerde önemli ölçüde daha az hücresel 

DNA hasarına yol açtığını bildirmişlerdir. Son raporlar ayrıca kalori kısıtlamasının vücut sıcaklığını düşürdüğünü 

(Lane ve diğ. 1996), davranış üzerinde olumsuz bir etki yapmadan fiziksel aktiviteyi arttırdığını (Weed ve diğ. 

1997)ve tıpkı daha önce kemirgenlerde gösterildiği gibi. sadece maymunlarda serum dehidroepiandrosteron sülfat 

(DHEA) seviyelerinde olgunlaşma sonrası düşüşü yavaşlattığını göstermiştir (Lane ve diğ. 1997). 

Patologlar, 100 yıldan uzun bir süredir yaşlılarda karaciğerde, kalpte, iskelet kasında ve beyinde “yaş 

pigmentleri” (lipofuscin ve seroid) birikimi olduğunubelirtmektedirler. Bu sarı-kahverengi flüoresan pigmenti, 

oksijen türevli serbest radikal reaksiyonların bir yan ürünüdür ve varlığı oksidatif strese karşı yetersiz vücut 

savunmaları olduğunu göstermektedir. Yaşlanmada serbest radikaller için yukarıda tarif edilen dolaylı desteğe ek 

olarak, çeşitli antioksidan enzimler, metal bağlayıcı proteinler, serbest radikal temizleyiciler ve lipit peroksidasyon 

zincir kırıcıların (örneğin, E vitamini) hepsi serbest radikallerin yaşlanma ve hastalıktaki rolünü desteklemektedir. 

Serbest radikallerin yaşlanmadaki rolünü destekleyen dikkat çekici birkaç deneysel çalışma vardır 

(Rusting 1992). Bu çalışmalarda, laboratuvarda uzun ömürlü meyve sinekleri (Drosophila melanogaster) ve küçük 

topraklarda yaşayan solucanlar (Caenorhabditis elegans) ile yapılan araştırmalarda sırasıyla antioksidan enzimler, 

süperoksit dismutaz ve süperoksitdismutaz /katalaz aktivitelerinin arttığı gösterilmiştir. Orr ve Sohal (1994) 

tarafından yapılan benzer bir çalışmada, üç kopya CuZn-SOD ve katalaz içeren transgenik sinekler (.Dophophila) 

diploid kontrolleri ile karşılaştırıldığında yaşam süresinde üçte bir artış olduğu, fiziksel aktivite kaybını 

geciktirdiği ve daha düşük miktarda oksidatif protein hasarı sergilediği gösterilmiştir.  

Paolisso ve diğ. (1998)yaptıkları çalışmada,malondialdehit, lipidhidroperoksitler, C ve E vitaminlerinin 

plazma seviyelerini ve düşük / okside olmuş glutatyon oranlarını ölçmüş ve sonuçları farklı yaş gruplarında 

karşılaştırmışlardır: yetişkinler (<50 yıl); yaşlı denekler (70-99 yaş); ve asırlıkçılar (≥100 yıl). Bu bulgular 

oksidatif stres derecesinin sağlıklı asırlıklarda yaşlı deneklerden daha düşük olduğunu, ancak erişkin grubundan 

daha yüksek olduğunu göstermiştir.  

SONUÇ  

Oksidatif stres; yaşlanma, kanser, kalp hastalıkları, diyabet, Alzheimer gibi pek çok hastalığın 

patofizyolojisi ile yakın ilişkidedir. Çevresel kirlenmenin ve yoğun yaşam stresinin giderek arttığı dünyada 

insanların kaliteli ve uzun yaşam için önlemler alması gerekmektedir. Düzenli fiziksel aktivite,dengeli beslenme, 

antioksidanlarca zengin gıdaların tüketilmesi, aşırı alkol ve sigara tüketilmemesi,stresten uzak durulması yaşlılık 

ve yaşlanma sürecinde oksidatif strese karşı alınabilecek belirtilmesi gereken önemli tedbirler olarak 

değerlendirilmelidir. 
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Halk Elindeki Karakaş Koyunlarının Doğal Aşım Döl Verim Özellikleri 

 

Kadir KIRK 

Dr. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Böl. 65080 VAN 

 

Öz   

 

Van İli, Çatak İlçesi halk elindeki ekstansif köylü koşullarında yapılan bu araştırmada, 2-8 yaşlı 412 baş koyun 

ve 23 baş Karakaş koç’un, doğal aşım döl verim özellikleri belirlenmiştir. Bu amaç ile, araştırmada, Karakaş 

koyun sürüsünün, koç katımı ve doğum dönemi, koç altı koyun, aşımda koç koyun oranı, tek doğuran, ikiz 

doğuran, toplam doğuran ve doğum yapmayan (üreme bozukluğu, yetiştirme kusurları vb nedenler) koyun sayı 

ve oranları ile, aşım yapmayan koç sayıları belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre, halk eli Karakaş koyun 

sürüsünün koç katımı döneminin, Eylül-Kasım ayları arasında 76 günde, doğum döneminin ise, Şubat-Mayıs 

ayları arasında 98 günde tamamlandığı belirlenmiştir. Doğal aşım döl verim özellikleri incelendiğinde, koç altı 

koyun sayısı 412 baş, aşımda koç koyun oranı 1/18, tek doğuran koyun 286 baş (%69.42), ikiz doğuran koyun 

37 baş (%8.98), toplam doğuran koyun 323 baş (%78.40) ve üreme bozukluğu, yetiştirme kusuru, genetik, 

çevresel vb. gibi, araştırma dışı çeşitli sebeplerle doğum yapmayan koyun sayısı 89 baş (%21.60), ve koç katımı 

dönemince aşım yapmayan koç sayısı ise 3 baş (%13.04) olarak belirlenmiştir. Araştırmada, koç katımı ve 

doğum verileri bakımından, koç ve koyunlardan elde edilen bulguların, aynı ırk içinde genetik ve çevresel 

faktörlerin variyasyonundan kaynaklanmış olabileceği söylenebilir. Bu araştırmada elde edilen, Karakaş 

koyunlarının, doğal aşım döl verim özelliklerinin, yerli koyun ırklarının, doğal aşım döl verim özellikleri ile 

önemli düzeyde (P≤0.05) uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler : Karakaş, doğal aşım, döl verim özellikleri   

 

 

 

Natural Meeting Reproductive Characteristics of Karakaş Sheep on the Farmer Conditions 
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Astract : 

 

In this research conducted under the conditions of extensible peasantry in the hands of the people of Çatak District 

of Van Province. Natural breeding fertility characteristics of 2-12 aged 412 sheep and 23 head Karakaş rams were 

determined. With this purpose, In the study, the flock of the Karakaş sheep, ram inclusion and birth period, ram 

six sheep, ram sheep ratio in breeding, single-birth, twin-birth, total giving birth and not giving birth (breeding 
disorders, breeding defects, etc.) with the number and rates of sheep, rams do not exceed their numbers have been 
determined. According to the findings, the hand of the Karakaş sheep flock, natural meeting lenght 76 days from 
September to November and lambing length is completed in 98 days from February to May. When the 
characteristics of natural breeding progeny yield examined, rams meeting sheep number 412 head. ram sheep ratio 
of 1/18, 286 heads (69.42%) of single-breeding sheep, 37 heads (8.98%) of twin-breeding sheep, 323 heads 
(78.40%) of total breeding sheep and breeding defect, breeding defect, genetic, environmental and so on. The 
number of sheep that did not give birth due to various reasons other than the research was 89 head (21.60%), and 
the number of rams that did not exceed the ration period was 3 head (13.04%). In the study, it can be said that the 
findings obtained from rams and sheep may be due to the variation of genetic and environmental factors within 
the same race in terms of ram participation and birth data. Obtained from this study, Karakaş sheep, natural 

breeding fertility traits, native sheep breeds, natural breeding fertility traits were observed to be significantly 
compatible with (P≤0.05). 

Key words: Karakaş, naturel meeting, reproductive characteristics  

 

 

Giriş 

 

Karakaş koyun ırkı, Akkaramanların bir varyetesi olup, Doğu Anadolu Bölgesi koşullarına adapte olmuştur. 

Karadeniz Bölgesinin, yerel koyun ırklarıdır. 

 

Karakaş koyunu Akkaraman’ ların varyetesi olup, Van İli Çatak İlçesinde yoğun olarak yetiştirilmektedir (Kırk, 

2002). Karakaş koyunu, yağlı kuyruklu, iri cüsseli, kirli krem renkli kaba karışık yapağılı olup, gri, kül ve koyu 

kahverengi olmak üzere üç değişik baş rengine sahiptirler. Erkeklerin %75-80’i dişilerin ise %20-25’i 

boynuzludur. Ekstansif koşullarda, yüksek süt verimi, erken büyüme ve gelişme özellikleri, soğuk iklim 

koşullarına ve zoonotik hastalıklara yüksek adaptasyonları gibi özellikleri nedeniyle 450-500 baş’lık homojen 

sürüler halinde yetiştirilmektedir. Yetiştirilme alanları; Gürpınar, Gevaş, Özalp, Saray, Çatak, Başkale ve 

Bahçesaray gibi İran’a sınır ilçeler ile Bitlis, Siirt, Muş ve Bingöl gibi illerin, dağlık bölgeleridir (Kırk, 2002). 
Diğer yerli koyun ırklarında olduğu gibi, Karakaş’ların da bulundukları ekstansif koşullarda, toplam küçükbaş 

hayvan populasyonu içinde etkinliğinin arttırılması, döl verim karakteristiklerinin iyileştirilmesine 

bağlıdır(Alaçam, 1994; Aşkın, 1982; Berkyürek ve İzgür, 1992; Kaymakçı ve Sönmez,  1989; Kırk ve Gürsoy, 

1995). Döl verim karakteristiklerinin iyileştirilmesi; yetiştirme bölgesinin coğrafik ve ekolojik yapısı, yetiştirme 

sistemi, yetiştirme amacı ve pazarlama olanaklarına bağlı olarak, doğal koç katımı veya yapay tohumlama 

uygulamalarının etkinliği ile yapılabilir. Yetiştirici koşulları doğal koç katımı yöntemini gerektiriyor ise; öncelikle 

koyun ve koçların koç katımı dönemi öncesi kondüsyonları göz önünde bulundurularak, aşımda kullanılacak 

koçların spermatolojik özellikleri belirlendikten sonra elde aşım veya sınıf usulü aşım uygulanarak optimum 

düzeyde döl elde edilebilir. Eğer yetiştirici koşulları, bilgi ve teknolojinin kullanılmasına uygun ise, bu durumda 

döl verim özellikleri test edilen koçların taze ve sulandırılmamış spermaları yapay tohumlamada kullanılarak, döl 

verim karakteristikleri iyileştirilebilir (Sönmez 1955; Donovan ve ark., 2004; Kaymakçı, 1984; Özcan ve Eliçin, 
1973). Van Bölgesi Karakaş sürülerinde döl elde etme; yıl boyu sürü içinde erkek materyal bulundurularak veya 

Ağustos-Ekim ayları arasında sürülere 1:25-30 oranında fenotipine göre seçilen koçlar serbest olarak katılarak 

yapılmaktadır. Bu koşullardaki, sürülerdeki kısırlık oranı %25-40 arasında değişmektedir(Kırk, 2002). Bu 
olumsuz etki, sadece koyunlara ait olmayıp, damızlıkta kullanılan koçların üreme özellikleri ile yakından 
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ilgilidir(Ashdown ve Hafez, 1993; Trejo ve ark., 1990; Taşkın ve Kaymakçı, 1996; Kırk, 2002). Doğal koç 

katımı koşullarında düşük olan döl verim karakteristikleri; bakım ve besleme koşulları, sürü yönetimi ve yetiştirme 

koşulları iyileştirilerek, üreme 

problemi olduğu belirlenen dişiler ayıklandıktan sonra, spermatolojik özellikler bakımından yapay tohumlamaya 

uygun olan koçların yapay tohumlama ile etkinliklerinin arttırılması ile optimum düzeye çekilebilir(Angela ve 
ark., 2004; Taşkın, 1995). Diğer yerli koyun ırklarında olduğu gibi, Karakaş koyunları daha çok fenotipe göre 

seçilen erkek ve dişilerin uzun yıllar damızlıkta kullanılmaları, sürülerdeki döl verim karakteristiklerinin 

düşmesine neden olmaktadır (Gürsoy ve ark., 1997). Karakaş’ların döl verim karakteristikleri; koç katımı 

döneminde, kızgınlıkları arama koçu ile belirlenen koyunların ve damızlık değeri bilinen veya analarının veya kız 

kardeşlerinin süt verimine veya erkek döllerinin büyüme performansı gibi kısmi seleksiyona göre seçilen koçların, 

taze ve sulandırılmamış spermaları ile yapay tohumlanmaları ile iyileştirilebilir. Böylece dişi materyalin, koç 

katımı dönemi kızgınlık periyotları kontrol altına alınırken, erkek materyalin spermatolojik özelliklerinin tesbit 

edilmesi ile de erkek materyalden kaynaklanabilecek kısırlık oranları minimum düzeye çekilebilir (Chemineau 
ve ark., 1991; Paulnez ve ark., 2004; Kaymakçı ve ark., 1997). Döl verimlerinin iyileştirilmesi ile, 

Karakaşlardan elde edilebilecek, et, süt gibi önemli verimlerin de iyileştirilmesi sağlanacaktır (Gürsoy ve ark., 

1998;  Kırk, 1994; Pollott ve ark., 1998). 

Bu çalışmanın amacı; koç katımı döneminde serbest doğal  aşım yöntemi ile halk elindeki Karakaş koyunlarının 

döl verim karakteristiklerini belirleyerek, elde edilen sonuçların, yetiştirici koşullarındaki sürülerin döl verim 

etkinliğini  arttırmaktır. 
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Materyal ve Yöntem 

 

Materyal 

 

Bu çalışmada, 2013 yılı koç katımı döneminde Van İli Çatak İlçesi halk eli sürüsünde bulunan 2-8 yaşlı, 412 baş 

koyun ve 23 baş koç olmak üzere toplam 435 baş Karakaş kullanılmıştır. 

 

Yöntem  

Yetiştirici koşullarında, Karakaş koyunlarından döl elde etmek amacı ile, doğal aşım uygulanacak sürüye, 1:18 

erkoç katımı dönemi Koyunların kızgınlıklarının belirlemesinde 1:18 koç koyun oranı ile serbest usulde doğal 

aşım uygulanmıştır. Doğum döneminde, doğuran koyuna göre, halk elindeki karakaşların doğal aşım döl verim 

özellikleri belirlenmiştir (Alaçam, 1994; Gürsoy ve ark., 1996; Kırk ve Gürsoy, 1995; Kırk ve Gürsoy, 1998; 

Kırk, 2001).  

 

Bulgular 

 

(Arsoy ve Dellal, 1997; Kırk ve Gürsoy, 1998; Lymberopoulos ve ark., 2001; Robinson ve ark., 1992).  

(Gürsoy ve ark., 2001; Kırk, 1994; Kırk ve Gürsoy, 1996; Kırk ve Gürsoy, 1998; Lassoud ve ark., 2004; 

Lezama ve ark., 2003; Paulnez ve ark., 2004; Shrestha ve ark., 1990).   

 

Elde edilen bulgulara göre, halk eli Karakaş koyun sürüsünün koç katımı döneminin, Eylül-Kasım ayları 

arasında 76 günde, doğum döneminin ise, Şubat-Mayıs ayları arasında 98 günde tamamlandığı belirlenmiştir. 

Doğal aşım döl verim özellikleri incelendiğinde, koç altı koyun sayısı 412 baş, aşımda koç koyun oranı 1/18, 

tek doğuran koyun 286 baş (%69.42), ikiz doğuran koyun 37 baş (%8.98), toplam doğuran koyun 323 baş 

(%78.40) ve üreme bozukluğu, yetiştirme kusuru, genetik, çevresel vb. gibi, araştırma dışı çeşitli sebeplerle 

doğum yapmayan koyun sayısı 89 baş (%21.60), ve koç katımı dönemince aşım yapmayan koç sayısı ise 3 

baş (%13.04) olarak belirlenmiştir. Araştırmada, koç katımı ve doğum verileri bakımından, koç ve 

koyunlardan elde edilen bulguların, aynı ırk içinde genetik ve çevresel faktörlerin variyasyonundan 

kaynaklanmış olabileceği söylenebilir. Bu araştırmada elde edilen, Karakaş koyunlarının, doğal aşım döl 

verim özelliklerinin, yerli koyun ırklarının, doğal aşım döl verim özellikleri ile önemli düzeyde (P≤0.05) 

uyumlu olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Çalışmanın doğum dönemi yapay tohumlama süresine(17 gün) bağlı olarak 22 günde tamamlanmıştır. Bu durum 

çalışmada kullanılan Karakaş koyunlarında; doğumun kızgınlık belirleme ve yapay tohumlama süresine bağlı 
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olarak toplulaştığını ortaya koymuştur. Yapay tohumlanan toplam 78 baş koyundan 51 baş tek (%65.4), 17 baş 

ikiz (%21.8) olmak üzere toplam 68 baş koyun kuzulayarak, ortalama %87.2 döl verim oranı ve doğuran koyuna 

göre %25.0 ikizlik oranı elde edilmiştir. Ayrıca doğumda 29 baş (%56.9) tek erkek, 22 baş (%43.1) tek dişi olmak 

üzere toplam 51 baş tek kuzu ve  18 baş ikiz erkek 16 baş ikiz dişi olmak üzere toplam 34 baş ikiz kuzu elde 

edilmiştir. Tek erkek ve dişi anaları ile ikiz erkek ve dişi analarının yapay tohumlama dönemi, doğum dönemi 

canlı ağırlık ortalamaları sırasıyla 55.3 kg,  55.6 kg ve 53.9 kg, 61.4 kg ile 59.9 kg, 67.0 kg ve 59.3 kg 64.2 kg 

belirlenmiş olup aralarındaki fark istatistiki bakımdan önemli bulunmuştur(p≤0.01). Elde edilen bu sonuçların, 

yerli ve kültür ırkı koyun ırklarının döl verim sonuçları ile benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz(Çam ve Kuran., 

2004; Donovan ve ark., 2004; Halbert ve ark., 1990; Kırk, 1994; Kırk, 2001; Kırk ve Gürsoy, 1998; 

Lymberopoulos ve ark., 2001; Paulenz ve ark., 2003; Sevi ve ark., 2003; Sönmez ve Kaymakçı, 1987; Tekin 

ve ark., 1991; Wulster-Radcliffe ve ark., 2004).   

Halk elindeki Karakaş koyunlarının, yetiştirici koşullarındaki, serbest usülde, doğal koç katımı yöntemi ile mevcut 

döl verim özelliklerinin %85.0 üzerine çıkarılabileceği söylenebilir (p≤0.05). (Aygün ve Bingöl, 1999; Bingöl, 

1998; Eliçin ve ark., 1976; Emsen ve ark., 2004; Fisher, 2004; Gürsoy, 1980; Gürsoy ve ark., 2001; Hassen 
ve ark., 2004; Roussel ve ark ., 2004) 
 

Tartışma ve Sonuç  

 

Bu çalışma ile, yetiştirici elinde ve YYÜ Koyunculuk İşletmesinde bulunan Karakaş  koyunlarının döl verim 

karakteristiklerinin iyileştirilmesi ; 

 

1. Van İli Karakaş populasyonlarında, geçmişten günümüze değin geleneksel tarzda devam eden doğal koç 

katımı yöntemi ile, koç katımı döneminden doğuma kadar erkek ve dişi materyalin anatomik veya 

fizyolojik kusurları dolayısı ile %25-40 lara kadar çıkan kuzu kayıpları, koç katımı döneminde 

uygulanacak doğru koç katımı yöntemi  ile minimuma çekilebilir.  
2. Bölgede bulunan Karakaş koyunlarının döl verim özelliklerinin genotipin sınırları ölçüsünde 

iyileştirilmesi için, araştırma ve geliştirme çalışmalarının saha koşullarına yaygınlığı sağlanmalıdır.  
3. Karakaş sürülerinde koç katımı-doğum arası meydana gelen kuzu kayıplarının nedenleri araştırılarak, 

yetiştirme sitmeminden kaynaklanan olumsuzluklar minimum düzeye indirilmelidir. 
4. Doğal aşım veya yapay tohumlamada kullanılacak erkek materyal, döl verim karakteristikleri üzerine 

önemli düzeyde etkisi olan; erkek dişi oranı, vücut kondüsyonu, testislerin morfolojik yapısı ve testislerin 

spermatolojik özellikleri gibi morfolojik ve fizyolojik üreme karakteristiklerini belirlendikten sonra 

kullanılmalıdır. 
5. Dişi materyal ise, yaş ve bakım ve besleme koşullarına bağlı olarak, döl verimini olumsuz etkileyecek 

özelliklerine göre ayıklandıktan sonra döl elde etmede kullanılmalıdır. 
6. İşletme ve yetiştirme koşulları göz önünde bulundurularak, doğal aşım veya yapay tohumlama 

yöntemlerinden uygun olanı tercih edilerek döl elde edilmelidir. 
7. Doğal aşım yöntemi ile, normal değerlerin üzerinde kısırlık tesbit edilen sürülerde, koç katım yöntemi, 

erkek ve dişi materyalin üreme özellikleri testen geçirildikten sonra yapay tohumlamaya karar 

verilmelidir. 
8. Homojen sürülerin bulunduğu bölgelerde, sürülerin döl verim karakteristiklerinin iyileştirilmesi 

amacıyla, yapay tohumlama etkinliği arttırılmalıdır. 
9. Doğal aşım yöntemi uygulayan yetiştirici ve işletmelerde, koçların damızlıkta kullanılma süreleri 2-3 

yılın üzerine çıkarılmamalıdır. 
10. Sürülerde istenmeyen döl verim karakteristiklerinin yığılım yapmasını engellemek için, farklı 

bölgelerden kontrollü koç değişim uygulaması etkin hale getirilmelidir.  
11. Doğumdan damızlıktan çıkarma yaşına kadar, sürü kompozisyonlarının belirlenmesinde, vücut rengi, 

vücut görüntüsü, boynuz yapısı v.s. gibi fenotipik özelliklerden daha çok,  süt, döl ve et verimini doğurdan 

veya dolaylı yollarla belirleyen genotipik özellikler hale seleksiyon kriteri olarak kullanılmalıdır. 
 
Ayrıca bu çalışma ile Karakaş koyunlarının döl verim karakteristiklerinin, benzer ekolojik özelliklere sahip Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi yerli koyun ırklarının ıslahında kullanılabilme olanaklarının daha büyük ölçekli 

araştırmalar şeklinde organize edilmesinin gerekliliği  ortaya konmaktadır. 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

559 
 

 

 

Kaynaklar 

 

Accardo C., Dattena M., Pilichi S., Mara L., Chessa B. and Cappai P., 2004. Effect of recombinant human FSH 
and LH on in vitro maturation of sheep oocytes; embryo development and viability. Animal Reproduction Science, 
Volume 81, Issues 1-2, March 2004, Pages 77-86.  

 

Alaçam, E(editör)., 1994. Reprodüksiyon, Sun’i Tohumlama ve İnfertilite Medisan yayınları. Konya. 

Akçapınar, H., 2000. Koyun Yetiştiriciliği, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara. ISBN: 975-96978-
1-5. 

 

Akman, N., Emiroğlu, M., Tavmen, A., Öke, M.K.,2001. Dünyada-Avrupa Birliğinde-Türkiye’de Hayvansal 

Üretim ve Ticareti. Koyunculuk. Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı Yayınları : 4. ISBN:975-93 897-1-1. İstabul.  

 

Al-Gubory K. H.1998. Effects of the presence of rams during pregnancy on lambing performance in ewes. Animal 
Reproduction Science, Volume 52, Issue 3, 11 September 1998, Pages 205-211. 

 

Angela, M., Sibbald and Russell J. Hooper , 2004. Sociability and the willingness of  individual sheep to move 
away from their companions in order to graze Macaulay Land Use Research Institute, Craigiebuckler, Aberdeen 
AB15 8QH, Scotland, UK 

 

Arsoy Başaran, D., Dellal, G., 1997. Akkaraman Koyunlarında Progestagen ve PMSG Kullanarak Kızgınlığın 

Denetimi ve Döl Verimini Artırma Olanakları. Tr.J.of  Veterinary and Animal Sciences, 21:201-204, Tübitak-
Ankara. 

 

Ashdown, R.R., Hafez, E.S.E., 1993. Anatomy of Male Reproduction. Reproduction in Farm Animals, Edited by 
E.S.E.Hafez, 6th Edition. Lea&Febiger Philadelphia. 

 

Aşkın, Y., 1982. Akkaraman ve Anadolu Merinosu koyunlarında eksogen hormon kullanılarak, kızgınlığın 

sinkronizasyonu ve döl veriminin denetimi olanakları. Ankara Üniv.Zir.Fakt. Doktora Tezi, Ankara. 

 

Aygün, T. ve M. Bingöl, 1999. Akkaraman Varyetesi Karakaş ve Norduz Kuzularının Doğum Ağırlıkları 

Bakımından Karşılaştırılması. Ege Üniv. Ziraat Fak., Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi, 21-24 Eylül 1999, 

İzmir, 738-742. 

 

Berkyürek, T., İzgür, İ.H., 1992. Koyunlarda Kuzulamanın Kontrolü, Doğa, Tr.J. of Veterinary and Animal 

Sciences, 16;353-361, Tübitak-Ankara. 

 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

560 
 

 

Bingöl, 1998. Norduz Koyunlarının Döl ve Süt Verimleri ile Büyüme–Gelişme ve Dışyapı Özellikleri. Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi Van. 

  

Cam M.A.,and Kuran M., 2004. Effects of a single injection of hCG or GnRH agonist on day 12 post mating on 
fetal growth and reproductive performance of sheep. Animal Reproduction Science, Volume 80, Issues 1-2, 
January 2004, Pages 81-90.  

 

ChemIneau, P., CagnIe, Y., Guerin, Y., Orgeur, P and Vallet, J.C., 1991. Training Manual on Artificial 
Insemination in Sheep and Goats. FAO Animal Production and Health Paper 83. Food and Agriculture 
Organization of The United Nations, Rome. 

 

Donovan A. , Hanrahan J. P. , Kummen E. , Duffy P. and Boland M. P., 2004. Fertility in the ewe following 
cervical insemination with fresh or frozen–thawed semen at a natural or synchronised oestrus . Animal 
Reproduction Science, In Press, Corrected Proof, Available online 15 April 2004   

 

Eldon J., 1993. Time of onset and potential length of the breeding season of Icelandic sheep: Luteal activity. 
Animal Reproduction Science, Volume 34, Issue 2, December 1993, Pages 101-109. 

 

Eliçin, A., Aşkın, Y., Cangir, S., Karabulut, A., 1976. Saf ve Melez Kuzularda Çeşitli Dönemlerdeki Canlı 

Ağırlıklara Çevre Faktörlerinin Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Çayır-Mera ve Zootekni Araştırma Enstitüsü 

Yayın No: 57. 

 

Emsen E., Yaprak M., Bilgin O. C., Emsen B. and Ockerman H. W.,2004. Growth performance of Awassi lambs 
fed calf milk replacer.  Small Ruminant Research, Volume 53, Issues 1-2, June 2004, Pages 99-102    

 

Fisher M. W. , 2004. A review of the welfare implications of out-of-season extensive lamb production systems in 
New Zealand. Livestock Production Science, Volume 85, Issues 2-3, 16 February 2004, Pages 165-172 

 

Gürsoy,O.1980. Comperative study on certain characteristicas of Awassi sheep  managed  under extensive and 

semi-intensive conditions at Ceylanpinar State Farm.(Ph.D. Desertation presented to the University of Çukurova 

-Faculty of Agriculture. Turkish with English summary). 

 

Gürsoy,O.,Pollott,G.E., Kırk, K., Fırat, M.Z., 1996. Küçükbaş Hayvanlarda Amaca Yönelik Verim Denetimi. 

Hayvancılık’96 Ulusal Kongresi, Sayfa:152-159, 18-20 Eylül 1996, İzmir. 

 

Gürsoy, O., Kırk, K., Pollott, G.E., Fırat, M.Z., 1997. İvesilerin Süt Verimlerinin Islahında Döl Kontrolüne Dayalı 

Damızlık Seçimi. Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu, Sayfa: 201-209,  9-10 Ocak 1997, Tekirdağ. 

 

Gürsoy, O., Kırk, K., Pollott, G.E. 1998. Progeny testing for milk yield in Turkish Awassi sheep. 6th World 
Congress on Genetics Applied to Livestock Production.12-16,Jan,1998, Armidale, Australia. Vol :24,  pp : 137-
140. 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

561 
 

 

 

Gürsoy, O., Pollott, G.E., Kırk, K., 2001. Milk production and growth performance of a Turkish Awassi flock 
when outcrossed with Israeli Improved 
Awassi rams. Livestock Production Science, 71: 
31-36. 2001. 
 

Halbert G. W., Dobson H., Walton J. S., Sharpe P. and Buckrell B. C., 1990. Field evaluation of a technique for 
transcervical intrauterine insemination of ewes Theriogenology, Volume 33, Issue 6, June 1990, Pages,1231-1243  
 

Hassen Y. , Sölkner J. and Fuerst-Waltl B., 2004.Body weight of Awassi and indigenous Ethiopian sheep and their 
crosses. Small Ruminant Research, In Press, Corrected Proof, Available online 8 April 2004. 

 

Kaymakçı, M., 1984. Kimi Yerli Koyun Irklarında Temel Dölerme Özelliklerinin Değişimi Üzerinde 

Araştırmalar.Çayır-Mer'a ve Zootekni Araştırma Enstitüsü Yayın No: 92. Ankara. 

 

Kaymakçı, M., Aşkın, Y., Karaca, O., 1987. Akkaraman Koyunlarında Temel Dölerme Özellikleri. Cumhuriyet 

Üniv. Tokat Zir.Fakt.Derg. Cilt. 3, Sayı: 1.Tokat. 

 

Kaymakçı, M., Sönmez, R., 1989. Türkiye’de Koyunlarda Verimliliği Arttırmanın Başlıca Yolları, Hay.Üretim 

Dergisi.,32, 1-13. Bornova, İzmir.  

 

Kaymakçı, M., Sönmez, R., 1996. İleri Koyun Yetiştiriciliği, Bornova-İzmir.  

 

Kırk K., 1994. Ceylanpınar Tarım İşletmesi İvesi Populasyonunda Bazı Dölerme Özellikleri, Yapay Tohumlama 

Uygulamaları ve Farklı Sperma Dozlarının Etkileri. Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı Yüksek 

Lisans Tezi. 

 

Kırk, K., Gürsoy, O., 1995. Reproductive Performance of Awassi Sheep With Artificial Insemination Using Fresh 

Semen. Regional Symposium on: Integrated Crop-Livestock System in the Dry Areas of West Asia and North 
Africa. 6-8 Nov, 1995. Amman, Jordan. 

 

Kırk, K., Gürsoy, O., 1996. İvesi Koyunlarında Farklı Sperma Dozlarının Döl Verimine Etkisi. Hayvancılık’96 

Ulusal Kongresi, Sayfa:240-247, 18-20 Eylül 1996, İzmir. 

 

Kırk, K., Gürsoy, O. 1998. İvesilerin Yapay Tohumlamaya Yönelik Dölerme Özellikleri .V.Ulusal Nükleer Tarım 

ve Hayvancılık Kongresi, 20-22 Ekim 1998 Selçuk Üniversitesi-Konya. 

 

Kırk, K. 2001. İvesi Erkek Kuzularda Cinsiyetin, Morfolojik ve Fizyolojik Gelişimi, Çukurova Üniversitesi Fen   

Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Kod No: 620. Adana 

Kırk, K. 2002. Van İli Hayvansal Üretim Raporu. TC.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Sayfa 82-89. 
Ankara. 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

562 
 

 

 

Ledda S., Naitana S., Loi P., Datten M. A, Gallus M., Branca A. and Cappai P., 1995. Embryo recovery from 
superovulated mouflons (Ovis gmelini musimon) and viability after transfer into domestic sheep, Animal 
Reproduction Science, Volume 39, Issue 2, July 1995, Pages 109-117.  

 

Lassoued, N., Naouali, M,. Khaldi, G. and Rekik, M.2004. Influence of the permanent presence of rams on the 
resumption of sexual activity in postpartum Barbarine ewes, 2004. Laboratoire de Productions Animales et 
Fourragères, Institut National de Recherche Agronomique de Tunisie, Rue Hédi Karray, 2049, Ariana, Tunisia 

 

Lymberopoulos A. G., Amiridis G. S., Kühholzer B., Besenfelder U., Christodoulou V., Vainas E. and Brem G., 

2001. Fertilization and embryo recovery rates in superovulated Chios ewes after laparoscopic intrauterine 
insemination.  Theriogenology, Volume 55, Issue 9, 1 June 2001, Pages 1855-1862. 

 

Lezama, V., Orihuela, A. and Angulo, R., 2003. Effect of restraining rams or change of the stimulus ewe on the 
libido and semen quality of rams. Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, Apartado Postal 5-78 Cuernavaca, Morelos 62051, Mexico 

 

Niel Z.R. and Chan J.S.D., 1990. Concomitant measurement of ovine placental lactogen, pituitary growth hormone 
and prolactin in maternal and fetal plasma of a pregnant ewe carrying an anencephalic fetus: A case report, Animal 
Reproduction Science Volume 22, Issue 3 , June 1990, Pages 213-220.  

 

Özcan, L., Eliçin, A., 1973. Koyunlarda döl verimini artırma olanakları ve buna tesir eden faktörler. Ç.Ü.Yıllığı, 

Yıl:4, fasikül 1-2’den ayrı basım. Ankara. 

 

Paulenz H., Söderquist L., Ådnøy T, Nordstoga A,  

Gulbrandsen B and Andersen Berg K., 2004. Fertility results after different thawing procedures  

for ram semen frozen in minitubes and mini straws.  

Theriogenology, Volume 61, Issue 9, June 2004, Pages1719-1727.   

 

Pollott, G.E., Gürsoy,O., Kırk, K.1998. Genetics of milk and meat production in Turkish Awassi sheep. 6th World 
Congress on Genetics Applied to Livestock Production. 12-16,Jan,1998, Armidale,Australia. Vol:24, pp:177-180. 

 

Robinson J. J., Wigzell S., Aitken R. P., Wallace J. M., Ireland S. and Robertson I. S., 1992. Daily oral 
administration of melatonin from March onwards advances by 4 months the breeding season of ewes maintained 
under the ambient photoperiod at 57 °N. Animal Reproduction Science, Volume 27, Issues 2-3, April 1992, Pages 
141-160.  

 

Roussel S., Hemsworth P. H., Boissy A. and Duvaux-Ponter C.,2004. Effects of repeated stress during pregnancy 
in ewes on the behavioural and physiological responses to stressful events and birth weight of their offspring. 
Applied Animal Behaviour Science, Volume 85, Issues 3-4, 25 March 2004, Pages 259-276  
 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

563 
 

 

Shrestha J. N. B. and Heaney D. P., 1990. Genetic basis of variation in reproductive performance. (2) Genetic 
correlation between gestation length and prolificacy in sheep, Animal Reproduction Science, Volume 23, Issue 4, 
December 1990, Pages 305-317.  

 

Sevi, A., Albenzio, M., Marino, R., Santillo, A. and Muscio, A., 2003. Effects of lambing season and stage of 
lactation on ewe milk quality. Dipartimento PRIME, Facoltà di Agraria di Foggia, via Napoli, 25, 71100, Foggia, 

Italy.  

 

Sönmez, R., 1955. İvesi Koyunları Vücut Yapılışları, Çeşitli Verimleri ve Bunların Diğer Yerli Koyunlarla Çeşitli 

Verimler Bakımından Mukayeseleri. A.Ü.Zir.Fak.Yayınları, 74. Ankara. 

 

Sönmez, R., Kaymakçı, M., 1987. Koyunlarda döl verimi. Ege Üniv. Zir. Fakt. No: 404 Bornova-İzmir. 

 

Taşkın, T. 1995. Kıvırcık ve Dağlıç Erkek Kuzularında Kimi Üreme Özelliklerinin Mevsimsel Değişimi. Ege 

Üniv. Fen Bil. Enst. Zootekni Anabilim Dalı. 10.3100.0000.125 (Doktora Tezi),Bornova-İzmir.  

 

Taşkın, T., Kaymakçı, M., 1996. Kıvırcık ve Dağlıç Erkek Kuzularında Kimi Üreme Özelliklerinin Değişimi. Ege 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı:2-3, Bornova, İzmir. 

 

Tekin, N., Günzel-Apel, A.R., Yurdaydın, N., Yavaş, Y., Daşkın, A., Keskin, O., Etem, H., 1991.Oestruslerı 

Sinkronize Edilen Koyunlarda, Sun’i Tohumlama Yöntemi ile Elde Edilen Döl Verimi. Ankara Üniv. Vet. Fakt. 

Derg. 38(1-2):60-73, (Ayrıbasım), Ankara.  

 

Trejo, G.A., Gonzalez, P.E., Vasquez, P.C., 1990. Seasonal effects on fertility in rams of  five breeds on the high 
plateu in Mexico, 1. Libido. Memoria,  III Congreso Nacional de Produccion Ovina 1990, 198-202; 15 ref. 

 

Wulster-Radcliffe M.C., Wang S and Lewis G.S., 2004. Transcervical artificial insemination in sheep: effects of 
a new transcervical artificial insemination instrument and traversing the cervix on pregnancy and lambing rates. 
Theriogenology, In Press, Corrected Proof, Available online 24 April 2004. 

 
  



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

564 
 

 

AYDIN İLİNDE SATIŞA SUNULAN KEKİK YAĞLARININ KİMYASAL BİLEŞİMİNİN GAS 

KROMATOGRAFİSİ/KÜTLE SPECTROMETRESİ İLE BELİRLENMESİ 

Nurhan Günay1, Hüseyin Nail Akgül1, Ayşe Demet Karaman2 

 

1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Köşk Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, Aydın, Türkiye 

2 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Bölümü, Aydın, Türkiye. 

Özet:  

Bu araştırmada, Aydın ilinde ticari amaç ile satışa sunulan kekik yağlarının kimyasal bileşimleri gaz 

kromatoğrafisi/kütle spektrometresi ile belirlenmiştir. Bu amaçla dış ambalajlı ve etiketli olarak satışa sunulan 22 

ve sadece cam ambalajlı olarak satışa sunulan 20 adet olmak üzere 42 kekik yağı örneği incelenmiştir. Araştırma 

bulgularına göre, Aydın ilinde satışa sunulan kekik yağlarında 33 adet aroma bileşeni bulunmuş, bunlardan para 

cymene en çok miktarda bulunan temel kimyasal bileşen olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, dış ambalajlı ve etiketli 

olarak satışa sunulan kekik yağı örneklerinde para cymene, linalool, gamma terpinene ve 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-

dimethyl- örneklerde en fazla bulunan bileşenler olup, etiketsiz cam şişede satışa sunulan kekik yağı örneklerinde 

ise para simen, linalool, gamma terpinene ve timol örneklerde en fazla bulunan bileşenler olduğu tespit edilmiştir. 

İlaveten, karvakroll methyl ether ve kaprofille bileşen miktarları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak 

önemli farklılık bulunmuştur (p<0.05). Bu bulgular neticesinde kekik yağlarının esansiyel yağları içerdiği, üretim 

ve depolama koşullarına göre bileşiminin farklılaşabildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle kekik yağlarının üretim 

metodu ve depolama koşullarına ilişkin Aydın ili başta olmak üzere ülkemizde daha detaylı araştırmaların 

yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aydın, kekik (Origanum onites L.), esansiyel yağ, kimyasal bileşim, aroma. 

 DETERMINATION OF CHEMICAL COMPOSITION OF OREGANO OIL BY GAS 

CHROMATOGRAPHY/MASS SPECTROMETRY AVAILABLE ON AYDIN MARKETS 

1 Aydın Adnan Menderes University, Köşk Vocational High School, Department of Food Processing, Aydın, 

Turkey 

2 Aydın Adnan Menderes University, Agricultural Faculty, Department of Dairy Technology, 

Aydın, Turkey 

Abstract:  
 
 
The chemical composition of essential oil from Aydın oregano oil growing was studied by gas 

chromatography/mass spectrometry. More than 70 constituents, of which 57 were identified, were detected. Taking 

into account the these compounds in Aydın city, oregano oil could be recommended work on it for further study 

as a determine detailed chemical compounds. For this purpose, 42 oregano oil samples, 22 of which were packaged 

in outer packaging and labeled and 20 of which were sold only in glass packaging, were examined. According to 
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the findings of the research, 33 aroma components were found in thyme oils that were sold for sale in Aydın. Some 

of these, benzene, methyl (1-methylethyl) - (CAS) has been identified as the most abundant chemical component. 

In addition, thyme oil samples sold in outer packaging and labeled are Benzene, methyl (1-methylethyl) - (CAS), 

linalool, gamma terpinene and 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-. In group B thyme oil samples Benzene, methyl 

(1-methylethyl) - (CAS), linalool, gamma terpinene and phenol, 2-methyl-5- (1-methylethyl) - (CAS) ' found to 

be more than the components. Additionally, carvacrol methyl ether and trans-caryophyllene component amounts 

were found to be statistically significant between the groups (p <0.05). As a result of these findings, it was 

determined that thyme oils contain essential oils and the composition may vary according to production and storage 

conditions. For this reason, it is recommended to conduct more detailed researches on the production methods and 

storage conditions of oregano oils in our country, especially in Aydın. 

Keywords: Aydın, oregano (Origanum onites L.), essential oil, chemical composition, volatiles. 

Giriş 

 
Esansiyel yağlar distilasyon veya mekanik presleme ile bitkilerden elde edilmekte olup, antibakteriyel, 

antioksidan, antifungal, insektisidal, ve antikanser etki gösteren pek çok biyolojik aktif bileşenleri içerdiği 

bilinmektedir (Bostancıoğlu et al., 2012). Kekik yağı genellikle distilasyon yoluyla elde edilen, özellikle 

Portekiz’de doğal olarak yetişen ve uzun yıllardır aromatik ve medikal bitki olarak kullanılan Origanum vulgare 

L.’den elde edilmektedir (Alvez-pereira ve Fernandes-ferreira, 1998). Türkiye’de 50’den fazla kekik türü 

yetişmekte olup, ülkemizin kekik ve kekik yağı üretimi açısından bir merkez olabileceği söylenebilinir. (Cinbilgel 

ve Kurt, 2019). Aydın, İzmir, Burdur, Antalya, Isparta illeri Türkiye’de kekik yetiştiriciliğinin en çok yapıldığı 

iller arasında yer almaktadır (Knityzios, 2002). Ülkemizde kekik türleri soğuk algınlığı, mide ve boğaz ağrısı gibi 

rahatsızlıklara karşı genelde kekik yaprağının demleme usülü içilmesi şeklinde tüketilmektedir. Kekik yağı 

eldesinde % 0.1 oranında kekik yağı içeren kekik suyu da mide ve bağırsaklardaki kasılmaları gidermek ve hazmı 

kolaylaştırmak amacı ile tüketilmekte olup,  bunun nedeninin kekik olarak bilinen origanum türlerinin karvakrol 

ve timol  adı verilen yüksek oranda uçucu yağ içermeleri ve bu bileşenlerin uçucu yağ major bileşenleri olmasıdır. 

Bu bileşenler kekiğin kendine has kokusunu veren bileşikler olup gıda ürünlerinde koruyucu, tat ve koku verme 

gibi amaçlarla kullanılmaktadır (Batıray ve Kan, 2013). Kekik yağında bulunan esansiyel yağlar nedeniyle kekik 

yağının antibakteriyel, antifungal aktivitesinin, lipid peroksidaz inhibisyonuna neden olduğu, beyaz kan hücreleri 

makrofajlarını stimüle ettiği  de belirtilmektedir (Economou et al., 2011). 

Kromatografik metotlar esansiyel yağların analizinde günümüzde kullanılan en etkin ayırma metotlarından 

birisidir. Gas kromatoğrafisi/kütle spektrometresi (GS-MS) bu kromatografik metotlardan biridir, çeşitli kimyasal 

bileşenlerin ve esansiyel yağların tesbitinde, bileşenlerin doğru olarak tanımlanmasında  günümüzde sıklıkla 

kullanılmaktadır (Bokov et al., 2015). Yapılan bir literatür çalışmasında, kekik yapraklarından elde edilen yağların 

kimyasal bileşimlerinin belirlendiği çeşitli çalışmaların olduğu (Spyridopoulou et al,. 2019, Rouatbi et a., 2007, 

Alvez-pereira ve Fernandes-ferreira, 1998, Economou et al., 2011) tespit edilmiştir. Ayrıca ülkemizde üretilen ve 

piyasada satışa sunulan kekik ve kekik yağlarının kimyasal bileşimlerine ait çalışmalara literatürde rastlanılmış 

(Bostancıoğlu et al., 2012, Bokov et al., 2015, Ertürk et al., 2010, Korukluoğlu et al., 2008, Kızıl et al., 2008, Şarer 

et al., 1996) olsa da, Türkiye’de kekik üretiminde ilk sıralarda yer alan Aydın ilinde satışa sunulan kekik yağlarının 
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kimyasal özelliklerini ortaya koyan detaylı bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle bu araştırmada, Aydın 

ilinde satışa sunulan kekik yağlarının kimyasal bileşimlerinin GC-MS kromatografik metodu ile belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Yağın kimyasal bileşenlerinin toprak ve mevsim koşulları gibi çeşitli çevresel faktöre göre değiştiği 

(Economou et al., 2011) göz önünde bulundurulduğunda, Aydın ilinde ticari olarak satışa sunulan kekik yağlarının 

bileşimlerinin ortaya konulmasının üreticiler, tüketiciler ve diğer tüm paydaşlar açısından önemli olacağı 

düşünülmektedir. 

Materyal ve Metod 

Materyal: Kekik yağları Aydın ili Efeler ilçesinde satışa sunulan aktar ve eczanelerden temin edilmiştir. Toplam 

42 adet örnek Ağustos-Eylül 2019 tarihlerinde temin edilmiştir. Bunlardan, 22 adet kekik yağı örneği orginal cam 

ambalajlı, üzerinde ticari markası bulunan, Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olarak etiketlenmiş, dış karton ambalajlı 

olup, A grup (Ambalajlı) olarak tanımlanmıştır. Diğer taraftan 20 adet kekik yağı örneği ise genellikle Aydın ili 

çevre köylerinden temin edildiği satıcı tarafından beyan edilen, cam şeffaf ambalajlarda satışa sunulan, üzerinde 

herhangi bir ticari marka, dış ambalaj ve etiketi bulunmayan numuneler olup, bu grup örnekler B Grup 

(Ambalajsız) olarak tanımlanmştır. 

 

GC-MS Headspace Analiz Metodu: Kekik yağının uçucu bileşenleri Headspace (Agilent 7697 A) kullanılarak 

GC-MS (Agilent 5975, 7820 A GC System)’de belirlenmiştir. 20 mL’lik vialler içine 2,5 g kekik yağı tartıldı ve 

kapağı krimper ile sıkıca kapatıldı. Headspace sıcaklık programı 80°C’de 30 dakikaya ayarlandı. GC sıcaklık 

programında ise 60°C’de 3 dakika tutulmuş, dakikada 5 °C artış ile 160°C’ye ulaşmış ve bu sıcaklıkta da 3 dakika 

bekletilmiştir. Taşıyıcı gaz He ve akış oranı 1 µl/dakika olarak ayarlanmıştır. GC’de kullanılan kolon Agilent 

190915-433 (30 X 0,25 mm X 0,25 mikrometre) kod numaralı kolon kullanılmıştır. Elde edilen piklerin 

tanımlanmasında kütle spektral kütüphanesi NIST ve WILEY'den yararlanılmıştır.  

 

İstatistiksel Analiz: İstatistiksel analizler SPSS software (Version 18 Statistics for Windows, United States) ile 

yapılmış olup, gruplar arasındaki farklılıklar p<0.05’e göre saptanmıştır. 

 

Bulgular  

Aydın ilinde satışa sunulan kekik yağı örneklerinin kimyasal bileşimi gas kromatografisi/kütle spektrometresi 

(GC/MS) ile belirlenmiştir. Aydın ilinde dış ambalajlı ve etiketli olarak satışa sunulan örneklere ait sonuçlar Tablo 

1’de (A grubu),  etiketsiz ve dış ambalajsız olarak satışa sunulan örneklere ait sonuçlar ise Tablo 2’de  (B grubu) 

verilmiştir. Ayrıca her iki grup örnek ortalamalarına göre yapılan varyans analizi tablosu (p<0.05) Tablo 3’de 

verilmiştir. 
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Tablo 1. Dış ambalajlı ve etiketli olarak satışa sunulan A grubu kekik yağlarına ait kimyasal bileşim (n=22) (%). 

No Bileşen Min Max Ortalama±Standart Hata 

1  Trisiklo heptan (Tricyclo[2.2.1.02,6]heptane, 1,7,7-
trimethyl-) 

0,077 0,985 0,249±0,249 

2 Thujene 0,020 8,210 4,319±3,107 

3 Alfa pinen (alfa-pinene) 4,985 14,323 8,403±2,499 

4 Kampen (camphen) 1,804 12,691 3,878±3,019 

5 Beta pinen (Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-
methylene-, (1S)-) 

0,108 4,105 1,605±1,174 

6 Beta mirken (.beta.-Myrcene) 4,073 10,004 7,896±2,156 

7 Alfa felandren (l-Phellandrene) 0,880 5,959 2,765±1,599 

8 Delta 3 karen (delta.3-Carene) 0,429 1,541 0,872±0,379 

9  Alfa terpinen (alpha.-Terpinene) 3,852 9,836 7,323±2,380 

10 Para-simen (Benzene, methyl(1-methylethyl)- (CAS), 
para cymene) 

10,809 26,615 19,195±5,480 

11 Beta felandren (beta.-Phellandrene) 2,482 4,523 3,707±0,779 

12 Cis oşimen (cis-Ocimene) 0,066 0,863 0,602±0,297 

13 Trans beta oşimen (trans-beta ocimene) 0,311 2,218 0,854±0,582 

14 Gama terpinen (.gamma.-Terpinene) 0,057 16,261 9,433±6,096 

15 Alpha.-terpınolene 0,916 6,408 1,812±1,562 

16 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- 0,210 19,984 9,428±8,061 

17 Linalool l 6,996 31,292 15,188±13,947 

18 Neo allo oşimen (Neo-allo-ocımene) 0,059 0,327 0,152±0,083 

19 Kamphor (Camphor) 0,040 2,272 0,497±0,839 

20 Siklopentasiloksandekametil (Cyclopentasiloxane, 
decamethyl-) 

0,025 0,179 0,095±0,078 

21 Borneol L 0,025 2,844 1,187±1,036 

22 Terpinen 4-ol (3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-
methylethyl)- (CAS)) 

0,519 2,750 1,104±0,858 

23 Beta fensil alkol (Beta. fenchyl alcohol) 0,022 0,136 0,097±0,041 

24 Dihidro karvon (Dihydrocarvone) 0,013 0,128 0,060±0,050 

25 Karvakrol metil eter (carvacrol methyl ether) 0,096 0,318 0,229±0,076 

26 Timol (Phenol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)- (CAS)) 0,075 7,577 1,145±2,277 
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27 Karvakrol (Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- 
(CAS)) 

0,348 11,887 6,419±3,482 

28 Karvakril asetat (carvacryl acetate) 0,013 0,094 0,045±0,031 

29 Alfa kopane(.alpha.-Copaene) 0,012 0,074 0,034±0,019 

30 Beta borbonen (.beta. bourbonene) 0,024 0,038 0,033±0,005 

31 Kaprofille (Caryophyllene) 0,310 1,859 0,724±0,427 

32 Ledene 0,025 0,054 0,037±0,012 

33 Beta bisabolen (Beta.-bisabolene) 0,043 0,641 0,338±0,165 

 

A grubunda yer alan 22 kekik yağı örneğine ait ortalamalar incelendiğinde para simen, linalool, gamma terpinene 

ve 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-’in örneklerde en fazla bulunan bileşenler olduğu tespit edilmiştir. Diğer 

taraftan dihidro karvon (0,060±0,050) en az miktarda bulunan bileşen olduğu görülmektedir (Tablo 1). Ayrıca, 

linalool % 31,292 ile tüm aroma bileşenleri arasında en yüksek miktarda bulunan bileşen olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Dış ambalajsız ve etiketsiz olarak satışa sunulan B grubu kekik yağlarına ait kimyasal bileşim (n=20) 

(%). 

No Bileşen Min Max Ortalama±Standart Hata 

1  Trisiklo heptan (Tricyclo[2.2.1.02,6]heptane, 1,7,7-
trimethyl-) 

0,042 0,291 0,197±0,101 

2 Thujene 0,056 10,293 3,743±3,042 

3 Alfa pinen (alfa-pinene) 0,192 10,207 5,549±3,822 

4 Kampen (camphen) 0,098 4,899 2,697±1,766 

5 Beta pinen (Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-
methylene-, (1S)-) 

0,100 3,130 1,588±0,867 

6 Beta mirken (.beta.-Myrcene) 0,322 10,453 6,153±3,936 

7 Alfa felandren (l-Phellandrene) 0,063 5,313 2,377±1,773 

8 Delta 3 karen (delta.3-Carene) 0,041 1,809 0,761±0,642 

9  Alfa terpinen (alpha.-Terpinene) 0,588 10,756 7,151±3,783 

10 Para-simen (Benzene, methyl(1-methylethyl)- (CAS), para 
cymene) 

3,337 24,561 18,050±6,904 

11 Beta felandren (beta.-Phellandrene) 1,926 4,398 3,451±1,018 

12 Cis oşimen (cis-Ocimene) 0,164 0,743 0,624±0,257 

13 Trans beta oşimen (trans-beta ocimene) 0,124 1,693 0,943±0,496 

14 Gama terpinen (.gamma.-Terpinene) 0,068 31,396 13,715±11,385 

15 Alpha.-terpınolene 0,662 1,838 1,327±0,470 
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16 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- 0,122 14,889 5,612±6,673 

17 Linalool l 1,513 74,617 17,487±28,305 

18 Neo allo oşimen (Neo-allo-ocımene) 0,084 0,365 0,177±0,111 

19 Kamphor (Camphor) 0,018 0,732 0,137±0,242 

20 Siklopentasiloksandekametil (Cyclopentasiloxane, 
decamethyl-) 

0,023 0,712 0,180±0,298 

21 Borneol L 0,562 4,496 1,649±1,755 

22 Terpinen 4-ol (3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-
methylethyl)- (CAS)) 

0,216 3,302 1,220±1,188 

23 Beta fensil alkol (Beta. fenchyl alcohol) 0,070 0,990 0,360±0,420 

24 Dihidro karvon (Dihydrocarvone) 0,015 0,105 0,058±0,036 

25 Karvakrol metil eter (carvacrol methyl ether) 0,204 0,577 0,380±0,156 

26 Timol (Phenol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)- (CAS)) 0,021 1,044 0,298±0,326 

27 Karvakrol (Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- (CAS)) 0,946 46,564 8,189±13,641 

28 Karvakril asetat (carvacryl acetate) 0,025 0,283 0,154±0,143 

29 Alfa kopane(.alpha.-Copaene) 0,027 0,099 0,051±0,030 

30 Beta borbonen (.beta. bourbonene) 0,021 0,120 0,054±0,036 

31 Kaprofille (Caryophyllene) 0,483 3,801 1,677±1,252 

32 Ledene 0,019 0,286 0,084±0,106 

33 Beta bisabolen (Beta.-bisabolene) 0,062 2,200 0,673±0,870 

 

B grubunda yer alan 20 kekik yağı örneklerine ait ortalamalar incelendiğinde para simen, linalool, gamma 

terpinene ve karvakrol örneklerde en fazla bulunan bileşenler olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan alpha kopane 

e (0,051±0,030) en az miktarda bulunan bileşen olduğu görülmektedir (Tablo 2). Bununla beraber, karvakrol % 

46,564 ile tüm aroma bileşenleri arasında en yüksek miktarda bulunan bileşen olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 3: A ve B grubundaki kekik yağların kimyasal bileşim ortalamalarına ait varyans analizi (p<0.05) (n=42) 

No Bileşen Varyans analizi (p<0.05) 

1  Trisiklo heptan (Tricyclo[2.2.1.02,6]heptane, 1,7,7-trimethyl-) 0,581 

2 Thujene 0,680 

3 Alfa pinen (alfa-pinene) 0,059 

4 Kampen (camphen) 0,294 

5 Beta pinen (Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-methylene-, (1S)-) 0,975 

6 Beta mirken (.beta.-Myrcene) 0,218 
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7 Alfa felandren (l-Phellandrene) 0,613 

8 Delta 3 karen (delta.3-Carene) 0,630 

9  Alfa terpinen (alpha.-Terpinene) 0,903 

10 Para-simen (Benzene, methyl(1-methylethyl)- (CAS), para cymene) 0,684 

11 Beta felandren (beta.-Phellandrene) 0,631 

12 Cis oşimen (cis-Ocimene) 0,900 

13 Trans beta oşimen (trans-beta ocimene) 0,722 

14 Gama terpinen (.gamma.-Terpinene) 0,290 

15 Alpha.-terpınolene 0,440 

16 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- 0,457 

17 Linalool l 0,900 

18 Neo allo oşimen (Neo-allo-ocımene) 0,575 

19 Kamphor (Camphor) 0,265 

20 Siklopentasiloksandekametil (Cyclopentasiloxane, decamethyl-) 0,655 

21 Borneol L 0,496 

22 Terpinen 4-ol (3-Cyclohexen-1-ol, 4-methyl-1-(1-methylethyl)- 
(CAS)) 

0,824 

23 Beta fensil alkol (Beta. fenchyl alcohol) 0,158 

24 Dihidro karvon (Dihydrocarvone) 0,941 

25 Karvakrol metil eter (carvacrol methyl ether) 0,026* 

26 Timol (Phenol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)- (CAS)) 0,285 

27 Karvakrol (Phenol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)- (CAS)) 0,696 

28 Karvakril asetat (carvacryl acetate) 0,133 

29 Alfa kopane(.alpha.-Copaene) 0,191 

30 Beta borbonen (.beta. bourbonene) 0,177 

31 Kaprofille (Caryophyllene) 0,035* 

32 Ledene 0,229 

33 Beta bisabolen (Beta.-bisabolene) 0,248 

* p<0.05’e göre istatistiksel fark bulunmaktadır. 

 

Kekik yağı örneklerine ait varyans analizi incelendiğinde (Tablo 3), A ve B grubunda yer alan örnekler arasında 

31 bileşen çeşitliliği açısından istatistiki farklılık bulunmamıştır. Ancak, olkarvakrl methyl ether ve kaprofille  
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miktarları açısından gruplar arasındaki farklılık söz konusu olduğunda istatistiksel olarak önemli olduğu 

saptanmıştır (p<0.05). 

 

 

Tartışma  

Aydın ilinde farklı ambalajlarda satışa sunulan kekik yağlarında toplamda 33 adet aroma bileşeni tespit edilmiş 

olup,  para simen en çok miktarda bulunan temel bileşen olarak tespit edilmiştir. Diğer taraftan A ve B grubu 

örneklerin ortalamaları arasındaki  fark incelendiğinde karvakrol metil eter’in istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

saptanmıştır (Table 3). Yapılan literatür çalışmasında karvakrolün kekik yağlarında temel ana bileşen olduğu, % 

50-80 oranında bulunduğu, diğer ana bileşenlerin ise terp-1-in-4-ol (6.79%), sabinene hydrate (6.14%), -terpinene 

(5.20%), p-cymene (3.85%), and _-terpineol (3.76%) olduğu saptanmıştır (Spyridopoulou et al,. 2019). Literatür 

ve bulgularımız arasındaki farkın, kekik yağlarının bulunduğu coğrafi koşullardan ve depolama koşullarından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Vagi et al. (2005) kekik yağında bulunan bileşenlerin kekiğin orijini, vejetatif 

evresi, yetişme mevsimine göre değiştiğini saptamıştır. Yapılan bir diğer çalışmada da bulgularımızla paralel 

olarak timol ve karvakrolün % 0.5 den daha düşük oranda bulunduğu p-cymene ve 7-terpinenenin % 0.1 den daha 

düşük oranda bulunduğu, buna karşın linalool and terpineolün en yüksek oranda bulunan kimyasal bileşenler 

olduğu  belirtilmiştir (Melegari et al., 1995). Türk kekiğinde esansiyel yağların ve çeşitli fenolik bileşiklerin 

(rosmarinic acid, acacetin), flavonoids (cinaroside, luteolin, thymusin, thymonin, cosmosiin, apigenin, vb.), 

tanning agents, phenolic glycosides, ascorbic acid, glycolipids, phospholipids, and steroids (sitosterol) bulunduğu 

belirtilmektedir (Bokov et al., 2015). 

Araştırmamızda, dış ambalajlı ve etiketli olarak satışa sunulan A grubu kekik yağı örneklerinde  ve  dış ambalajsız 

olarak satışa sunulan B grubu kekik yağı örneklerinde yaklaşık 75 adet aroma bileşeninden 33 adet aroma bileşeni 

tanımlanmıştır. Bu nedenle A ve B grubu örnekler arasında aroma bileşenleri çeşitliliği açısından farklılık 

bulunmamaktadır (Tablo 1 ve Tablo 2). Diğer taraftan A grubunda yer alan 22 kekik yağı örneğine ait ortalamalar 

incelendiğinde para simen, linalool, gamma terpinen ve 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl-’in örneklerde en fazla 

bulunan bileşenler olup, B grubunda yer alan 20 kekik yağı örneklerinde ise para simen, linalool, gamma terpinene 

ve karvakrol örneklerde en fazla bulunan bileşenler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca karvakrol methyl ether ve 

kaprofille bileşen miktarları gruplar arasında istatistiksel olarak önemli farklılık bulunmuştur (p<0.05). Örnek 

grupları arasındaki farklılığın kekik yağların distilasyon metotlarından farklılaştığı ön görülmektedir. Diyarbakır 

bölgesinde toplanan kekik örneklerinde GC-MS ile yapılan bileşim analizinde 70 den fazla aroma bileşeni 

arasından 57 tanesinin tanımlandığı, bunlar arasında linalool (4.42%), p-cymene (3.36%), borneol (2.35%), 4-

terpineol (1.74%), _-bisabolene (1.24%), anethole (1.12%), caryophyllene oxide (1.10%), -caryophyllene (0.68%), 

-terpineol (0.55%), spathulenol (0.55%), carvone (0.51%), _-terpinene (0.44%), o-acetylthymol (0.43%) 

bulunduğu saptanmıştır (Bokov et al., 2015). 

Monoterpen bileşikleri oksijenli bileşiklere kıyasla kokuya katkıda bulundukları için  daha az değerlidir. 

Bulgularımıza göre A ve B grubu örneklerinde çok az monoterpenes (a-thujene, a-pinene, camphen ve decane) ve 

daha yüksek konsantrasyonlarda oksijenli bileşikler (karvakrol, terpinen-4-ol, borneol ve timol) tespit edilmiştir 
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(Tablo 1 ve Tablo 2). Bu durum yağın daha fazla değerli olmasına neden olmaktadır. Yapılan bir çalışmada farklı 

metotlarla elde edilen kekik yağlarında bulgularımızla paralel olarak daha az miktarda monoterpenes (a-thujene, 

a-pinene, camphen ve decane) ve daha yüksek konsantrasyonlarda oksijenli bileşikler tespit edilmiştir. 

Araştırmacılar yağ ekstraksiyon metodunun monoterpenler ve oksijenli bileşikler üzerinde etkili olmadığını 

bulmuştur (Özel ve Kaymaz, 2004). Buna kraşın bulgularımızın aksine, Gounaris et al. (2002) tarafından yapılan 

bir araştırmada ise buhar distilasyonu ile elde edilen kekik yağlarında yüksek oranda monoterpenler ve düşük 

oranda oksijenli bileşikler tespit edilmiştir. 

Sonuç 

Bu araştırmada Aydın ili merkez ilçede satışa sunulan kekik yağlarının GC-MS tekniği ile kimyasal bileşimleri 

ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda dış ambalajlı ve etiketli  olarak satışa sunulan  (A grubu) ve  dış 

ambalajsız olarak satışa sunulan  (B grubu) kekik yağlarının bileşimlerinde toplamda 33 adet aroma bileşeni 

bulunmuş, bu bileşenlerin miktarı açısından önemli farklılıkların bulunduğu da saptanmıştır. Özellikle, carvacrol 

methyl ether ve trans-caryophyllene bileşen miktarları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak önemli 

farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Ayrıca, dış ambalajlı ve etiketsiz olarak satışa sunulan  (A) ve sunulmayan (B) 

kekik yağlarının bileşimlerinde en fazla miktarda bulunan aroma bileşeninin benzene, methyl(1-methylethyl)- 

(CAS)  (p-cymene) olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar ışığı altında bu bölgede satışa sunulan kekik yağları ve 

kekiklerin bileşimi üzerinde daha detaylı araştırmaların yapılması gerektiği önerilmektedir. 
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ÖZET 

Erken çocukluk dönemi, çocukların bilişsel, dil, fiziksel-motor, sosyal gelişim alanlarında ve öz bakım becerilerini 

kazandıkları ve geliştirmeye başladıkları bir süreçtir. Bu süreçte çocuklar kendi potansiyellerini en üst düzeyde 

ortaya koyma fırsatı elde edebilmektedirler. Fakat bazı çocuklar doğum öncesi, doğum sırası ya da doğum sonrası 

süreçlerde çeşitli nedenlerle gelişim özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarına göre beklenilen 

düzeyden anlamlı farklılık gösterebilmektedir. Bu tür farklılıklara sahip olan bireylere özel gereksinimli birey 

denmektedir.  

Yaşıtlarına göre hızlı gelişim gösteren ve üst düzey gelişimsel performans sergileyen çocuklara üstün yetenekli 

çocuklar denilmektedir. Üstün yetenekli çocuklar da özel gereksinimli bireyler olarak kabul edilmektedir. Bu 
bireyler bazen erken ve doğru yönlendirmeler ile genellikle de kendi çabaları ile üstün yeteneklerini 

sergilemektedirler. Özel gereksinimli bireyler olarak toplumda daha çok yetersizlikleri olan bireylerin algılandığı, 

bu nedenle üstün yetenekli çocukların fark edilmediği, fark edilse bile onların özel gereksinimlerinin olabileceği 

ve desteklenmelerinin önemli olduğu düşünülmemektedir.   

Erken çocukluk döneminde gelişimin temel adımları atılmaktadır bu dönemde gelişim hızlı ilerlemektedir. Bu 

sebeple hem üstün yetenekli çocuklar için hem de diğer özel gereksinimli bireyler için erken yaşta tanılanması 

gelişimin temel adımlarının atıldığı kritik dönemler içerisinde müdahale programları uygulamak oldukça 

önemlidir.  

Dolayısıyla, bu çocukların erken yaşta tanılanması ve erken müdahale ile erken eğitime başlaması performans 

düzeylerini ve yeteneklerini geliştirebilmeleri konusunda fırsat sağlanmalıdır. Bu derleme çalışmasında üstün 

yetenekli çocukların kimler olduğu, gelişim alanlarındaki temel özelliklerinin neler olduğu ve bu çocuklar için 

erken müdahaleni neden önemli olduğuna değinilmiştir.   

Anahtar Sözcükler: Erken çocukluk, üstün yeteneklilik, erken müdahale 

ABSTRACT 

Early childhood is a process in which children acquire and begin to develop cognitive, language, physical-motor, 
social development and self-care skills. In this process, children have the opportunity to demonstrate their potential 
at the highest level. However, some children may differ significantly from their expected peers in terms of 
developmental characteristics and educational qualifications for various reasons during prenatal, natal or postnatal 
processes. Individuals with such differences are called individuals with special needs. 

Children who show rapid development according to their peers and exhibit high level of developmental 
performance are called gifted children. It is considered as individuals with special needs in gifted children. These 
individuals sometimes exhibit their superior abilities through early and correct orientation and often through their 
own efforts. As individuals with special needs, individuals with more disabilities are perceived in the society, 
therefore, it is not considered that gifted children are not noticed, and even if they are noticed, they may have 
special needs and it is important to support them. Basic steps of development are taken in early childhood and 
development progresses rapidly in this period. For this reason, it is very important to implement intervention 
programs both for gifted children and other special needs individuals during the critical periods in which the basic 
steps of development are identified at an early age. Therefore, early diagnosis and early intervention of these 
children should enable them to improve their performance levels and abilities. In this review, who are gifted 
children, what are the main characteristics of developmental areas and why early intervention is important for 
these children are mentioned. 
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GİRİŞ 

  İnsan yaşamı, bebeklik, erken çocukluk, orta çocukluk, geç çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık 

olarak dönemlere ayrılır. Bu dönemlerde bireylerin gelişimini tanımlayan bilişsel, sosyal, duygusal, dil ve motor 

alanları ile ilgili özellikler söz konusudur.  Bahsedilen gelişim alanlarında belirli normlara (yürüme, konuşma, 

yönergeleri yerine getirme, tuvalet eğitimi kazanma vb.) göre belirlenen ortak özellikler normal gelişim olarak 

atfedilir. Böylelikle çocukların hangi yaşta, hangi gelişim alanında, hangi özellikleri göstermesi gerektiği 

bilinebilmektedir. Hem normal gelişim gösteren hem de özel gereksinimi olan çocukların bireysel farklılıklarının 

olduğunu ve bu durumunda gelişim süreçlerini etkilediğini söylemek mümkündür.   

Üstün Yetenekli  

Bütün çocukların büyümesi, gelişimi ve gösterdiği performans düzeyi birbirinden farklıdır. Bu farklıklar içerisinde 

de tanılamayı kolaylaştırmak amacı ile bazı gruplandırmalar yapılmaktadır. Bu gruplandırmalar içerisinde gelişim 

alanlarında akranlarına göre üst düzey performans sergileyen üstün yetenekli bireylerde yer almaktadır. Üstün 

yetenek denildiğinde ilk olarak düşündüğümüz terim ‘zekâ’ olmaktadır. Zekâ soyut bir kavramdır bu sebeple de 

herkes için farklı anlamları ifade etmesi mümkündür.   

Toplumu bir zekâ eğrisi olarak düşündüğümüzde, zekâ eğrisinin iki ucunda normal gelişim gösteren bireylerden 

farklı olan bireyler yer almaktadır. Eğrinin bir ucunda zihinsel alanda yetersizliği olan bireyler yer alırken diğer 

ucunda ise üstün yetenekli olarak adlandırdığımız bireyler yer almaktadır. Üstün yetenekli çocukların genel nüfus 

içerisinde %2-3 bir orana sahip olduğu tahmin edilmektedir. Zekâ bölümleri ve genel nüfus içerisindeki 

dağılımlarına göre aşağıdaki sınıflama yapılmıştır.  

Zekâ Bölümleri Ve Genel Nüfus İçerisindeki Dağılımları 
 

Zekâ Bölümü 
 

Tanı Görülme Sıklığı  

0 -25  İleri Zihinsel Yetersizlik  0.03 
25-50  Zihinsel Yetersizlik 0.2 – 2.63 
50-70  Sınır alt Zekâ 2.4 
70-80  Sınır Zekâ 5.6 
80-90  Donuk Zekâ 14.5 – 20.1 
90-110 Normal Zekâ 46.5 – 64.6 
110-120 Parlak Zekâ 18.1 
120-130 Üstün Zekâ 8.2 – 11.3 
130-140 Üstün Zekâ 3.1  
140-150 Çok Üstün Zekâ 1.1  
150-160 Çok Üstün Zekâ 0.2 – 1.33 
160-170 Çok Üstün Zekâ 0.03 

(Baykoç Dönmez, 2014).  

Tüik (2018), Türkiye’deki erken çocukluk döneminde (0-6 yaş) olan çocuk sayısının 9.067.974 olduğunu 

belirtmektedir. Yukarıdaki dağılım tablosuna göre Türkiye’de 120 zekâ bölümü üzerindeki çocuk sayısı yaklaşık 

888.661’dir.  

Üstün yetenekli çocuk ABD Eğitim Bakanlığı’na göre kronolojik olarak aynı yaşta olan ve benzer çevre şartlarına 

sahip akranlarına göre, birçok alanda üstün performans ya da yüksek düzeyde başarı gösteren çocuktur. Aynı 

zamanda üst düzey yaratıcılık ve liderlik kapasitesine sahip olmalarından dolayı sanatsal alanlarda da 

akranlarından daha yüksek performans sergileyebilmektedirler (Özbay, 2013).  

Üstün yetenekli çocuklar özel gereksinimi olan ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar gibi erken tanılanarak erken 

yaşta destek eğitime başlatılmalıdır. Bu durum çocukların potansiyellerini keşfetmelerini ve en üst düzeyde 

kullanabilmelerine imkân verecektir. Bu durumda üstün yetenekli çocukların gelişim özelliklerini bilmek ve 

çocuğu iyi tanıyıp gözlemlemek erken tanı için son derece önemlidir. (Genç & Dağlıoğlu, 2018) 
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Erken Çocukluk Dönemindeki Üstün Yetenekli Çocukların Gelişim Özellikleri  

Bilişsel Gelişim Alanı 

Meraklı ve araştırmacıdırlar. Yaşıtlarından daha erken dönemde mantıksal muhakeme, analiz, sentez, ve genelleme 

yeteneğine sahiptirler.  Güçlü belleğe, uzun dikkat süresine, üst düzeyde yaratıcılık ve analitik düşünme becerisi, 

sorgulayıcı tutum, amaca yönelik davranış sergilerler (Baykoç Dönmez, 2014; Dağlıoğlu, 2015; Bildiren, 2018).   

 

Dil Gelişimi Alanı  

Üstün yetenekli çocuklar ortalamadan üç buçuk ay önce dil edinimini, yaklaşık bir yaşlarında sözcükleri birbiriyle 

bağlayarak cümle oluşturma becerisini kazanırlar (Vaivre-Douret, 2011; Gross, 1999). Akranlarına göre sözcük 

dağarcıkları daha geniştir, akıcı konuşurlar, erken yaşta okuma-yazma öğrenirler, soyut ve mecaz anlamları 

anlamada ve kullanmakta üst düzey beceri gösterirler (Bencik, 2006).  

Motor Gelişim Alanı 

Yürüme, desteksiz oturma, ayakta durma gibi motor becerileri akranlarına kıyasla 1 - 1,5 ay daha erken 
kazanmaktadırlar (Vaivre-Douret, 2011; Gross, 1999). Bu çocuklar ilerleyen yaşlarda motor becerilerde 

akranlarının gerisinde kalabilmektelerdir. Çünkü motor beceriler bilişsel süreçler kadar hızlı işlenmediğinden eğer 

özel ilgileri yok ise motor becerileri geliştirmekte isteksiz olabilirler (Ataman, 2004).  

Sosyal Gelişim Alanı 

Üstün yetenekli çocuklar sabırlı, kararlı, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, yaratıcı kişilerdir. Aynı zamanda 

akranlarına göre karşılaştıkları olay veya durumlara karşı daha farklı hissederler. Bu sebeple birçok alanda 

duyarlılıkları yüksektir (Dağlıoğlu, 2015; Freeman, 1986; Smutny, 1998). Kendilerinden büyük bireylerle 

arkadaşlık kurmayı tercih ederler.  

Erken Müdahale 

Erken müdahale programları, 1930’larda Amerika Birleşik Devletlerinde, çocukların erken yaşlardan itibaren 

verilen iyi bakımın daha sonraki yıllarda da etki gösterdiğini düşünen psikologların, çocukların bilişsel sağlıklarına 

yönelik olarak okul öncesi dönemlerde başlattıkları erken çocukluk programlarının devamı olarak ortaya çıkmıştır 

(Doğan, 2012).  Doğumdan itibaren gelişimsel riski geliştirme ihtimali yüksek olan, gelişimsel riski tespit edilen, 

gelişimini etkileyen özel gereksinimi olan, bebeklerin ya da çocukların belirlenerek bu durumları kapsayan 

önleyici çalışmalar yapılması “Erken Müdahale” olarak tanımlanır (Çelebioğlu Morkoç, 2011). Aynı zamanda 

hem bireysel hem çevresel ve de çevre ile birey arasındaki gelişimi etkileyen faktörleri olumlu yönde dönüştürme, 

geliştirme, düzeltme amacıyla eldeki kaynakların bilinçli kullanıldığı amaçlı bir süreçtir (akt. Bayhan, 2016). 

Erken müdahale sürecinde aileler ve bakım veren kişi aktif olarak rol alması önemlidir. Ailelere ve bakım veren 

kişiye konu hakkında gerekli ve yeterli bilgi verilmesi takdirde pek çok gelişimsel riski ve gelişimsel yetersizlik 

nedenini hamilelikten,  doğumdan ya da desteğe ihtiyaç duymadan yıllarca yaşamını sürdürme durumundan önce 

önlemede yardımcı ve faydalı olacaktır (Bayhan, 2016).  

Brookes, Berlin ve Fuligni (2000) erken müdahalenin hedeflerini şu şekilde belirtmiştir; 

 Anneye veya bakım veren kişiye sosyal destek sağlamayı,  
 Aileyi veya bakım veren kişiye çocuk gelişimi, çocuk gelişimindeki erken yaşların ve aile desteğinin 

önemi konusunda bilgilendirmeyi,   
 Ailelerin ebeveynlik becerilerini ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi;   
 Ebeveynlere veya bakım veren kişilere çocuk disiplini konusunda stratejiler öğretmeyi,   
 Ebeveynlere veya bakım veren kişilere eğitim olanakları sağlamayı,   
 Fiziksel ve toplumsal çevrenin olumsuz etkilerini en aza indirerek çocukların ve ailelerin davranışlarını 

olumlu yönde değiştirme, bu yolla da koruyucu faktörlerin uygulanabilir olmasını sağlayarak toplumsal 

yapının sağlamlaştırılmasını hedeflemektedir (Akt. Çelebioğlu Morkoç, 2011).   
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Erken müdahale hem eğitim hem sağlık açısından önemli bir yere sahiptir. Pek çok sağlık sorununda erken tanı ve 

müdahalenin yaşamsal faydaları bulunmaktadır. Üstün yeteneğe sahip olan çocuk için erken müdahalenin bir diğer 

deyişle erken eğitimin rolü çok değerlidir. Erken müdahale ve eğitim için en önemli işbirlikçiler, ebeveynler veya 

bakım veren kişiler, çocuk psikiyatristleri, uzman çocuk gelişimciler ve okul öncesi öğretmenleridir.  

Erken çocukluk dönemindeki üstün yetenekli çocukların erken müdahale ile gelişimsel performansları üst düzeye 

çıkarılabilir. Ancak yapılan araştırmalarda bu çocukların performanslarını geliştirmekten daha ziyade yetersiz 

eğitimden etkilendikleri öne sürülmektedir. Bu çocukların erken yaşlarda dil, algılama, bellek, kavram gelişimi ve 

matematik gibi alanlarda akranlarına göre daha hızlı ve daha üst düzeyde gelişimsel özellikler gösterse bile bu 

çocukların performanslarına uygun ve performanslarını geliştirme fırsatı sunan eğitim almadığı vurgulanmaktadır 

(Akt. Bildiren & Kargın, 2019). Çocukların akranlarına göre daha erken gelişen gelişim özellikleri ve yeteneklerine 

yönelik verilen eğitim potansiyellerini karşılamadığı için bu çocuklarda sosyal ve duygusal problemlerin 

yaşanması olası görünebilmektedir (Porter, 2005). 

Erken çocukluk dönemindeki üstün yetenekli çocuklar için gerçekleştirilebilecek erken müdahale uygulamalarını 

değerlendirme, bireyselleştirilmiş eğitim planı, hizmetlerin ulaştırılması, müdahale stratejileri, iletişim, motor, 
bilişsel, uyumsal davranışlar, sosyal - duygusal müdahale, geçiş, personelin gelişimi, program değerlendirmesi ve 

aile katılımı olarak aşamalandırılmıştır (Akt. Taştekin & Metin, 2018).  

Değerlendirme Aşaması, Üstün yetenekli çocuklar gerçekleştirilecek uygulama içerisinden tek bir değerlendirme 

yöntemi kullanılmasından ziyade informal ve formal değerlendirmeler birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. 

Bu değerlendirmeler sonucunda çocukların tanılanması, eğitime uygunluğu, müdahale programının yoğunluğu, 

süreç içerisindeki izleminin yapılması ve uygulanan programın değerlendirilmesini olanaklı kılmaktadır.  

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Aşaması, Üstün yetenekli çocukların değerlendirme aşamasında belirlenen güçlü 

ve zayıf yönleri dikkate alınarak, aile ile işbirliği içerisinde tüm gelişimsel boyutları kapsayan bir eğitim programı 

hazırlanmalıdır.  

Hizmetlerin Ulaştırılması, Üstün yetenekli çocukların, gelişimsel düzeyine uygun ve yeteneklerini kullanmasına 

fırsat sağlayan araç-gereçleri ulaşma ve çeşitli etkinlikleri gerçekleştirme imkânı sağlanmalıdır.  

Müdahale Stratejileri: Üstün yetenekli çocukların ilgi alanları doğrultusunda ve keyif alacakları öğrenme fırsatları 

sunularak müdahale stratejileri gerçekleştirilmelidir.  

İletişim, Motor, Bilişsel, Uyumsal Davranışlar, Sosyal - Duygusal Müdahale: Üstün yetenekli çocuklara hazırlanıp 

uygulanacak olan müdahale programı içerisinde bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişim alanlarının 

tümünün gelişimi desteklenmeli ve bir bütün olarak ele alınmalıdır.  

Geçiş: Üstün yetenekli çocukların müdahale programı içerisinde kurumlar arasındaki geçişini ifade eder. Geçiş 

sürecinin etkili ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ailenin, öğretmenin, geçiş yapılacak kurumun 

iletişim halinde ve işbirliği içerisinde olması son derece önemlidir.  

Personelin Gelişimi: Üstün yetenekli çocuklar ile çalışacak olan uzman kişilerin mesleki deneyimleri için etkili 

düzenlemeler yapılmalıdır.  

Programın Değerlendirilmesi: Üstün yetenekli çocuklar için hazırlanmış olan müdahale programının süreç 

içerisinde ekipte yer alan meslek elemanları ile bilgi ve görüş paylaşımı yapılarak programın içerisinde eksiklikler 

var ise giderilmesi ve programın etkililiğinin değerlendirilmesini içerir. 

 Aile Katılımı: Erken müdahale sürecinde aile ekip içerisinde aktif rol almalıdır. Ailelerin imkânları, 

gereksinimleri, gözlemleri ve görüşleri sürecin etkililiğini doğrudan etkileyen unsurlardır. Bu sebeple ailenin yer 

almadığı bir müdahale programından söz etmek mümkün değildir (Akt. Taştekin & Metin, 2018). 

SONUÇ 

Üstün yetenekli çocukların da özel gereksinimli bireyler olduğu unutulmamalıdır. Bu çocuklarında kendi 

potansiyellerine ulaşabilmeler için erken yaşlarda tanılanmalı ve erken müdahale programlarına dâhil 

edilmelidirler. Erken müdahale programları ile erken eğitime başlayan çocukların gelişimsel performanslarını üst 

düzeye taşımalarını ve yeteneklerini geliştirmeleri için gerekli öğretim fırsatlarının sunulması gerekmektedir.  
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Özet 

Kültürel Tarihsel Aktivite Teorisi (CHAT), insan eylem ve etkileşimlerini anlamak ve analiz etmek için 

kullanılmaktadır. Uygulayıcılar tarafından yenilikçi işbirlikçi öğrenmeyi kolaylaştırmak ve desteklemek için 

yapılan müdahale için bir metodolojidir. Rus psikolog Lev Vygotsky tarafından başlatılmış,  Vygotsky’nin 

meslektaşı ve öğrencisi olan A.N. Leont’ev tarafından genişletilmiş ve Engeström tarafından da faaliyetlerin 

sosyal, tarihsel ve işbirlikçi yönüne vurgu yapılarak daha da genişletilmesi sağlanmıştır. Kültürel tarihsel aktivite 

teorisine göre insan psikolojik süreçlerinin yapısı ve gelişimi, sadece kafatasının içinde yer alan işlemler olarak 

değil, zihinsel özellikler ile tarihsel olarak gelişen, kültürün aracılık ettiği dış dünyada olup bitenlerin pratik 

faaliyetler ile karşılıklı etkileşim halinde olmasıdır. Bu teori çok çeşitli disiplinlerde uygulanmaktadır. Tüm 

mesleklerde, insanların işlerini nasıl yaptığı, kuruluşların birbirleriyle nasıl etkileşime geçtiği yapılan işlerin 

sonuçlarını büyük ölçüde etkiler. Kültürel-tarihsel aktivite teorisi (CHAT), tüm mesleklerde profesyonel iş 

uygulamalarını analiz etmek için kullanılan güçlü yaklaşımlardan biridir. 

Anahtar kelimeler: Birey, Çevre, Öğrenme, Kültürel Tarihsel Aktivite Teorisi.   

Abstract 

Cultural Historical Activity Theory (CHAT) is used to understand and analyze human actions and interactions. It 
is a methodology for intervention by practitioners to facilitate and support innovative collaborative learning. It was 
initiated by the Russian psychologist Lev Vygotsky, expanded by A.N. Leont’ev, a colleague and student of 

Vygotsky, and further expanded by Engeström, emphasizing the social, historical and collaborative aspects of the 

activities. According to the theory of cultural historical activity, the structure and development of human 
psychological processes is not only processes within the skull, but also the interaction of what is happening in the 
external world mediated by culture, which has historically developed with mental traits, with practical activities. 
This theory is applied in many disciplines. In all professions, how people do their jobs and how organizations 
interact with each other greatly affects the results of the work done. The theory of cultural-historical activity 
(CHAT) is one of the powerful approaches used to analyze professional business practices in all professions. 

Keywords: Individual, environment, learning, cultural historical activity theory. 

 

 

Giriş 

Kültürel Tarihsel Aktivite Teorisi (CHAT), gerçek dünyadaki karmaşık ortamlardaki insan eylem ve 

etkileşimlerini anlamak ve analiz etmek için güçlü bir çerçeve sunar ve bir dizi üçgen diyagramla grafiksel olarak 

temsil edilir. Bunun yanında geçmişteki bir faaliyetten elde edilen sonuçların yeni etkinlikleri nasıl etkilediğini 

belirleyerek birden fazla faaliyet arasındaki tarihsel ilişkilerin belgelenmesine yardımcı olabilir (Yamagata-Lynch, 

2010:1). CHAT; a) insanların toplu hareket ettiği, yaparak öğrendikleri ve eylemleri aracılığıyla iletişim 

kurdukları, b) öğrenmek ve iletişim kurmak için her türlü aracı ürettikleri, kullandıkları ve uyguladıkları, c) 

topluluk, konu ve eylemin sahip olduğu sosyal grup olarak her türlü öğrenme, iletişim sürecinin merkezinde yer 

alır gibi üç temel fikir üzerinde yoğunlaşmaktadır (Vygotsky, 1978’den akt. Foot, 2014). . Kültürel tarihsel aktivite 

teorisine göre insan psikolojik süreçlerinin yapısı ve gelişimi, sadece kafatasının içinde yer alan işlemler olarak 

değil, zihinsel özellikler ile tarihsel olarak gelişen, kültürün aracılık ettiği dış dünyada olup bitenlerin aktiviteler 
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aracılığıyla karşılıklı etkileşim halinde olmasıdır. Bu teori Batılı toplumlarda çok çeşitli disiplinlerde başarı ile 

uygulanmakta ve olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Fakat ülkemizde çok az araştırma ve/veya çalışmada 

kullanıldığı görülmüştür. Bu derleme çalışması ile farklı disiplinlere CHAT’in tanıtılması amaçlanmıştır. 

 

Kültürel Tarihsel Aktivite Teorisinin (CHAT) Gelişimi 

Kültürel-tarihsel aktivite teorisi, Rus psikolog Lev Vygotsky (1978) tarafından başlatılmış,  Vygotsky’nin 

meslektaşı ve öğrencisi olan A.N. Leont’ev tarafından daha da geliştirilmiştir (Engeström, 2018:47).  A.N. 

Leont’ev birey, hedef ve araç olmak üzere üç temel öğenin aktiviteyi meydana getirdiğini savunur. Fakat 

Engeström, bu temel öğelerin yanı sıra eylemlerin sosyal, tarihsel ve işbirlikçi yönüne vurgu yaparak (Kahveci, 

2016), aktivite teorisinin tarihsel gelişimini üç kuşak halinde incelemiştir (Yamazumi, 2006). 

Vygotsky'nin uyarıcı ve yanıt arasındaki koşullu doğrudan bağlantının “karmaşık, aracılı bir hareket” ile aşıldığı, 

ünlü üçgen modelinde gösterilmiştir (Şekil 1). Vygotsky’nin kültürel eylemsel arabuluculuğu, özne, amaç ve 

araçlar üçlüsü olarak ifade edilir. 

 

 

 

 

Şekil 1. Birinci Jenerasyon Aktivite Teorisi. 

Arabulucu Araçlar; 
(makineler, konuşma, konuşma, jest, mimarlık, müzik vb.) 

 

Birey/bireyler                                   Amaç/hedef→Sonuç/Sonuçlar 
                           (bireysel, çift kişi, grup) 
 
Kaynak: Artefact, M. (2019). Engeström’s (1999) Outline Of Three Generations Of Activity Theory’den alınmıştır.  
 

Birinci Jenerasyonun sınırlılığı, bireye odaklanmasıdır. Leont’ev, bireysel bir eylemle ortaklaşa etkinlik arasındaki 

önemli farkı açıklamıştır. Fakat hiçbir zaman Vygotsky’nin orijinal modeli üzerinde ortaklaşa bir faaliyet sistemi 

olarak grafiksel modeline genişletmemiştir. Engeström, eylemleri “insan işleyişinin tamamlayıcı ve ayrılmaz bir 

parçası olarak” savunarak (Engeström, 2018:47), etkinlik teorisinin gelişimini ilerletmek için kollektifin ve 

topluluğun makro düzeyindeki faaliyet sistemlerinin incelenmesini sağlamak amacıyla faaliyetin orijinal üçgen 

gösterimini genişletmiştir (Artefact, 2019). 

Engeström, Vygotsky’nin ortaya koyduğu üçgen genişleterek Şekil 2’de tüm unsurların birbirleriyle etkileşimlerini 

analiz etmenin önemini vurgulayıp, toplumun unsurları, kuralları ve işbölümünün eklenmesiyle bir faaliyet 

sisteminde sosyal / kolektif unsurları temsil etmeyi amaçlamıştır.  
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Şekil 2. İkinci Jenerasyon Aktivite Teorisi. 

  Arabulucu Araçlar; Araçlar ve işaretler Amaç 

Kurallar İş bölümü 

Kaynak: Artefact, M. (2019). Engeström’s (1999) Outline Of Three Generations Of Activity Theory’den alınmıştır. 

Engeström, üçüncü nesil aktivite teorisini (Şekil 3), araştırmacıların katılımcıların değişimi tecrübe etmelerine 

yardımcı olmak için katılımcıların faaliyetlerinde katılımcı ve müdahaleci bir rol üstlendikleri gelişimsel 

araştırmalarda ki aktivite sistemleri analizi uygulamaları olarak adlandırır (Yamagata-Lynch, 2010:23). 

Şekil 3. Üçüncü Jenerasyon Aktivite Teorisi. 

                     Arabulucu Araçlar         Arabulucu Araçlar 

 
Kurallar    Toplum     İş Bölümü   Kurallar      Toplum     İş Bölümü 

 
Kaynak: Artefact, M. (2019). Engeström’s (1999) Outline Of Three Generations Of Activity Theory’den alınmıştır.  

 
Engeström tarafından önerilen üçüncü jenerasyon aktivite teorisi, diyalogları, çoklu perspektifleri ve etkileşimli 

faaliyet sistemlerinin ağlarını anlamak için kavramsal araçlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Aktivitenin amaç ve 

güdülerin tanımlanmasında çelişkilerin ve mücadelelerin yer aldığı faaliyet ağları fikri, gelişmekte olan faaliyet 

sistemlerinin içindeki güç ve kontrolün analizini gerektirir  (Artefact, 2019). Çelişkiler, bir faaliyet sisteminde 

gereklidir. Kapsamlı öğrenme sürecinin farklı aşamalarında çelişkiler ortaya çıkabilir.  Örneğin, faaliyet sisteminin 

düğümlerinden herhangi birinde birincil çelişkiler olarak, iki ya da daha fazla düğüm arasındaki ikincil çelişkiler 

(yeni bir amaç ve eski bir araç arasında gibi) olarak, yeni kurulmuş bir faaliyet sistemi arasında ki üçüncül çelişkiler 

olarak ve yeni düzenlenmiş faaliyet ile komşu faaliyet sistemleri arasındaki dördüncü dışsal çelişkiler olarak ortaya 

çıkabilmektedir. Çatışmalar, ikilemler, kargaşalar ve yerel yenilikler çelişkilerin ortaya çıkışı olarak analiz 

edilebilir. Çatışma ile gelişimsel açıdan önemli çelişkiler arasında önemli bir fark vardır. Birincisi kısa süreli eylem 

düzeyinde, ikincisi ise aktivite ve karşılıklı faaliyet düzeyindedir. Çatışmaların nedeni, çatışma eylem düzeyinden 

çelişki faaliyet düzeyine geçilerek keşfedilebilir. Çelişkiler, ortaya çıkmakta olan yeni bir amaç olarak tanımlanıp 

bir nedene dönüştürüldüğünde, geniş kapsamlı öğrenmenin itici güçleri haline gelir (Engeström & Sannino, 2010). 

Konu 

Sonuç 
Algı 

Anlam
mm 

Amaç 1 Amaç 1 

Amaç 2 Amaç 2 

Amaç 3 

Konu Konu 
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Engeström (1987) tarafından geliştirilen modelde, konu etkinliğe katılan birey veya birey gruplarıdır. Araç, 

etkinlikteki konu için kaynak olarak hareket edebilecek sosyal diğerleri ve eserleri içerir. Amaç, faaliyetin amacı 

veya nedenidir. Kurallar, çeşitli derecelerde faaliyetin nasıl gerçekleştiğini etkileyebilecek resmi veya gayri resmi 

düzenlemelerdir. Topluluk, bir etkinliğe katılırken konunun ait olduğu sosyal gruptur. İş bölümü, görevlerin 

toplum arasında nasıl paylaşıldığını ifade eder. Bir faaliyet sisteminin sonucu, faaliyetin sonucudur. Bir dizi 

aktiviteyle ilgili sistemik çelişkiler ve gerilimler, gelişmeyi teşvik edebilecek baskıları getirerek insanların çevreye 

adapte olurken nasıl değiştiğini ve yeni aktiviteler yarattığını ortaya çıkarabilir (Yamagata-Lynch, 2010:2-8). 

Araştırmacılar için Önemi ve Kullanıldığı Disiplinler 

Etkinlik sistemleri analizini nitel araştırma ve program değerlendirmesine dahil etmenin temel avantajı, bu 

yöntemin araştırmacıların karmaşık gerçek dünya veri kümelerini yönetilebilir ve anlamlı bir şekilde anlamalarına 

yardımcı olmalarıdır. Bu veri analizi sürecinde, faaliyet sistemleri analizi, araştırmacılara (a) yönetilebilir bir 

analiz birimi ile çalışma, (b) sistemik sonuçları bulma, (c) sistemik çelişkileri ve gerilimleri anlama ve (d) bulguları 

analiz ederek diğer sonuçlarını araştırmacılar ve toplumla paylaşma fırsatlarını sağlayabilir (Yamagata-Lynch, 

2010:5). Çalışmalarında aktivite sistemleri analizini kullanan araştırmacılar, bu analiz yöntemi ile insan 

faaliyetlerinin ve faaliyetin geçtiği ortamın zaman içinde nasıl birlikte geliştiklerini ve bireylerin yeni fırsat ve 

engellerle uğraşırken gelecekteki faaliyetlerini nasıl değiştirdiklerini açıklayabilme imkanına sahip olmaktadır 

(Yamagata-Lynch, 2010:11).  

Bu teori çok çeşitli disiplinlerde uygulanmaktadır. Araştırmacıların eğitim alanında da öğrenmenin sosyal 

yönlerinin önemini kabul etmesiyle son yıllarda eğitim alanında daha sık kullanıldığı göze çarpmaktadır. Nitekim 

nitelikli makaleler CHAT yapılarını, analiz birimini, arabuluculuğu ve öğrenmenin içselleştirilmesini / 

dışsallaştırılmasını kullanmaktadırlar (Nussbaumer, 2012). İçselleştirme / dışsallaştırma, “dış uyaranların 

düzenlenmesi ve hedeflere ulaşmak için kullanılması” bağlamındaki bağlamsal yapı ve süreçlerin anlaşılmasıyla 

ilgilidir (Leont’ev 1981’den akt. Nussbaumer, 2012). 

Tüm mesleklerde, insanların işlerini nasıl yaptığı, örgütleri nasıl kurduğu ve kuruluşların birbirleriyle nasıl 

etkileşime geçtiği yapılan işlerin sonuçlarını büyük ölçüde etkiler. Kültürel-tarihsel aktivite teorisi (CHAT), tüm 

mesleklerde profesyonel iş uygulamalarını analiz etmek için kullanılan güçlü yaklaşımlardan biridir. CHAT, her 

türlü araç ve psikolojik motiflerin yanında mevcut olan para, güç, kültür ve tarih dinamiklerini de içerir.  Örneğin; 

hasta bir bireyin doktora gittiğini düşündüğümüzde, hasta-doktor etkileşimi yıllar süren sosyal, kültürel, yasal ve 

ekonomik birçok bağlam içinde belirlenir. Hasta doktoru profesyonel sağlık uzmanı, doktor da hastayı hasta olarak 

görür. Muayene odasında hasta ve doktor yalnız olmalarına rağmen, etkileşimlerine, hastanenin diğer sağlık ekibi 

(hasta kabul, laboratuvar ve röntgen teknisyeni vb. gibi), ülkenin sağlık politikası, hastanın sosyal güvencesi, 

hastalığı konusunda yakın çevresinden yardım alıp almaması gibi birçok faktör eşlik eder (Foot, 2014).   

Eğitim alanında CHAT modeli örneğine bakarsak;  bir sınıf öğretmeninin hedefi müfredata uygun şekilde kendi 

sınıf düzeyine uygun eğitim-öğretimi yapmasıdır. Konu, öğrencilerdir. Eğitim çıktısı, dört işlemin yapılması 

ve/veya okuma-yazma gibi kazanımların çocuklar tarafından elde edilmesidir. Burada araçlar; sınıf tahtası, defter, 

kalem, kitap, silgi vb. gibi somut nesneler olduğu gibi öğretmenin kullandığı öğretim teknikleri, yöntemi gibi daha 

soyut olgular olabilir. Topluluk, okulda görevli kişiler, diğer sınıflarda öğrenim gören öğrenciler, öğretmenler ile 

çocukların aileleridir. İş bölümü, idare, öğretmenler ve personel ve öğrenciler arasındaki güç ilişkileri ve görev 

paylaşımıdır. Kurallar, disiplin kuralları, okula geliş-gidiş zamanları, ders saatleri gibi yazılı olanlar ile saygı, 

nezaket, yardımlaşma gibi yazılı olmayan kurallardan oluşur (Kahveci, 2016).  
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Sonuç 

Kültürel tarihsel Aktivite teorisi (CHAT); konuyu çok yönlü ele alması, karmaşık sorun ve durumları analiz etmek, 

sorunları çözmek ve mevcut durumu geliştirmeyi sağlayacak bir yaklaşım olmasından dolayı oldukça yararlı bir 

teoridir. Farklı disiplinlerde uygulanabilmektedir. Fakat ülkemizde yapılan araştırmalarda pek kullanılmadığı göze 

çarpmaktadır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda bu teorinin kullanılması önerilmektedir.  
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Predicting how climate change will alter contaminant transport in the global environment poses an exceptional 
challenge. It requires detailed knowledge of the physical and chemical properties of contaminants, subjects in 
which much progress has been made during the past decades. It also requires a profound understanding of 
environmental pathways and how they might respond to change forced by, for example, alteration of the 
atmosphere’s greenhouse gas composition. 

 

This depth of understanding is currently lacking. It is clear that aerosols and greenhouse gases such as carbon 
dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O) and chlorofluorocarbons (CFCs) are being released to the 
atmosphere by human activities, that the world’s hydrological cycle is being massively altered by damming for 
power and irrigation and that humans are assaulting the global marine food web. Sufficient evidence has been 
assembled from paleorecords and much shorter instrumental observations to convince most – but not all – climate 
scientists that these types of disturbance will contribute to global change if they have not already done so.  

 

A lot of work was done during the various project concerning to study how global change may alter contaminant 
exposure in the Arctic as receptor of global contaminants pathways. Pathways, which collect the chemical 
contamination from the source regions of the Globe.  

 

Based on the IPCC prediction, that a mean global air temperature rise of 3 to 5°C during the coming century, it cn 

be supposed that increased temperature will have direct effects on contaminants (e.g., enhanced volatility, more 
rapid degradation, altered partitioning between phases) and on the environment (e.g., loss of permafrost, change 
in the seasonal cycle of snow or ice). However, a general air-temperature projection such as this is an insufficient 
basis for addressing the more important changes that will inevitably occur in the connections between the Arctic 
and the regions to the south and in the detail of pathways within the Arctic. Within the context of Arctic ecosystems 
and the humans who depend on them, it will not be temperature rise that is most important but, rather, the 
consequent change in the timing of seasons. During a contaminant’s voyage to the Arctic, it may spend varying 

proportions of time in air, soil, water, ice, and food webs or it may become degraded. Each step along the path and 
every point of transfer can be altered by global change, which for a contaminant may mean dilution, concentration, 
transformation, bifurcation, shortcut, or delay. 

 

The response time of natural systems is a key factor in establishing the role of a particular process in the equation 
of change. Almost all contaminants exhibit a transient rise in their emission followed by a dramatic decrease after 
bans or controls are instituted. Depending on environmental response times and reservoir sizes, the unloading stage 
for a given contaminant, following bans on its emission, is not a simple reverse of its load-ing stage. The 
atmosphere may predominate initially as a transporting medium, but with controls, other slower moving media 
(water, soil) may take over, especially if they comprise the largest reservoir of contaminant. All factors that can 
influence the contaminant transport system can change, including temperature, winds, precipitation, ocean 
currents, ice cover (on lakes, rivers and oceans), stream flows, and ecosystems. For the Arctic, it is clear that 
changes associated with ice and precipitation (the 0ºC isotherm), and with ecosystems (trophic structure, pathway 

bifurcation) have the greatest potential to alter contaminant pathways and exposure. 
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ÖĞRENCİ YURTLARININ HİZMET KALİTESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA  

Hüseyin Nail Akgül1, Nurhan Günay1, Ayşe Demet Karaman2, Dilek Keskin1 

1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Köşk Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, Aydın, Turkey 

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

Aydın, Turkey 

Özet: Bu anket çalışması, 2019 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulunda 

öğrenim gören öğrencilerin barındıkları yurtlardaki memnuniyetlerini belirlemek ve yurtların hizmet kalitesinin 

arttırılması amacıyla düzenlenmiştir. Köşk ilçesinde bulunan 4 adet (3 kız ve 1 erkek) öğrenci yurdunda kalan, 

gönüllülük esasına göre anketimize katılan 81 öğrenci tarafından cevaplandırılan anketler değerlendirmişlerdir. 

Toplamda anketimize katılan öğrencilere 28 soru sorulmuştur.  

Öğrencilerin % 48,2’si yurt tercihinde yurdun okula yakınlığının en önemli etken olduğunu belirtmiş ve % 33,3’ü 

kaldıkları yurtları diğer öğrencilere tavsiye edebileceklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 56,8’sı kaldıkları 

yurtların güvenli olduğunu, % 56,8’u yurtların duş alanlarının fiziki olarak yeterli olduğunu, % 63’ü yurt 

personellerinin öğrencilere karşı tutum ve davranışlarından memnun olduklarını, % 45,7’si yurtların tuvalet ve 

banyo temizliğinin yeterli olduğunu, % 44,4’ü sıcak su ve ısınma hizmetlerinin yeterli olduğunu, % 53,1’i 

kaldıkları yurtların odalarının genel temizliğinin düzenli olarak yapıldığını belirtmişlerdir. Diğer taraftan  

öğrencilerin % 63’ü kaldıkları yurtların kahvaltılarının yeterli olmadığını, % 53,1’i yurtların öğle ve akşam 

yemeklerinin sıcak çıkmadığını, % 46,9’u öğlen/akşam yemeklerinde yer alan çeşitlerin yeterli olmadığını, % 

49,4’u kaldıkları yurtların ücretlerinin uygun olmadığını, % 44,4’ü ders çalışma ortamlarının sessiz olmadığını, % 

69,1’i boş vakitlerinii geçirebilecekleri sosyal alanların yeterli olmadığını, % 44,4’ü yurtların yönetiminin 

şikayetlerini önemsemediklerini, % 43,2’si kaldıkları yurtlardan memnmun olmadıklarını belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Yurt, Hizmet, Öğrenci, Köşk, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. 

 

 

SERVIS QUALITY SURVEY ON DORMITORIES OF UNIVERSITY STUDENTS 

1 Aydın Adnan Menderes University, Köşk Vocational High School, Department of Food Processing, Aydın, 

Turkey 

2 Aydın Adnan Menderes University, Agricultural Faculty, Department of Dairy Technology, 

Aydın, Turkey 

Abstract: This survey was conducted in 2019 to determine the satisfaction and service quality of the students of 

Kosk Vocational School and to increase service quality. We evaluated 4 dormitories (3 girls and 1 boy) in Köşk 

district on a voluntary basis with 81 students. Twenty eight questions were asked to our students. The students 

recommended the dormitories of 48.2% to the school, 33.3% recommended the dormitories to the other students, 

56.8% stated that the dormitories where they stayed were safe, 63% of the dormitories' staff were satisfied with 
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their attitude and behavior towards students, 53.1% of the dormitories were cleaned regularly, 45.7% of the 

dormitories of the dormitories were and the cleanliness of the bathroom was adequate. However, 63% of the 

students said that the dormitories of the dormitories were not sufficient and 53.1% of the dormitories and 46.9% 

of the dormitories were not sufficient, 49.4% of the dormitories were not eligible, 44% of the dormitories are not 

quiet, 69.1% of the dormitories are not enough social areas where I can spend my free time, 44.4% of the 

dormitories are hot water and heating services are sufficient, 49.4% of them are in the dormitories winter enough 

room to be heated in hot weather, air conditioning could not be cooled sufficiently, 44.4% of the dormitories did 

not care about their complaints, 43.2% stated that they were not satisfied with the dormitories. 

Keywords: Dormitory, Service, Student, Köşk, Aydın Adnan Menderes University. 

 

 

 

 

 

 

Giriş 

Barınma, insan yaşamının her evresinde vazgeçilmesi mümkün olmayan temel ihtiyaçlardandır. Barınılan 

mekânların niceliklerinin yanı sıra nitelikleri de psikolojik açıdan oldukça önemlidir. İnsanlar barınma ihtiyaçlarını 

uzun ve kısa süreli olarak konut, otel, pansiyon, yurt, misafirhane gibi çeşlitli mekânlarda giderirler. Barınma 

gereksinimine önemli katkılar sağlayan bu mekânlar; bireyin ruh ve beden sağlığına, yaşam kalitesine, 

mutluluğuna olumlu/olumsuz etkiler yapabilmektedir. Sözü edilen bu etkiler; mekânların konumu, fiziksel 

özellikleri, büyüklüğü, donatı elemanlar› yoğunluğu ve özellikleri gibi unsurlarla ilişkili olabilir (Işık, 1970; 

Speeds ve Lloyd, 1997; Yıldırım ve Uzun, 2010) . 

Ülkemizde, son yıllarda üniversite sayısının hızla artması ve mevcut öğrenci kapasitelerinin yükseltilmesine 

karşılık; öğrenci yurtlarına yatırım yapılmaması nedeniyle mevcut yurtların kapasiteleri yetersiz kalabilmektedir. 

Bunun sonucu olarak da üniversite öğrencilerinin barınma sorunu daha ciddi boyutlara ulaşmaktadır (Orhon, 

1985). Ekşi (1982) çalışmasında, üniversite öğrencilerinin %40'ının barınma sorunuyla karşı karşıya olduğunu 

belirtmiş ve barınmanın öğrenci başarısını etkileyen önemli sorunlardan biri olduğunu ileri sürmüştür. Bu nedenle 

bu çalışmada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Köşk Meslek Yüksekokulu (ADÜ Köşk MYO)’nda eğitim alan 

ve Köşk ilçesinde bulunan yurtlarda kalan öğrencilerin barındıkları yurtlardaki memnuniyetlerinin belirlenmesi ve 

çözüm önerilerinin saptanması amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot 

Bu çalışma, 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde ADÜ Köşk MYO’nda  Yerel Yönetimler programına kayıtlı 

19, Lojistik programına kayıtlı 20 öğrenci, Gıda Teknolojisi programına kayıtlı 24 öğrenci ve ayrıca Gıda Kalite 

ve Kontrol programına kayıtlı 18 öğrenci olmak üzere toplam 81 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın 
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kavramsal çerçevesini ise söz konusu yurtlarda barınan öğrencilerin aldıkları hizmetleri memnuniyetleri teşkil 

etmektedir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yüz yüze anket yöntemi kullanılmış olup öğrencilerin 28 

soruyu  gönüllülük esasıyla cevaplandırmaları istenmiştir. Bu amaçla ADÜ Köşk MYO öğrencisi olup Köşk 

ilçesinde bulunan 4 adet yurttan (3’ü kız ve 1 erkek) barınma hizmeti alan öğrenciler araştırmanın sınırını 

oluşturmaktadır.  

 

 

Bulgular ve Tartışma 

Anketimize, A erkek öğrenci yurdundan 29, B, C ve D kız öğrenci yurtlarından barınma hizmeti alan sırasıyla 16, 

17 ve 19 öğrenci katılmıştır (Grafik 1). 

 

Grafik 1. Ankete Katılan Öğrenci Sayısı (n=81) 

Anketimize katılan öğrencilerin yurtta kalma sebebinin sorulduğu soruda, D kız yurdunda kalan öğrencilerin % 

84’ ü okula yakın olması, A erkek öğrenci yurdunun ise (% 48) ucuz olmasının en önemli etken olduğu 

belirlenmiştir. Öğrencilerin % 48,2’sinde yurt tercihinde en önemli etkenin yurdun okula yakınlık olduğu 

saptanmıştırr (Grafik 2). 

 

Grafik 2. Yurtta Kalma Sebebiniz? 

Kaldığınız yurdu başka öğrencilere tavsiye edermisiniz sorusuna olumlu cevap en yüksek oranda C kız yurdunda 

kalan öğrenciler tarafından (%76) verilmiştir. Diğer taraftan, A erkek öğrenci yurdundan kalan öğrenciler 

tarafından ise % 86,7 oranında tavsiye edilmemiştir. Öğrencilerin % 33,3’ü kaldıkları yurtları diğer öğrencilere 

tavsiye etmişlerdir (Grafik 3). 
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Grafik 3. Tavsiye Edermisiniz? 

Yurdun barınma olanaklarının yeterli olduğunu düşünen öğrencilerde en yüksek oran D kız yurdunda (%84) 

saptanmıştır. Diğer taraftan A erkek öğrenci yurdunda kalan ve anketimize katılan öğrencilerin  %55,5’si yurdun 

barınma olanaklarının yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 46,9’sı kaldıkları yurtların barınma 

olanaklarının yeterli olduğunu düşünmektedirler (Grafik 4). 

Öğrenciler tarafından, B ve C kız öğrenci yurtları % 80 oranında güvenli, D kız öğrenci yurdunun ise % 57 

oranında güvenli olduğu düşünülmektedir. A erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin % 65,5‘u yurdun güvenli 

olmadığını belirtmişlerdir. Tüm öğrencilerin sadece % 56,8’sı kaldıkları yurtların güvenli olduğunu 

düşünmektedirler (Grafik 5). 

 

Grafik 4. Yurdun Barınma Olanaklarının Yeterli Olduğunu Düşünüyorum 

 

Grafik 5. Yurdun Güvenli Olduğunu Düşünmüyorum  

C ve D kız öğrenci yurtlarında barınan öğrencilerin tamamı (%100) oda ve katlara erkek/kadın girişini yasak 

olduğunu belirtmiş olup, bu oran B kız öğrenci yurdu için %93 ve A erkek öğrenci yurdu için %58,5’dir. Ayrıca 

anketimize katılan öğrencilerin % 84’ü kaldıkları yurtların odalarına ve katlarına uyarı yapılmadan erkek veya 

kadın personelin girmediğini belirtmektedirler (Grafik 6). 
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Grafik 6. Oda ve Katlara Erkek/Kadın Girişi Yasaktır  

Anketimize katılan ve D kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin % 63’ü, C kız öğrenci yurdunda ise % 45’i,  B 

kız öğrenci yurdunda ise % 54’ü yurdun kahvaltı kalitesinin yeterli olmadığını düşünmektedir. A erkek öğrenci 

yurdunda kalan öğrencilerin  büyük bir çoğunluğu (% 85) yurdun kahvaltı kalitesinin yeterli olmadığı cevabını 

vermiştir. Öğrencilerin % 63’ü kaldıkları yurtların kahvaltı kalitelerinin yeterli olmadığını düşünmektedirler 

(Grafik 7). 

 

 

Grafik 7. Yurdun Kahvaltı Kalitesinin Yeterli Olduğunu Düşünüyorum. 

B, D ve C kız öğrenci yurtlarında barınan öğrenciler, kahvaltıda yer alan çeşitlerin  sırasıyla % 53, % 52 ve % 50, 

A erkek öğrenci yurdunda kalan öğrenciler ise % 89 oranında yeterli olmadığını düşünmektedir. Tüm öğrencilerin 

% 60,5’si kaldıkları yurtların kahvaltı çeşitlerinin yeterli olmadığını düşünmektedirler (Grafik 8). 

 

Grafik 8. Kahvaltı da Yer Alan Çeşitlerin Yeterli Olduğunu Düşünüyorum  
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B, D ve C kız öğrenci yurtlarında barınan öğrencilerin  büyük bir çoğunluğu ( % 60, % 57 ve % 55 sırasıyla) 

öğlen/akşam yemeklerini sıcak yediği, A erkek yurdu öğrencilerinin neredeyse tamamının (% 96) ise öğlen/akşam 

yemeklerini sıcak yemediklerini bildirmiştir. Tüm öğrencilerin % 53,1’i kaldıkları yurtların öğle ve akşam 

yemeklerinin sıcak çıkmadığını düşünmektedirler (Grafik 9). 

 

Grafik 9. Öğlen/Akşam Sıcak Yemek Yiyorum. 

C, B ve D kız öğrenci yurtlarında barınan öğrenciler sırasıyla % 85, % 80 ve  % 78 oranında öğlen/akşam 

yemeklerinde yer alan yemek çeşitlerinin yeterli olduğu cevabını verirken, A erkek öğrenci yurdunda kalan 

öğrencilerin % 89’u öğlen/akşam yemeklerinde yer alan yemek çeşitlerinin yeterli olmadığı cevabını vermiştir. 

Öğrencilerin % 46,9’u barındıkları yurtlardaki yemeklerde yer alan çeşitlerin yeterli olmadığı görüşündedir 

(Grafik 10). 

 

Grafik 10. Öğlen/Akşam Yemeklerinde Yer Alan Çeşitlerin Yeterli Olduğunu Düşünüyorum. 

Yurt ücretlerinin, B, D ve C kız öğrenci yurtlarında kalan ve anketimize katılan öğrencilerin % 80, % 63 ve % 

40’u genel olarak uygun olduğunu, A erkek yurdunda barınan öğrencilerin % 68’i yurt ücretlerinin uygun 

olmadığını belirtmişlerdir. Ankete katılan 81 öğrencinin  % 49,4’u barındıkları yurtlarda, yurtların ücretlerinin 

uygun olmadığını düşünmektedirler (Grafik 11). 
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Grafik 11. Yurt Ücretlerinin Genel Olarak Uygun Olduğunu Düşünüyorum 

C, D ve B kız öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin büyük çoğunluğu ( % 75, % 73 ve  % 72) yurt müdürünün 

öğrencilere karşı tutum ve davranışlarının olumlu olduğunu, A erkek yurdunda kalan öğrencilerinin ise % 72’sinin 

yurt müdürünün öğrencilere karşı tutum ve davranışlarının olumsuz olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 

56,8’i  yurt müdürlerinin öğrencilere karşı tutum ve davranışlarından memnun olduklarını belirtmektedir (Grafik 

12). 

 

Grafik 12. Yurt Müdürü’nün Öğrencilere Karşı Tutum ve Davranışlarının Olumlu Olduğunu 

Düşünüyorum 

Ankete katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (C, B ve D kız öğrenci yurtları için % 90, % 86 ve % 73) yurt 

personelinin öğrencilere karşı tutumunun olumlu olduğunu, A erkek yurdu öğrencilerin yaklaşık yarısının (% 55) 

yurt personelinin öğrencilere karşı tutumunun olumsuz olduğunu düşünmektedir. Öğrencilerin barındıkları 

yurtlardaki görevli personellerin kendilerine olan tutum ve davranışlarından genel olarak memnun olduğu (% 63)  

söylenebilmektedir (Grafik 13). 

 

Grafik 13. Yurt Personelinin Öğrencilere Karşı Tutumunun Olumlu Olduğunu Düşünüyorum. 

C, B ve D kız öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin % 55, % 46 ve  % 42’si, yurtlarındaki ders çalışma ortamının 

yeteri kadar sessiz olduğunu belirtmişlerdir. Diğer taraftan, A erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin % 75’i 

aksi görüşte olduğu saptanmıştır. Katılımcıların % 44,4’ü kaldıkları yurtların ders çalışma ortamlarının sessiz 

olmadığını düşünmektedir (Grafik 14).  

Benzer şekilde, B, C ve D kız öğrenci yurtlarında sınav dönemlerinde yurtların ders çalışabilmek için yeterince 

sakin olduğunu düşünenlerin oranı  % 53, % 40 ve % 36 olmasına rağmen, A erkek yurdunda öğrencilerin % 79’u 

sınav dönemlerinde yurdun ders çalışabilmek için yeterince sakin olmadığını düşünmektedir. Anketimize katılan 

öğrencilerin % 46,9’u kaldıkları yurtların ders çalışmak için yeterince sakin olmadığını belirtmiştir (Grafik 15). 

7

12 13 14
19

2 1

5
3 2 3

0

5

10

15

20

A Erkek Yurdu B Kız Yurdu C Kız Yurdu D Kız Yurdu

Katılıyorum Katılmıyorum Kararsız

11 11
15 14

16

3
1

5
2 2 1

0

5

10

15

20

A Erkek Yurdu B Kız Yurdu C Kız Yurdu D Kız Yurdu

Katılıyorum Katılmıyorum Kararsız



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

592 
 

 

 

Grafik 14. Yurttaki Ders Çalışma Ortamı Yeteri Kadar Sessizdir. 

 

Grafik 15. Sınav Dönemlerin de Yurt Ders Çalışabilmek İçin Yeterince Sakindir 

Anketimize katılan öğrencilerden, C, B ve D kız öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin % 80, % 73 ve % 66’sı 

yurt personelinin her zaman güler yüzlü, nazik ve saygılı olduğu düşünmekteyken, A erkek yurdu öğrencilerinin 

% 58’i yurt personelinin her zaman güler yüzlü, nazik ve saygılı olmadığını düşünmektedir. Öğrencilerin genel 

olarak % 60,5’ü kaldıkları yurtlardaki yurt personellerinin güler yüzlü, nazik ve saygılı olduğunu belirtmişlerdir 

(Grafik 16). 

 

Grafik 16. Yurt Personeli Her Zaman Güler Yüzlü, Nazik ve Saygılıdır.  

D,C ve B kız öğrenci yurdundaki öğrenciler, yurtta boş vakitlerini geçirebileceği sosyal alanların yeterli olduğunu 

düşünmekte (% 78, % 45 ve % 40) iken, A erkek yurdu öğrencilerinin ise neredeyse tamamı (% 96) yurtta boş 

vakitlerini geçirebileceği sosyal alanların yeterli olmadığını  düşünmektedir. Anketimize katılan tüm öğrencilerin 

% 69,1’i yurtlarında boş vakitlerini geçirebilecekeleri sosyal alanların yeterli olmadığını düşünmektedirler (Grafik 

17). 
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Grafik 17. Yurtta Boş Vakitlerimi Geçirebileceğim Sosyal Alanların Yeterli Olduğunu Düşünüyorum. 

B, C ve D kız öğrenci yurdunda yaşayan öğrencilerin bir kısmı barındıkları yurtlarda sıcak su ve ısınma 

hizmetlerinin yeterli olduğunu  düşünmektektedir (% 86, % 60 ve % 47). Diğer taraftan A erkek yurdu 

öğrencilerinin % 89’u yurtta sıcak su ve ısınma hizmetlerinin yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 

44,4’ünün kaldıkları yurtlardaki sıcak su ve ısınma hizmetlerini yeterli bulduğu söylenilebilinir (Grafik 18). 

 

Grafik 18. Yurtta Sıcak Su ve Isınma Hizmetleri Yeterlidir 

Anketimize katılan ve B, D ve C kız öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin % 80, % 42 ve % 35’si yurtta teknik 

arızaların zamanında ve uygun şekilde gerçekleştirildiğini, A erkek yurdu öğrencilerinin % 79’u ise bu arızaların 

zamanında ve uygun şekilde gerçekleştirilmediğini düşünmektedir. Toplamda ise öğrencilerin hemen hemen yarısı 

(% 46,9) kaldıkları yurtların teknik arızaların zamanında ve uygun şekilde gerçekleşmediğini düşünmektedirler 

(Grafik 19). 

Benzer şekilde, D, C ve B kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin, sırasıyla % 73, % 65 ve % 53’ü kış aylarında 

odalarının yeterince ısıtılıp sıcak havalarda ise yeterince soğutulduğunu düşünmektedir. A erkek yurdunda kalan 

öğrencilerin % 65,5’u ise tam tersi görüştedir. Öğrencilerin % 49,4’u ise kaldıkları yurtların kış aylarında 

odalarının yeterince ısıtılmadığını, sıcak havalarda ise yeterince soğutulamadığını belirtmişlerdir (Grafik 20). 
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Grafik 19. Yurtta Teknik Arızaların Zamanında ve Uygun Şekilde Gerçekleştirilmektedir. 

 

Grafik 20. Kış Aylarında Oda Yeterince Isıtılıp Sıcak Havalarda ise Klima ile Yeterince Soğutulmaktadır. 

B kız öğrenci yurdu öğrencilerinin tamamı yurttaki duş alanlarının fiziki olarak yeterli olduğunu, C ve D kız 

öğrencilerinde kalan öğrencilerin ise sırasıyla % 70 ve % 57’i yeterli olmadığını belirtmişlerdir. Bu oran A erkek 

yurdu öğrencilerinde kalan öğrenciler için ise  % 72 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin hemen hemen yarısı (% 

56,8) kaldıkları yurtların duş alanlarının fiziki olarak yeterli olduğunu düşünmektedir (Grafik 21). 

 

Grafik 21. Yurttaki Duş Alanları Fiziki Olarak Yeterlidir 

B, D ve C kız öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin % 80, % 63 ve % 45’i odanın genel temizliğinin düzenli 

olduğu cevabını vermiştir. Buna karşın, A erkek yurdu öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu (% 90) odalarının genel 

temizliğinin düzenli olarak yapılmadığını düşünmektedir. Tüm öğrencilerin % 53,1’i kaldıkları yurtların odalarının 

genel temizliğinin düzenli olarak yapıldığını belirtmişlerdirr (Grafik 22). 

 

Grafik 22. Odanın Genel Temizliği Düzenli Olarak Yapılmaktadır 

B, D ve C kız öğrenci yurtlarının  çoğunluğu tuvalet ve banyo temizliğinin yeterli olduğu (%73, %57 ve %55) 

düşünmelerine karşın, A erkek yurdu öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu (% 75) tuvalet ve banyo temizliğinin 
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yeterli olmadığını düşünmektedir. Öğrencilerin sadece % 45,7’si kaldıkları yurtların tuvalet ve banyo temizliğini 

yeterli bulmaktadır (Grafik 23). 

 

Grafik 23. Tuvalet ve Banyo Temizliği Yeterlidir. 

B kız öğrenci yurrdında kalan  öğrencilerin, %80’i yurtlarındaki çamaşır yıkama ve ütünün yeterli olup olmadığı 

konusunda  kararsız iken, C kız yurdu öğrencilerinin %44’ü çamaşır yıkama ve ütü yeterli olduğunu 

düşünmektedir.,  D kız yurdu öğrencilerinin %47’si ise çamaşır yıkama ve ütünün yeterli olmadığı belirtmişlerdir.. 

Tüm öğrencilerin hemen hemen yarısı % 43,2’si kaldıkları yurtlardaki çamaşır yıkama ve ütünün yeterliliği 

hakkında kararsız olduklarını belirtmişlerdir (Grafik 24). 

C, D ve B kız yurdunda kalan ve anketimize katılan öğrenciler sırasıyla, % 60, % 47, % 46 oranında yurdun 

uyulması gereken giriş ve çıkış saatlerinden memnun olduklarını belirtmiş olmalarına rağmen, A erkek yurdu 

öğrencilerinin % 68’si bu konu hakkında memnuniyetsizliklerini belirtmişlerdir. Genel olarak öğrencilerin % 37’si 

kaldıkları yurtların giriş ve çıkış saatlerinden memnun olmadığı tespit edilmiştir (Grafik 25). 

 

Grafik 24. Çamaşır Yıkama ve Ütü Yeterlidir. 

 

Grafik 25. Yurdun Uyulması Gereken Giriş ve Çıkış Saatlerinden Memnunum 
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Şikayetleri sözkonusunda olduğunda, C kız yurdu öğrencilerinin % 40’ı yurt yönetiminin bu şikayetlerini göz 

önünde bulundurduğunu düşünürken, % 47’si bu konuda kararsızdır. Benzer bir durum, D kız yurdunda da 

gözlenmiştir. D kız yurdu öğrencilerinin % 36’sı yurt yönetiminin şikayetlerini göz önünde bulundurduğunu 

düşünmektedir. B kız yurdu öğrencilerinin ise % 53’ü yurt yönetiminin şikayetleri göz önünde 

bulundurmadıklarını belirtmiştir. A erkek yurdu öğrencileri için ise bu oran % 93’dür. Anketimize katılan tüm 

öğrencilerin % 44,4’ü yurt yönetiminin şikayetlerini önemsemediklerini belirtmişlerdir (Grafik 26). 

 

 

 

Grafik 26. Yurt Yönetimi Şikayetleri Göz Önünde Bulundurur. 

B  kız yurdu öğrencilerinin % 60’ı ve C kız yurdu öğrencilerinin % 25’i  kendilerine sunulan hizmete ilişkin 

şikayetleri yeterince dikkate alındığını belirtirken, D kız yurdu öğrencilerinin % 47’si sunulan hizmete ilişkin 

şikayetleri yeterince dikkate almadığını belirtmiştir. A erkek yurdu öğrencilerinin tamamı kendilerine sunulan 

hizmete ilişkin şikayetlerin yeterince dikkate alınmadığını düşünmektedir. Anketimize katılan tüm öğrencilerin % 

43,2’si yurt yönetiminin kendilerine sunulan hizmete ilişkin şikayetlerini yeterince dikkate almadıklarını 

belirtmişlerdir (Grafik 27). 

 

Grafik 27. Sunulan Hizmete İlişkin Şikayetler Yeterince Dikkate Alınmaktadır. 

B kız yurdu öğrencilerinin % 66’sı ve D kız yurdu öğrencilerinin % 38’i yurttan genel olarak memnun olduğunu 

bildirirken, C kız yurdu öğrencilerinin % 65’i barındıkları yurttan memnun olmadıklarını bildirmiştir. A erkek 

yurdunda kalan öğrencilerin  hepsi yurttan genel olarak hiç memnun değildir. Tüm öğrencilerin % 43,2’si 

kaldıkları yurtlardan memmun olmadıklarını belirtmişlerdir (Grafik 28). 
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Grafik 28. Yurttan Genel Olarak Memnunum 

 

 

 

Sonuç 

Bu çalışma, Köşk İlçesinde faaliyet gösteren dört üniversite öğrenci yurdunda barınan öğrencilerin yurt 

hizmetlerinden memnuniyet derecesini ve beklentilerini saptamak için geliştirilen anket yöntemi ile 

değerlendirilmiştir. Öğrencilerin yurt memnuniyeti yurdun genel fiziki yeterliliği, sunulan yemek ve kahvaltıların 

çeşitliliği, yurt ücretleri miktarı, yurttta çalışan personel ve yönetimin tutumu,  yurttaki ders çalışma ve  sosyal 

alanların yeterliliği, temizlik gibi temel boyutlarda sorularla ölçülmüştür. Bu çalışmanın temel katkısı benzer anket 

çalışmalarına yol gösterici, ilçede yapılan ilk ve örnek olabilecek nitelikte olmasıdır. 

Genel olarak değerlendirildiğinde ise Köşk ilçesinde üniversite öğrencilerine sunulan  yurt hizmetlerinin öğrenciler 

açısından yeterli olmadığı saptanmıştır. Özellikle A yurdunda kalan öğrencilerin tamamı yurtlarından memnun 

olmayıp, şikayetlerinin yurt yönetimi tarafından çözümlenmediğini ve altyapı sıkıntısı olduğunu düşünmektedir. 

Bu nedenle çeşitli düzenleme ve uygulamalar ile öğrenci memnuniyetinin arttrlması tüm ilgili taraflarca 

sağlanması gerekmektedir.  
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İKİNCİ KONUTLARIN TARIM ALANLARINA OLAN ETKİSİ: GÜZELÇAMLI/DAVUTLAR KIYI 

ALANLARI ÖRNEĞİ 

Tuğba COŞKUN1, Kuzey ÖZDOĞAN1, Bülent DENİZ2, Çiğdem KILIÇASLAN2 

1ADÜ Fen Bilimleri Ens. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 2ADÜ Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Özet 

Giriş ve Amaç: İkinci konutlar, genellikle kıyı alanları ve yaylalarda tatil, dinlenme ve sağlık amaçlı inşa edilen 

ve yılın belirli dönemlerinde kullanılan, genelde yatay yayılış gösteren yapılardır. Ülkemizde ikinci konutların en 

çok görüldüğü alanlar kıyı alanlarıdır. Kıyı alanları sahip olduğu doğal değerler ve iklimsel özellikleri nedeniyle 

her zaman çekim merkezi olmaya devam etmektedir. Çoğu zaman yakın çevrelerinde değerli tarım, orman ve sulak 

alanlar yer almakta ve devam eden yapılaşma süreci bu değerli ekosistemleri tehdit etmektedir. Araştırmanın 

amacı; Güzelçamlı Davutlar kıyı alanlarında, son 15 yılda ikinci konutların yayılımını izlemek ve bu yayılımın 

tarım alanlarına etkilerini değerlendirmektir.  

Gereç ve Yöntemler: Araştırma alanı; Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Güzelçamlı/Davutlar mahallesi ve yakın 

çevresindeki kıyı alanlarıdır. Araştırma materyalini 2004, 2011 ve 2019 yıllarına ait uydu görüntüleri 

oluşturmaktadır. Alana ve konuya ilişkin yayınlar ve belgeler araştırmanın yardımcı materyalidir. Yöntem dört 

aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada konuya ve alana ilişkin veriler elde edilmiştir. İkinci aşamada çalışma 

alanındaki alan kullanımları veri yılları itibariyle sayısallaştırılmıştır. Çalışmada ArcMap 10.5, Google Earth ve 

Microsoft Excel programları kullanılmıştır. Üçüncü aşamada, çalışma alanı sınırları içersinde yer alan ikinci 

konutların tarım alanları üzerindeki yayılışına ilişkin elde edilen veriler analiz edilerek değerlendirilmiştir. Sonuç 

aşamasında ise yayılışın etkileri yorumlanmıştır. 

Bulgular: İkinci konutların kıyı alanlarında yer alan doğal ve kültürel değerler üzerinde geri dönüşü olmayacak 

şekilde ve hızla yayılmakta olduğu belirlenmiştir. Başlangıçta kıyıya paralel şekilde gelişme gösteren ikinci 

konutların, 15 yıllık süreç içerisinde iç kesimlere, çok değerli tarım alanlarına doğru yayılış gösterdiği 

saptanmıştır.  

Sonuç: Çok değerli ekosistemler olan kıyı alanları, aynı zamanda kamusal ve özel kullanımlar açısından en çok 

talep edilen alanlardır. Sonuç olarak bu alanların doğal ve kültürel değerlerinin göz ardı edildiği ve yapılaşma 

öncelikli bir rant aracına dönüştüğü görülmüştür. Bu bağlamda, kıyı alanlarının çeşitli meslek disiplinlerinin ortak 

bir çalışma alanı olarak koruma/kullanma dengesi de gözetilerek ulusal ve yerel planlama eylemlerinde yer alması 

gerektiği önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İkinci konutlar, kıyı alanları, tarım alanları, mekansal dönüşüm,  Davutlar, Güzelçamlı. 

THE EFFECT OF SECOND HOUSES ON AGRICULTURAL AREAS: THE CASE OF GÜZELÇAMLI 

/ DAVUTLAR COASTAL AREA 

Summary 

Introduction and Aim: Second houses are generally built in coastal areas and highlands for holiday, recreation 

and health purposes, used during certain periods of the year and grow horizontally. They have always been the 

center of attraction due to their natural values and climatic characteristics. There are valuable agricultural, forest 

and wetlands in their immediate surroundings and the ongoing construction process threatens these valuable 
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ecosystems. The aim of the study is to monitor the growth of second houses in Güzelçamlı-Davutlar in the last 15 

years and to evaluate the effects of this growth on agricultural areas. 

Material and Methods: The research area is the coastal areas of Güzelçamlı-Davutlar neighborhood of Kuşadası–

Aydın. The research material consists of satellite images of the years 2004, 2011 and 2019 and publications related 

to the study. Firstly data on the subject were obtained. Land uses in the study area were digitized in terms of data 

years. ArcMap 10.5, Google Earth and Microsoft Excel programs were used. The data obtained on the growth of 

the second houses over the agricultural areas were analyzed and evaluated. In the final stage, the effects of the 

growth were interpreted. 

Findings: It is determined that the second houses grow rapidly and irreversibly on the natural and cultural values 

in the coastal areas. The second houses, which developed parallel to the shore initially, spread to the inner parts 

and valuable agricultural areas within the last 15 years. 

Conclusion: Coastal areas are most demanded, invaluable ecosystems. As a result, natural and cultural values of 

these areas have been ignored and construction has become a priority rent instrument. It has been suggested that 

coastal areas should take part in national and local planning actions by considering the balance of protection/use 

as a common work area of various professional disciplines. 

Key Words: Second homes, coastal areas, agricultural areas, spatial transformation, Davutlar, Güzelçamlı. 
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Giriş 

İnsanlar tarih boyunca doğanın sunduğu nimetlerden ve güzelliklerden faydalanmak istemişlerdir. Ormanlar, 

denizler, göller doğal yapının ve ekosistemin en önemli bileşenleri olmakla birlikte insanoğlunun da varoluşunda 

ve hayatını idame etmesinde en önemli kaynakları sunmaktadır. Geçmişte ilk yerleşim yerlerinin kıyı alanları ve 

çevresi olması da bu durumun örneklerindendir. Kıyı alanları, zengin doğal kaynak potansiyeli ve biyoçeşitliliği 

ile yaban hayatı için büyük önem arz etmektedir. Bu alanlar aynı zamanda sunduğu rekreatif ve ekonomik fırsatlar 

açısından her zaman toplum için de gözde mekanlar olmuştur. Bu talep giderek artmakta; çok hassas ve duyarlı 

ekosistemler olan bu alanlar üzerinde daha çok baskı oluşturmaktadır. Tarih boyunca toplumların yerleştiği ve 

uygarlıkların geliştiği, ulusal ve uluslararası ekonomik ve kültürel temas alanları olan kıyı alanları günümüzde, 

kentleşme eğilimlerinin de etkisiyle konut alanları, ticari alanlar, sanayi bölgeleri, enerji terminalleri, tersaneler, 

turizm ve rekreasyon alanları, deniz ticareti ve ulaşımı, balıkçılık gibi kullanım türlerinin yer seçmek için yarıştığı 

bölgelerdir. Bu eğilimler kıyıların özgün yapılarını değiştirmekte, doğal kaynak değerlerini aşındırmakta ve daha 

üst ölçekte ekosistem dengesini de tehdit eden boyutlarda dönüşüm ve bozulmalara neden olmaktadır. Plansız 

gelişme ve koruma kullanma dengesinden uzak eğilimler bu alanlardaki mekânsal, sosyal, ekonomik ve çevresel 

sorunların başlıca kaynağını oluşturmaktadır. 

Kentleşme ve sanayileşme, toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan olumlu etmenlerin 

süregelmesini sağlarken, öte yandan doğal alanların, tarım alanlarının ve kıyı alanlarının yapılaşma baskısı ile yok 

olması fiziki çevreyi olduğu kadar yaşam döngülerini de etkilemektedir. Bu dinamik süreç bir taraftan toplumsal 

kalkınmayı sağlarken diğer taraftan da bu alanların sürekliliği ve amacı doğrultusunda kullanılmasına yönelik ciddi 

bir baskı yaratmıştır. İkinci konutlar; Tatil zamanlarında yararlanılan ve kentsel yaşam alanlarının dışında yer alan, 

deniz, göl, akarsu kenarları, yayla ve dağ gibi havası temiz olan yerlerde genellikle rekreatif nitelikleri yüksek olan 

ve çoğu zaman ekosistem açısından korunması gereken alanlarda konumlanmaktadır. Bu konutlar, daimi olarak 

içinde yaşanılmadığı ve yılın büyük bir bölümü boş kaldıkları için “ikinci konut” olarak adlandırılmaktadır (Arkon, 

1997). 

Ülkemizde ikinci konut olgusu turizm sektörü, turizm politikaları, kıyı ve çevre sorunları, idari ve örgütsel 

yapılanmalar, yerel yönetimler, yerel yönetimlere ilişkin sorunlar, koruma sorunları, nüfus hareketleri, yerel ve 

ulusal planlama yaklaşımları, plan kararlarının uygulamalarındaki eğilimler, mülkiyet yapısı vb. konularla iç içe 

girmiş çok yönlü bir yapı ve kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Anonim, 1996). 

İkinci konutlar yapılış amaçları gereği nitelikli fiziki çevrelerde yayılım göstermekte; plansız, kontrolsüz ve kaçak 

yapılaşma süreçleri ile bulundukları fiziki çevreye doğrudan olumsuz etkilerde bulunmaktadır. İkinci konutların 

ülkemiz pratiğinde en yaygın görüldüğü alanlar kıyı alanlarıdır. Bu pratik ikinci konutların tarım topraklarını 

doğrudan etkilemesini ve insanlara kaynak oluşturan doğal yaşam alanlarının yerleşim alanlarına dönüşmesini 

ifade etmektedir. (Eryıldız, 2007). Özellikle Ege Bölgesinde ilgi çekici nitelikli kumsallar, eski dere yatakları ile 

vadilerin denize açıldıkları alanlarda bulunmakta ve bu alanlar genellikle düz olduğundan, kentsel yapılaşmalar 

için uygun koşulları taşımaktadır. Bu kesimler aynı zamanda verimli alüviyal toprakların bulunduğu alanlardır 

(Akyürek ve ark. 1988).  

Aydın ili Kuşadası ilçesi sınırları içerisinde yer alan araştırma alanı özellikle 1960’lı yıllardan itibaren turizm 

hareketinin de başlamasıyla birlikte giderek artan bir yapılaşma hareketine sahne olmuş ve günümüzde kıyı Ege 

bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir. Turizm, Kuşadası ekonomisinde önemli bir yer 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

601 
 

 

tutmaktadır. Turizm faaliyetlerinin tarım ve balıkçılık faaliyetleri karşısında önemli bir ekonomik büyüklüğe 

ulaşmasına paralel olarak nüfus da sürekli artmaya devam etmiştir. 2007 yılında 73.543 olan ilçe toplam nüfusu 

2018 yılında 113.580’e ulaşmış ve 11 yıllık dönemde yaklaşık %55 artış göstermiştir (TÜİK 2019).  Yakın çevresi 

değerli kıyı alanları, ormanlar ve tarım alanları ile çevrili olan Kuşadası, yapılaşma sürecinde bu alanları hızla 

yitirme tehdidiyle karşı karşıyadır. Davutlar mahallesinin batısı ve Güzelçamlı mahallesinin kuzeyi olarak 

belirlenen çalışma alanının önemi, bu alanın bir taraftan en değerli kıyı alanlarını ve tarım alanlarını barındırıyor 

olması diğer taraftan ise ikinci konut yapılaşmasının en yoğun yaşandığı bölge olmasıdır. Gözlemlenen bu durum 

bölgenin çalışma alanı olarak seçilmesinde de temel etken olmuştur. Bu bağlamda çalışmanın ana amacı bu 

bölgedeki ikinci konutların varlığının yıllar içerisindeki artışının belirlenmesi ve bu yapılaşmanın çevre açık 

alanlara olan etkisinin anlaşılmasıdır. Çalışma sonucunda alana yönelik genel durum saptaması yapılmış soruna 

yönelik değerlendirme ve öneriler geliştirilmiştir.  

Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Araştırma; Ege bölgesi Aydın ili Kuşadası ilçesi Güzelçamlı/Davutlar mahallesi sınırlarında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma materyalini, Davutlar mahallesinin batısında ve Güzelçamlı mahallesinin kuzeyinde kalan güney-kuzey 

yönelimli kıyı alanı ve bu kıyı çizgisinden Güzelçamlı Kuşadası karayoluna kadar olan iç kesim oluşturmaktadır 

(Şekil 1). Ayrıca yazınsal kaynaklar, ilçede gerçekleştirilen ön gözlemlerden elde edilen fotoğraflar ve notlar, alana 

ve konuya ilişkin yayınlar ve belgeler ile 2004, 2011 ve 2019 yıllarına ait uydu görüntüleri çalışmayı destekleyen 

araştırmanın yardımcı materyalidir. 

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü senelik sıcaklık ortalaması 17-18°C olan Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı olan 

Güzelçamlı 37042’48,55” enlem ve 27013’38,34” boylamında yer almaktadır. Aydın ili sınırları içinde, 

Kuşadası'nın kıyı şeridi üzerinden 25 km. güneyinde, Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na 

komşu bir sahil beldesidir. Beldenin tarihi geçmişi ilk çağlara kadar uzanır örneğin Güzelçamlı beldesi 

yakınlarındaki Panaonion şehri antik çağdaki 12 İyon şehirlerinden biridir. Güzelçamlı mahallesinin 

kuzeydoğusunda ve 6 km. mesafede bulunan Davutlar 37073’20,10” enlem ve 27028’96,56” boylamda yer 

almaktadır. TÜİK (2019) verilerine göre 2018’de Davutlar nüfusu 12470, Güzelçamlı nüfusu ise 7249 kişi olarak 

belirlenmiştir.  
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Şekil 1. Konum Haritası 

Yöntem  

Araştırma yöntemi toplam 4 aşamadan oluşmaktadır. Araştırmanın ilk aşaması konunun, araştırma alanının ve 

araştırma kapsamının belirlendiği aşamadır. İkinci aşamada alana ve konuya ilişkin, belgeler, veriler, yazınsal ve 

görsel kaynaklar toplanmıştır.  Bu aşama aynı zamanda araştırma ekibi tarafından sahaya yönelik ön gözlemler ve 

uydu görüntüleri yardımıyla çalışma alanı sınırlarının kesinleştiği aşamadır. Üçüncü aşamada çalışmanın zaman 

aralığı belirlenmiştir. Google Earth Pro programında, mevsimsel uygunluk da göz önünde bulundurularak alana 

ait geriye dönük uydu görüntüleri taranarak 15 yıllık zaman aralığı esas olmak üzere 3 farklı veri yılı belirlenmiştir. 

Google Earth Pro programından yüksek çözünürlüklü olarak indirilen uydu görüntüleri, koordinat verilerinden 

yararlanarak coğrafi düzeltmesi yapılmış, doğruluğu Landsat Uydu görüntüleriyle teyit edilmiştir. Uydu 

görüntülerinin işlenmesinde ArcMap 10.5 programı kullanılmıştır.   2004, 2011 ve 2019 olmak üzere 3 veri yılına 

ait görüntüler ekran sayısallaştırması yoluyla haritalanmış ve veri yıllarına ait alan kullanımları tarım alanları, 

ikinci konutlar, akarsular, yapılı alanlar, doğal alanlar, parklar, açık alanlar, sulak alanlar, kıyı alanları ve 

arkeolojik alanlar olarak belirlenerek veriler analiz edilmiştir. Alan kullanım türlerindeki mekânsal değişimler 

Microsoft Excel programında grafiğe ve tablolara dönüştürülmüştür. Genel değerlendirmelerin yapıldığı ve 

sonuçların elde edildiği son aşamada elde edilen bulgular tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir (Şekil 2). 
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Şekil 2. Yöntem Akış Şeması 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırma kapsamında her veri yılı itibariyle uydu görüntüleri analiz edilmiş, ekran sayısallaştırması yoluyla alan 

kullanım türleri haritalanmış (Şekil 3, 4, 5) ve böylelikle çalışma alanının 2004-2019 yılları arasındaki mekânsal 

dönüşümü elde edilmiştir.  
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Şekil 3. 2004 Yılı Alan Kullanım Haritası 
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Şekil 4. 2011 Yılı Alan Kullanım Haritası 
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Şekil 5. 2019 Yılı Alan Kullanım Haritası 

Araştırma alanı yüz ölçümü toplam 2348,4 hektardır. Araştırma alanında tarım alanları en geniş alanları 

kaplamaktadır. 2004 yılı itibariyle 2348 ha. alan içerisinde 1344 ha. tarım alanı yer almakta, bunu 757 ha. ile ikinci 

konut ve 83 ha. ile yapılı alanlar takip etmektedir. 2011 ve 2019 yıllarına bakıldığında tarım alanlarının sürekli 

küçüldüğü buna karşılık ikinci konut ve yapılı alanların ise sürekli genişlediği dikkat çekmektedir. Tarım alanları 

2004-2011 yılları arasında % 7,4 azalırken bu oran 2011-2019 yılları arasında %16,4’e çıkmaktadır. 15 yıllık 
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süreçte ise tarım alanlarındaki toplam %22,6 olmaktadır. Doğal alanlarda da azalma görülmektedir. Azalma birinci 

dönemde %23 olurken ikinci dönemde %6,7 olarak gerçekleşmiştir. Doğal alanlardaki toplam azalma 15 yıllık 

süreçte %28,2 olarak gerçekleşmiştir. İkinci konutlar alansal olarak genişlemiştir. Bu genişleme birinci dönemde 

%9,7, ikinci dönemde ise %19,3 olarak gerçekleşmiştir. Toplam genişleme 15 yıllık süreçte %30,9’a ulaşmıştır. 

En dramatik değişim yapılı alanlarda görülmektedir. Genellikle tüm yıl yerleşimin olduğu kalıcı konutları temsil 

eden yapılı alanlarda birinci dönemde %46,7, ikinci dönemde %38,9 toplamda ise %103,7’lik bir genişleme 

olmuştur (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Alan Kullanım Türlerinin Veri Yılları İtibariyle Genişlikleri Ve Mekansal % Değişim Değerleri 

Alan Kullanım Türleri 2004 (ha) 2011 (ha) 2019 (ha) 
2004-2011 
Değişim 

(%) 

2011-2019 
Değişim 

(%) 

2004-2019 
Değişim 

(%) 

Tarım Alanları 1344,1 1244,1 1040,6 -7,4 -16,4 -22,6 

Doğal Alanlar 21,3 16,4 15,3 -23,0 -6,7 -28,2 

Sulak Alanlar 14,6 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0 

İkinci konutlar 757,5 831,3 991,6 9,7 19,3 30,9 

Yapılı Alanlar 83,6 122,6 170,3 46,7 38,9 103,7 

Açık Alanlar 41,1 34,1 32 -17,0 -6,2 -22,1 

Kıyı Alanları 44,7 44,7 44,7 0,0 0,0 0,0 

Arkeolojik Alanlar 3 3 3 0,0 0,0 0,0 

Akarsu 25,2 25 24,8 -0,8 -0,8 -1,6 

TOPLAM 2348,4 2348,4 2348,4 0,0 0,0 0,0 

 

Çalışma alanındaki mekânsal değişimlere yüzde olarak bakmanın dışında mekansal genişlik olarak bakmakta da 

yarar var (Çizelge 2). Alansal büyüklükteki değişimlere bakıldığında en dramatik değişimin toplamda 303,5 ha. 

ile tarım alanlarında gerçekleştiği görülmektedir. Bu değişimin 100 hektarı 2004-2011 yılları arasında, 203,5 

hektarı ise 2011-2019 yılları arasında gerçekleşmiştir. Tarım alanlarını ikinci konutlar takip etmektedir. İkinci 

konutların işgal ettiği alanlar birinci dönemde 73,8 hektar artarken, bu artış ikinci dönemde 160,3 hektara çıkmıştır. 

İkinci konutlardaki mekânsal artış toplamda 234,1 hektar olarak gerçekleşmiştir. Yapılı alanlarda ise toplamda 

86,7 hektarlık bir artış kaydedilmiştir. Bunun 39 hektarı birinci, 47,7 hektarı ise ikinci dönemde gerçekleşmiştir.  
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Çizelge 2. Veri Yılları İtibariyle Alan Kullanım Türlerindeki Alansal Değişimler  

Alan Kullanım Türleri 
2004-2011 

Değişim (ha.) 
2011-2019 

Değişim (ha.) 
2004-2019 

Değişim (ha.) 

Tarım Alanları -100 -203,5 -303,5 

Doğal Alanlar -4,9 -1,1 -6 

Sulak Alanlar 0 0 0 

İkinci konutlar 73,8 160,3 234,1 

Yapılı Alanlar 39 47,7 86,7 

Açık Alanlar -7 -2,1 -9,1 

Park -0,8 -1,2 -2 

Kıyı Alanları 0 0 0 

Arkeolojik Alanlar 0 0 0 

Akarsu -0,2 -0,2 -0,4 

 

Rakamsal verilerden de anlaşılacağı üzere çalışma alanı içerisinde en büyük kayıp 303,5 hektar ile tarım 

alanlarında gerçekleşmiştir. Bu kayıp toplam çalışma alanının %12,9’u gibi çok ciddi boyutlardadır. Mekânsal 

olarak en büyük genişleme ise 234,1 hektar ile ikinci konutlarda gerçekleşmiştir. Bu alan kullanım türünü 86,7 

hektar ile yapılı alanlar izlemektedir. Bu iki yapılaşma grubunun toplamı ise 320,8 hektara karşılık gelmektedir. 

Veriler tarım alanlarının hangi boyutta yapılaşma baskısı altında olduğunu açıkça göstermektedir. Bir diğer dikkat 

çeken durum ise mekânsal dönüşümün dönemsel ivmesidir. Örneğin tarım alanları birinci dönemde 100 hektar 

azalırken bu miktar ikinci dönemde 203,5 hektara yükselmektedir. Aynı şekilde ikinci konut alanlarındaki artış 

birinci dönemde 73,8 hektar olarak gerçekleşirken bu rakam ikinci dönem 160,3 hektar olmuştur. Anlaşılacağı 

üzere ikinci konutlar ve yapılı alanlardaki genişleme son dönemde iki katı da geçen bir hızda cereyan etmiş, tarım 

alanlarındaki azalma da iki katın üzerinde gerçekleşmiştir (Çizelge 3, Çizelge 4 ve Çizelge 5). 
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Çizelge 3. 2004 Yılı İtibariyle Mekânsal Değişim ve Alan Kullanım Grafikleri

 

Çizelge 4. 20011 Yılı İtibariyle Mekânsal Değişim ve Alan Kullanım Grafikleri 
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Çizelge 5. 2019 yılı itibariyle mekânsal değişim ve alan kullanım grafikleri 

 

Sonuç 

Bu araştırma Aydın ili Kuşadası ilçesi Güzelçamlı ve Davutlar mahalleleri ve yakın çevresindeki kıyı alanları ve 

tarım alanları üzerinde yürütülmüştür. Araştırma alanındaki 2004-2019 yılları arasındaki mekânsal değişimler alan 

kullanım türleri bağlamında incelenmiştir. Kuşadası ve çevresi Türkiye’de turizmin ilk başladığı bölgelerdendir. 

Bu bölge çok değerli kıyı alanlarını, tarım alanlarını ve doğal alanları barındırmaktadır. Ancak bölgenin uygun 

iklim koşulları ve fiziki koşulları, hem yıllar içerisinde dışarıdan göç yoluyla nüfusun artması hem de turizm 

sektöründe yaşanan gelişmeler nedeniyle özellikle 1980’li yıllardan sonra yapılaşma baskısı altında kalmıştır. 

Başta Kuşadası merkez olmak üzere yapılaşma baskısının en üst düzeyde yaşandığı bölge çalışma alanı olarak 

tanımlanan Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri sahil kesimidir. Bu bölge aynı zamanda en değerli alüvyal tarım 

topraklarından oluşmaktadır. Araştırma sonuçları, özellikle ikici konut yapılaşmasından kaynaklanan dramatik 

düzeyde bir yapılaşma baskısını ve bunun yanı sıra göç kaynaklı kalıcı konut alanlarındaki artışı işaret etmektedir. 

Bu yapılaşma baskıları sonucu 2004 yılında 1344,1 ha. olan tarım alanı varlığı 300 hektardan fazla azalarak 2019 

yılında 1040,6 ha.’a gerilemiştir.  

Geri kazanımının binlerce yıl alacağı, çok değerli tarım topraklarının bu kadar kısa zaman dilimlerinde, özellikle 

yılın belirli mevsimlerinde kullanılan ikinci konutlara dönüştürülmüş olması gerçekten düşündürücüdür. Bu durum 

mevcut yasal ve yönetsel önlemlerin ve alınan planlama kararlarının yeterli olmadığını da göstermektedir.  

Tarımsal topraklar ülkenin kaybedilmemesi gereken milli değerleridir. Bu nedenle tarım alanlarının korunması, 

tarım sektörünün güçlendirilmesi böylece insanların tarım topraklarını kısa süreli kazançlar uğruna elden 

çıkarmasının önlenmesi sağlanmalıdır. Kıyılarda yer alan tarım alanlarına ilişkin koruma kanunları güncellenmeli, 

gerekirse tarımsal sit kavramı da gündeme getirilmelidir.  
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Öğrencilerdeki Çevre Bilinci Düzeyinin Eko-Okul Kapsamında İrdelenmesi; Aydın Kenti Örneği 

Gamze BAYKURT1, Bülent DENİZ2, Çiğdem KILIÇASLAN2, Emine MALKOÇ TRUE3 

1ADÜ Fen Bilimleri Ens. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 2ADÜ Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 3E.Ü. 

Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Özet 

Giriş ve Amaç: Dünyamız endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin de etkisi altında küresel boyutlarda çevresel 

felaketlerin tehdidi altındadır. Çevre bilincinin geliştirilmesi ve çevre duyarlılığının arttırılması ancak bireylerin 

küçük yaşlardan itibaren farkındalığının artmasıyla şekillenecektir. Dolayısıyla okullar çevre bilinci ve 

duyarlılığının kazandırılabileceği öncelikli ortamlardır. Eko-okullar öğrencilere sosyal açıdan sorumluluk öğreten, 

macera odaklı, çevre bilincini aşılayan uluslararası çevre eğitim kurumlarıdır. Araştırmanın amacı Aydın 

kentindeki ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğrencilerin çevre duyarlılığı ve bilincini ölçmek ve eko-okullar 

kapsamında konuyu irdelemektir. 

Gereç ve Yöntemler: Araştırma materyali, ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğrenciler ve öğrencilerin çevre 

bilincini ölçmeye yönelik hazırlanan anket formundan oluşmaktadır. Öncelikle konuya ilişkin literatür çalışması 

gerçekleştirilmiş, çevre, çevre bilinci, eko-okul kavramları incelenmiştir. Çevre ve eko-okul konularını kapsayan 

anket soruları, Aydın kenti genelinde ortaöğretim ve lise öğrencileri arasından basit tesadüfi örneklem yöntemiyle 

seçilen 100 öğrenciye yöneltilmiştir. Devamında, elde edilen bilgiler bütüncül bir şekilde değerlendirilmiş ve son 

aşamada mevcut duruma yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

Bulgular: Araştırma çerçevesinde, anket sonuçlarından elde edilen veriler analiz edilerek, öğrencilerin çevre 

bilinci ve eko–okul kavramına olan yaklaşımı değerlendirilmiştir. Öğrencilerin çevreye karşı duyarlı olmakla 

beraber, yeterince konuya ilişkin bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir. Buna karşılık çevre konusunda yapılacak 

etkinliklere istekli oldukları görülmüştür. Eko- okul kavramı ise yeterince bilinmemektedir. 

Sonuç: Araştırma sonucunda, bireylerin çevreye karşı duyarlılığı ile çevre bilincinin belirli bir düzeyde ve 

çevrenin korunmasına yönelik eylemlerin ise yetersiz kaldığı görülmektedir. Çevrenin korunabilmesi ancak 

eğitimin başladığı ilk yıllardan itibaren çevre konusunun detaylı bir şekilde ele alınması ve bireylerin çevre 

bilincini içselleştirmesiyle mümkün olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çevre bilinci, eko-okul, ortaöğretim ve lise öğrencileri, Aydın. 

Examination Of Environmental Awareness Level Of The Students Within The Context Of Eco-School; 
The Case Of Aydın City 

Summary 

Introduction and Aim: Our world is under the threat of environmental problems on a global scale under the 

influence of industrial and technological developments. Raising environmental awareness will only be shaped by 

increasing the awareness of individuals from an early age. Therefore, schools are priority environments where 

environmental awareness and sensitivity can be gained. Eco-schools are international environmental education 

institutions that teach students social responsibility and instill environmental awareness. The aim of this study is 

to measure environmental awareness of secondary and high school students in Aydın and to examine the subject 

within eco-schools. 
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Material and Methods: The research material consists of a questionnaire prepared to measure the environmental 

awareness of students. Firstly, a literature study was carried out to examine the environmental awareness and eco-

school concepts. The survey questions covering the environment and eco-school subjects were directed to 100 

students selected by simple random sampling method among secondary and high school students. The information 

obtained throughout the study was evaluated in a holistic manner and the suggestions for the current situation were 

developed. 

Results: Within the scope of the research, the data obtained from the survey results were analyzed and students' 

approach to environmental awareness and eco - school concept was evaluated. Although the students are sensitive 

to the environment, they do not have enough knowledge about the subject. On the other hand, they were eager for 

environmental activities. The concept of eco-school is not well known. 

Conclusion: As a result of this research, it is seen that individuals' sensitivity towards the environment and 

environmental awareness are at a certain level and actions towards protecting the environment are inadequate. The 

protection of the environment will only be possible by considering the environmental issue from the first years of 

education and internalizing the environmental awareness of the individuals. 

Key Words: Environmental awareness, eco-school, secondary and high school students, Aydın. 

 

Giriş 

Dünyamız endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin de etkisi altında küresel boyutlarda çevresel felaketlerin tehdidi 

altındadır. Çevre, insan faaliyetleri ve canlı varlıklar üzerinde, hemen ya da süre içinde dolaylı ya da dolaysız bir 

etkide bulunabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin belirli bir zamandaki toplamıdır 

(Hamamcı ve Keleş, 1998). Çevre, canlı ve cansız olmak üzere iki türdür. Canlı çevre, canlı ile aynı fiziksel alanı 

paylaşan ve canlıyı doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen diğer tüm canlılardır. Cansız çevre ise canlıların içinde 

veya üzerinde yaşantılarını sürdürdükleri kaya ve su gibi somut ortamlardır (Yücel, 2006). Çevrenin canlı 

unsurları; insanlar, bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalardır. Cansız öğeleri ise; hava, su, toprak, yer şekilleri, 

binalar, köprüler gibi doğal ya da insanlar tarafından yaptırılan varlıklardır (Yıldız, Sipahioğlu ve Yılmaz, 2000; 

Başal, 2005). Bir canlının çevresi ise her türlü biyolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerini sürdürdüğü 

alandır. Kısaca çevre, tüm fiziki ve biyolojik varlıkların birlikteliği ile var olan bir mekânsal bütündür. Çevre tüm 

doğal ve kültürel kaynak değerlerini barındırır. İnsan etkinliklerinin de doğrudan etkisi altındadır. Küresel 

ölçeklere varan insan faaliyetleri günümüzde çevre sorunlarını gündemin ilk sıralarına taşımaktadır. Çevre 

bilincinin geliştirilmesi ve çevre duyarlılığının arttırılması ancak bireylerin küçük yaşlardan itibaren 

farkındalığının artmasıyla şekillenecektir. İçinde yaşadığımız çağda temiz bir çevrede yaşamak ve gelecek 

nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak için tüm insanlar çevreyi koruma konusunda kendini sorumlu hissetmeli ve 

harekete geçmelidir. Bu sorumluluğu taşıyan, bilinçli ve nitelikli insan yetiştirme görevi, okullara ve dolayısıyla 

da okulların iş görenleri olan eğitimcilere düşmektedir. Çünkü bireylerin çevreye karşı olan bu sorumluluğu 

geliştirebilmesinin ve çevre dostu bireyler yetiştirilebilmesinin en etkili yollarından biri de eğitimdir (Çabuk ve 

Karacaoğlu, 2003). Eğitimin amacı çevre konusunda bilgili, çevreye karşı olumlu tutum içinde olan ve sorumlu 

davranışlar sergileyen vatandaşlar yetiştirmek olmalıdır (Chapman and Sharma, 2002). Çevre eğitimi, tabii veya 
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insanlar tarafından inşa edilen çevreler hakkında duyarlı ve bilgili bir vatandaşlık anlayışını geliştirmeyi 

hedefleyen disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Çevre eğitimi çevresel olarak sağlıklı davranış gerçekleştirme 

amacını sağlamada bilginin, bilincin, tutumların, becerilerin, eylemin ve motivasyonun önemli roller oynadığı bir 

süreçtir (Hawthorne ve Alabaster, 1999: 28; Erjem, 2005). Eğitimin amacı, kişiye sadece belirli konularda davranış 

değişikliği kazandırmak değil, aynı zamanda belli başlı sorunlar karşısında da kişide mücadele bilincini 

uyandıracak ve çözüme ulaştıracak davranışı kazandırmak olmalıdır. Hızla artan çevre sorunlarının çözümünde ve 

çevrenin korunup iyileştirilmesinin temelinde de yatan eğitim, bu tür bir eğitimdir ve “çevre eğitimi” adı altında 

genelleştirilebilir. Günümüzde “Çevre Eğitimi” verilerek çevre bilincinin sağlanması, öncelikle “Milli” sonrasında 

ise “Evrensel” bir sorumluluk halini almıştır (Yücel ve Morgil, 1999). Çevre eğitimi, bireylere, içinde bulunduğu 

çevreye uyum sağlaması ve bu uyumu devam ettirebilmesi için bilgi, beceri, tutum ve davranış kazandırmak, 

ortaya çıkan sorunların çözümünde aktif rol alan, her konuda sorumluluk sahibi insanlar yetiştirmek şeklinde 

açıklanabilir. Çevre eğitimi başlıca üç ortamda verilmelidir. Bunlar; ev, yerel topluluklar ve okul ortamlarından 

oluşmaktadır. Evde aile ortamında kazandırılan çevre anlayışı, örgün eğitim ve diğer kurumlar yoluyla 

geliştirilmedir (Demirkaya, 2006). Günümüzün çevre eğitimi yaklaşımı, insanı da içine alarak ona hem önemli bir 

değer verip hem de sorumluluklar yüklemektedir. Bu yaklaşım ile Tiflis’te (1977) çevre eğitiminin temelini 

oluşturacak amaç ve ilkeler belirlenmiştir. Bu amaç ve ilkeler şöyledir (Külköylüoğlu, 2000:159-160):  

 Çevreyi bir bütün olarak düşünerek biyolojik ve fiziksel olayların ekonomik, sosyal, politik, kültürel, tarihsel, 

teknolojik ve estetik hayatı nasıl etkileyebileceğini göster;  

 Doğal ve sosyal bilimler yoluyla insanlar için bilgi bütünlüğü sağla;  

 Çevre problemleriyle ilgilen ve araştırmalara ağırlık ver, böylece problem çözme yeteneğini geliştir ve bunu 

diğer alanlarda uygula;  

 Geniş kitlelere çevre problemleri hakkında ulaşmaya çalış ve onların çevre hakkında daha duyarlı olmalarını 

sağla;  

 Çevresel problemlerin yöresel, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta kısa ve uzun süreli etkilerini vurgula;  

 Her seviyede problem çözümü, değerler ve çevre hakkındaki bilgiyi ilişkilendir;  

 Yeni çevre problemlerinin doğmasını önleyici ve var olanların da çözümünün aranmasını sağlayabilecek ve 

bu duyarlılıkta olan kitle hareketlerinin önemli olduğunu belirt;  

 Çevre eğitiminin yediden yetmişe herkes için yaşam boyunca uygulanmasının önemini sağla.  

Bu ilke ve amaçlar doğrultusunda çevre eğitimi sonucu tüm bireylere kazandırılmak istenen çevre bilinci ve 

duyarlılığını geliştirmek ciddi bir şekilde ele alınıp uygulanması gereken bir konudur (Çevre Bakanlığı, 1997). 

İlköğretim okullarında ve liselerde bu çevre bilinci ve duyarlılığını geliştirmek, çevre yönetimi ve sürdürülebilir 

kalkınma eğitimi vermek için uygulanan programlardan biri de Eko-Okullar Programıdır. Eko-okullar 1992 yılında 

Rio de Janeiro’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’na (Dünya Zirvesi) tepki olarak 

1994 yılında Uluslararası Çevre Eğitimi Vakfı (FEE) tarafından geliştirilen uluslararası bir programdır (Pirrie ve 

ark., 2006). 

Türkiye’de ise; Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) 1993 yılında, Turizm Bakanlığı önderliğinde, Mavi 

Bayrak Programı'nın ülkemizde de başlatılabilmesi amacı ile kurulmuştur. TÜRÇEV, kuruluşunu takiben Mavi 
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Bayrak Programı'na başlarken, yine FEE şemsiyesi altında; 1995 yılında Eko-Okullar, 1996 yılında Çevrenin Genç 

Sözcüleri, 2004 yılında Okullarda Orman ve 2011 yılında da Yeşil Anahtar Programlarını ülkemizde yürütmeye 

başlamıştır (http://www.ekookullar.org.tr). Ülkemizde toplamda 79 ilde 1430 eko-okul bulunmaktadır. Bu 

okullardan kimileri yeşil bayrağa sahipken kimileri zamanla sahip olacaklardır.  

Bu konuda Aydın kentini yakından incelediğimizde; Aydın’da toplamda 89 tane lise ve ortaokul düzeyinde okul 

bulunmaktadır. Bu okullardan 32 tanesi özel okul statüsündeyken 57 tanesi devlet okuludur. Çalışmamızda bu 

okullardan toplamda 22 tanesine ulaşılarak 100 öğrenciye anket çalışması yapılmıştır. Araştırmamızın amacı; 

kentteki öğrencilerin çevre bilinci düzeyini eko-okul kapsamında irdeleyerek değerlendirmek ve öneriler 

geliştirmektir. Araştırmamız toplam 5 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar; sorunun tanımlanması, veri toplama, 

verilerin analizi, sonuç ve değerlendirmedir. 

Araştırma genelinde öğrencilerin büyük kısmının henüz ekoloji kavramı hakkında hiçbir fikir sahibi olmamaları 

çarpıcı bir sonuçtur. Bu durum bize çevre bilincinin orta öğretim ve lise düzeyinde ne kadar düşük olduğunu 

göstermektedir. Küçük yaşlarda kazanılması beklenen çevre bilincinin edinilmesinde eğitim sistemine, okullara, 

öğretmenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve ailelere önemli sorumluluklar ve görevler düşmektedir.  
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Materyal ve Metod 

Materyal 

Araştırma; Aydın ilinde gerçekleştirilmiştir. Coğrafi konumu nedeniyle ilk çağlardan beri önemli bir yerleşim 

merkezi olan Aydın'ın kuzeyinde İzmir ve Manisa, doğusunda Denizli, Güneyinde Muğla yer alır (Şekil 1). Batı 

sınırını ise Ege Denizi kıyıları çizer. İlin denizden yüksekliği 40 metredir (https://aydin.csb.gov.tr/cografi-

konumu-i-1111). Araştırma materyalini, ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğrenciler ve öğrencilere uygulanan 

anket formu oluşturmaktadır. Öncelikle konuya ilişkin literatür çalışması gerçekleştirilmiş, çevre, çevre bilinci, 

eko-okul kavramları incelenmiştir. Çevre ve eko-okul konularını kapsayan anket soruları, Aydın kenti genelinde 

ortaöğretim ve lise öğrencileri arasından basit tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 100 öğrenciye yöneltilmiştir. 

Anket formunun amacı ise; Aydın kentindeki lise ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin çevre bilincinin ölçülmesi 

ve eko-okul kapsamında irdelenmesidir.  

Aydın kentinde lise ve ortaokul düzeyinde toplamda 89 tane okul bulunmaktadır. Bu okullardan 32 tanesi özel 

okul ve 57 tanesi devlet okuludur. Anket çalışması toplamda 22 tane okul ile yapılmıştır. Okullar sırasıyla; Hacı 

Lütfiye Atay Ortaokulu, Gazipaşa Ortaokulu, Mustafa Kiriş Ortaokulu, Özel Murat Yıldırım Ortaokulu, TED 

Koleji, Zafer Ortaokulu, Şehit Orkun Alparslan Lisesi, Aydın Lisesi, Efeler Anadolu Lisesi, Özel Açı Lisesi, 

Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, Doğa Koleji, Yüksel Yalova Güzel Sanatlar 

Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Aydın Atatürk Anadolu Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Aydın Fen 

Lisesi, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi, Şehit Polis Nedip 

Cengiz Eker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’dir. Bu 

okullar lise/ortaöğretim ve özel/devlet okulu şeklinde gruplandırılmıştır. Gruplandırma sonucunda toplamda 6 

ortaöğretim seviyesindeki 2 okul özel, 4 okul ise devlet okuludur ve bu 6 okuldan sadece 1 tanesi eko-okuldur. 

Lise seviyesindeki 16 okuldan; 2 tanesi özel lise, 14 okul ise devlet okuludur ve toplam 16 okuldan yalnızca 1 

tanesi eko-okuldur (Şekil 1 ve Şekil 2). 

 

https://aydin.csb.gov.tr/cografi-konumu-i-1111
https://aydin.csb.gov.tr/cografi-konumu-i-1111
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Şekil 1. Çalışma alanının konumu 

Metod 

Araştırma toplamda 4 aşamadan oluşmaktadır. 

Konunun belirlenmesi ve veri toplama: Bu aşamada; araştırma konusu ve hedefleri belirlenmiş bu bağlamda 

çalışma ve konuya ilişkin yazılı, görsel kaynaklara ulaşılmış,  konuya ve alana yönelik bilgi ve belgeler 

toplanmıştır.  

Çalışma sınırları ve kısıtlılıklarının belirlenmesi: Aydın Efeler merkez ilçede toplam 89 ortaöğretim ve lise 

bulunmaktadır. Çalışma kapsamında en az 100 öğrenciye ulaşılması ve bu öğrencilerin en az 20 okulda dağılım 

göstermesi hedeflenmiştir.  

Analiz Aşaması: Öğrencilerin çevre bilinci ve duyarlılığını ölçmeye dönük yedi sorudan oluşan bir anket formu 

hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında 22 farklı okuldan 100 öğrenciye anket uygulanmıştır (Şekil 2). Elde edilen 

sonuçlar SPSS23 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Değerlendirme ve Sonuç Aşaması: Öğrencilere uygulanan anketlerin değerlendirildiği ve çıkarımların yapıldığı 

aşamadır. 
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Şekil 2. Çalışma alanı okul konum haritası 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırma kapsamında ortaöğretim ve lise olmak üzere 22 farklı okula giden toplam 100 öğrenciye anket çalışması 

yapılmıştır. Ankete katılan öğrencilerin 50’si erkek öğrenciyken 50’si de kadın öğrenciden oluşmaktadır. Yapılan 

anket uygulamasında yaş aralığı en düşük 10 yaş ve en yüksek 18 yaş olmakla birlikte; ortaöğretim seviyesinde 

43, lise seviyesinde 57 öğrenci bulunmaktadır.  

Uygulanan anket 7 sorudan oluşmaktadır. Anketin 1. Sorusu öğrencinin ekoloji kavramını bilip bilmediğidir. 

Öğrencilerin  %42’si evet yanıtını verirken %58’i hayır yanıtını vermiştir. 2. Soruda ise “Okulunuzda çevreye 

yönelik faaliyetler düzenleniyor mu?” diye sorulmuştur ve %45’ i evet yanıtını verirken %55’i hayır yanıtını 

vermiştir. Bu sorudan sonra düzenleniyorsa katılıp katılmadıkları sorulmuş; %80’i evet yanıtını verirken %20’si 

hayır yanıtını vermiştir. Sorunun devamında düzenlenmiyorsa düzenlenmesini ister misiniz diye sorulmuş 

öğrencilerin %76’sı evet cevabını verirken %24’ü hayır cevabını vermiştir. 3. soruya geldiğimizdeyse öğrencilere 

“Bitki dikimi ve yetiştiricilik faaliyetlerinde bulunmak ister misiniz?” şeklinde soru yöneltilmiş ve %88’i evet 

cevabını verirken %12’si hayır cevabını vermiştir. 4. Soru ise “Okulunuzda gerçekleştirilecek çöp, atık ve geri 

dönüşüm faaliyetlerine katılmak ister misiniz?” şeklinde yönlendirilmiş ve %74’ü evet cevabını verirken geriye 

kalan %26’sı hayır cevabını vermiştir. Bu soruda evet cevabına bağlı kalarak okullarında bu tür faaliyetlere katılıp 

katılmadıkları sorulmuş bu soruya %89 oranında olumlu yanıt alınırken %11 oranında olumsuz yanıt alınmıştır. 

Okullarında bu faaliyetlerin düzenlenmediğini belirten öğrencilere “Düzenlenmesini ister miydiniz?” sorusu 

sorulmuş ve %94’nün evet, %6’sının ise hayır cevabı verdiği görülmüştür. Anketin 5. sorusuna geldiğimizdeyse 

öğrencilere eko-okul kavramını duyup duymadıkları sorulmuş ve %22’sinin evet cevabını verdiğini; %78’inin ise 

hayır cevabını verdiğini görmekteyiz. 6. sorudaysa okulunuzun eko-okul olmasını ister misiniz diye sorulmuş ve 
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%94’ü evet cevabı verirken %6’sı hayır yanıtını vermiştir. Anketin 7. ve son sorusu olarak en önemli çevre 

sorunları nelerdir diye sorulmuş ve %86’sının hava/su kirliliği yanıtını işaretlediği, %1’nin de genetik bozulmalar 

yanıtını işaretlediği belirlenmiştir (Şekil 1). 

Öğrencilere yöneltilen sorulara verilen yanıtların ortaokul ve lise düzeyine göre farklılık gösterip göstermediğine 

bakıldığında ise 3., 4., 6. ve 7. Sorularda cevapların oldukça yakın olduğu görülmektedir. Belirgin farklılığın göze 

çarptığı sorular 1., 2. ve 5. sorulardır. 1. soruda ekoloji kavramını bilme düzeyleri lise öğrencilerinde %60 olarak 

ölçülürken bu oran ortaokul öğrencilerinde %40 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2. soruda “Okulunuzda çevreye 

yönelik faaliyetler düzenleniyor mu?” sorusuna ortaokul öğrencilerinden %58 oranında evet cevabı gelirken lise 

öğrencilerinde bu oran %68 olarak karşımıza çıkmaktadır. 5. soruya geldiğimizdeyse lise düzeyindeki öğrencilerin 

%11, ortaokul öğrencilerinin ise %33 oranında eko-okul kavramını duyduğunu görmekteyiz (Şekil 2 ve Şekil 3). 

Sorulara verilen cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde, “Ekoloji kavramını biliyor musunuz” sorusuna %42 

gibi çok düşük bir oranda evet cevabının verilmiş olması düşündürücüdür. Ortaöğretim ve lise düzeyine gelmiş 

öğrencilerin çok daha yüksek oranda bu kavramı biliyor olması ve çevre farkındalığının artmış olması 

beklenmelidir. 2. Soruda yöneltilen “Okulunuzda çevreye yönelik faaliyetler düzenleniyor mu?” sorusuna verilen 

cevap da % 45 gibi çok düşük oranlarda kalmaktadır. Ankette yer alan 1. ve 2. sorulardan alınan cevaplar 

okullarımızın çevre eğitimi ve faaliyetleri konusunda kısmen yetersiz olduğunu göstermektedir. Nitekim 3. ve 4. 

sorulardaki “Bitki dikimi ve yetiştiriciliği faaliyetlerinde bulunmak” ve “Okulunuzda gerçekleştirilecek çöp, atık 

ve geri dönüşüm faaliyetlerine katılmak” konusunda öğrencilerden sırasıyla %88 ve %74 gibi yüksek oranlarda 

olumlu talep gelmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, ankete katılan öğrenciler çevreye yönelik faaliyetlere 

katılmak konusunda istekli olmakla birlikte, okullarda bu tür organizasyonların düzenlenmesi yönünde eksiklikler 

bulunmaktadır. Ancak gençlerin çevre faaliyetlerine katılma konusunda gösterdikleri istek çok önemli bir 

hazırbulunuşluk işareti olarak değerlendirilmelidir.  

Anketlerden elde edilecek bir diğer önemli çıkarım ise eko-okul kavramının ancak %22 oranında duyulmuş 

olmasıdır. Bunun en önemli nedeni olarak Aydın’da eko okul sayısının çok düşük olması gösterilebilir. 

Ortaöğretim ve lise düzeyinde 89 okul bulunan Aydında eko okul sayısı ancak ikidir. Bunlar da özel okullardır. 

Öğrenciler “Okulunuzun eko okul olmasını ister miydiniz?” sorusuna %94 gibi çok yüksek oranda evet 

demişlerdir. Bu da öğrencilerin çevre bilincine sahip eğitim kurumlarında bulunma isteğine işaret etmektedir. Eko 

okulların öğrencilere kazandırdığı temel çevre bilinci ve farkındalık irdelenecek olursa Aydın’daki eko okul 

sayısının ne kadar az olduğu gözden geçirilmesi gereken bir eksikliktir. Bir diğer eksiklik ise hiçbir devlet 

okulunun eko okul olmamasıdır. 
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Şekil 3. Genel anket soruları ve verilen cevaplar 
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Şekil 4. Ortaöğretim öğrencilerinin anketlere verdiği cevaplar 
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Şekil 5. Lise öğrencilerinin anketlere verdiği cevaplar  

 

Sonuç 
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Araştırmada, Aydın kentinde bulunan lise ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin çevre bilinci ve duyarlılıkları,  

farkındalık düzeyleri ve çevre faaliyetlerine gönüllü katılma konusundaki istekleri eko-okul kapsamında 

irdelenmiştir. Yapılan anket uygulamasının sonuçlarına bakıldığında bazı çarpıcı sonuçlar göze çarpmaktadır. 

Ekoloji kavramının yarıdan fazla öğrenci tarafından bilinmemesi, okullarda çevreye yönelik faaliyetlerin yeterince 

düzenlenmemesi, buna karşılık düzenlenmesi halinde öğrencilerin yüksek oranlarda çevre faaliyetlerine katılım 

konusunda istekli olmaları ve eko okul kavramının hiç bilinmemesine karşılık bir eko okulda okumak yönündeki 

yüksek oranlı istek çarpıcı sonuçlardan bazılarıdır. Çevre sorunları denince öğrencilerde en fazla akla gelen 

sorunun hava-su kirliliği olduğunu, bunu çöp ve atıkların takip ettiğini görmekteyiz. Öğrencilerin çevre 

faaliyetlerine katılımda gösterdikleri istek umut vericidir. Küçük yaşlarda çevre eğitimi alan bireyler çevrelerini 

daha iyi tanıyacak, çevre duyarlılıkları artacak, çevrelerinin korunması konusunda daha çok inisiyatif alacaklar ve 

kendinden sonraki nesillere bu bilinci doğrudan aktarabileceklerdir. Araştırma sonuçlarını genel olarak aşağıdaki 

maddeler halinde özetlemek mümkündür: 

1. Çevre bilincini küçük yaşlardan itibaren kazanmak adına okullarda aldığımız derslere zorunlu ders olarak; 

yaban hayatı, ekoloji, çevre sorunları vb dersler getirilmeli. Bu dersler sadece teorik ve ezbere yönelik 

değil, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesine imkan sunacak şekilde olması sağlanmalıdır. 

2. Okullarda öğrenci ve öğretmenlerden oluşan çevre, ekoloji, iklim değişikliği vb. konularda çalışma 

grupları ve eğitim timleri kurulabilir. Bu çalışma grupları ve timler hem brifing, seminer benzeri eğitsel 

çalışmalarda bulunabilir hem de çevre faaliyetlerinin düzenlenmesinde etkin görevler üstlenebilirler. 

3. Çevremizi koruyabilmek için; sevmemiz, sevmemiz için ise o çevreyi tanımamız, anlamamız ve 

yaşamamız gerekir. Tüm bunlar ancak araştırıp bilgi edinmek, sorumluluğu paylaşmak ve gönüllülük 

esasıyla mümkün olacaktır. Eko-okul projesinin bu konudaki başarısı tüm dünyada bilinmektedir. Eko-

okul programının yaygınlaşarak özellikle devlet okullarının da bu programa dâhil olması sağlanmalıdır. 

Eko-okula dönüşüm sürecine öğrenciler de dâhil edilmelidir. 

4. Çevre sorunları ve çevre bilinciyle de ilgili etkinlikler düzenlenmeli ve bu etkinliklere çevre ile ilgili 

STK’lar, öğretmenler ve veliler başta olmak üzere mümkün olan en geniş kitlenin katılımı sağlanmalıdır. 

5. Okullarda kullanılan başta çocuk oyun elemanları olmak üzere dış mekan donatı elemanlarının çevre 

dostu ve doğal malzemelerden seçilmesi sağlanmalı ve malzeme tercihlerini içeren süreçlere mümkünse 

öğrenciler dahil edilmelidir. 

6. Öğrenci ve öğretmenler atıklar ve geri dönüşüm konusunda mutlaka bilinçlendirilmeli konunun önemi 

her yaş grubundaki öğrenciler için etkinlikler kapsamında anlatılmalıdır. 

7. En etkili öğrenme şekli küçük yaşlarda oyunla öğrenmedir. Bu bağlamda okullardaki çevre bilinci 

eğitimleri, etkinlikler ve oyunlarla; öğrencilere eğlence, şenlik ve oyun formunda aktarılmalıdır.  

8. Unutulmamalı ki çevre bilincinin etkin bir şekilde verilebilmesi ancak rol model olan öğretmenlerin de 

bu davranış kalıplarını benimsemiş ve içselleştirmiş olmasıyla mümkün olacaktır. 

9. Çevre eğitiminin, çevre duyarlılığını artırıcı bir etkisi bulunmaktadır. Bu eğitim temel olarak küçük 

yaşlardan itibaren başlanarak, daha kapsamlı ve güncel konuları içermesine özen gösterilerek 

anlatılmalıdır. Çevre eğitimi dersleri konularının her sınıf ve her dersin programında aşamalı ve 

öğrencilerin gelişimiyle doğru orantılı olacak şekilde bulunması sağlanmalıdır. 

Kaynaklar 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

624 
 

 

Chapman, D. and Sharma, K. (2002). Environmental Attitudes and Behavior of Primary and Secondary Students 
In Asian Cities: An Overview Strategy for Implementing an Eco-Schools Programme. The Environmentalist, 21, 
265-272 

Çabuk, B. ve Karacaoğlu, C. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının İncelenmesi. Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36 (1-2), 189-198. 

Çevre Bakanlığı. (1997). Türkiye Çevre Atlası. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi 

Demirkaya, H. (2006). Çevre Eğitiminin Türkiye’deki Coğrafya Programları İçerisindeki Yeri ve Çevre Eğitimine 

Yönelik Yeni Yaklaşımlar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 207-222 

Külköylüoğlu, O. (2000). V. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu. Kiziroğlu, İ., İnanç, N. ve 

Turan, L. (Editörler). Çevre Eğitiminde Yapısal Unsurlar ve Amaçlar Üniversitelerin Eğitimde Önemi. Ankara: 

Çevre Bakanlığı Yayını.    

Pirrie, A., Elliot, D., McConnell, F. and Wilkinson, J. E. (2006). Evaluation of EcoSchools Scotland. The SCRE 
Centre Research In Education, 124, 1-44. 

Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş., ve Yılmaz, M. (2000). Çevre Bilimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. 

https://aydin.csb.gov.tr/cografi-konumu-i-1111 

http://www.ekookullar.org.tr 

https://www.ecoschools.global/how-does-it-work 

 
  

https://aydin.csb.gov.tr/cografi-konumu-i-1111
http://www.ekookullar.org.tr/
https://www.ecoschools.global/how-does-it-work


“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

625 
 

 

Doğal Yayılış Gösteren Salvia fruticosa Mill. Populasyonlarının Morfolojik, Kimyasal ve Genetik 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

Determination of Morphological, Chemical and Genetic Properties of Natural Salvia fruticosa Mill. Populations 

Sinem ELMAS1, Olcay ARABACI2, Emrah AKPINAR3, Semra HASANÇEBİ3, Ahmet ZEYBEK1 

1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 48000, Muğla, Türkiye 

2 Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 09100, Aydın, Türkiye 

3 Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Genetik ve Biyomühendislik Bölümü,22000, Edirne, 

Türkiye 

Sorumlu yazar (Corresponding author): S. Elmas, e-posta (e-mail): sinemelmas@hotmail.com.tr 

Yazarlar e-posta : oarabacı@adu.edu.tr, emrahakpinar1@trakya.edu.tr, semrahasancebi@trakya.edu.tr,   

azeybek@mu.edu.tr 

 

Özet 

Bu çalışma, Muğla yöresinde doğal yayılış gösteren Salvia fruticosa Mill. (Anadolu Adaçayı) 

populasyonlarının bazı morfolojik, kimyasal ve moleküler karakterizasyonunun belirlenmesi amacı ile 

gerçekleştirilmiştir. Bitki materyalimiz Salvia fruticosa Mill., 2017 ve 2018 yılı Haziran ayında Muğla’nın 

Menteşe (4), Ula (6), Köyceğiz (1), Marmaris (11), Ortaca (2), Fethiye (2), Dalaman (2) ve Milas (2)  ilçelerinden 

olmak üzere 30 farklı lokasyondan toplanmıştır. Her bir populasyondan 30’ ar bitki toplanmıştır. Araştırmamızda 

populasyonlara ait ortalama bitki boyu 31- 109.1 cm, ortalama dal sayısı 3.8-29.1 adet, ortalama yaprak sayısı 7.2-

27.2 adet, ortalama yaprak boyu 1.78-7.59 cm, ortalama yaprak eni 0.81-3.72 cm, ortalama gövde çapı 0.26 -2.46 

cm olarak ölçülmüş, yeşil herba verimi 14.3-133.3 g/bitki, drog herba verimi 7.27-22.7 g/bitki, drog yaprak verimi 

4.07-16.17 g/bitki ve drog sap verimi 2.83-15.1 g/bitki olduğu saptanmıştır, Yapılan çalışmalarda yapraktaki uçucu 

yağ oranın %0.2-4.18 arasında; saptaki uçucu yağ oranın %0.01-0.35 arasında ve toplam uçucu yağ oranın %0.12-

2.80 değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Toplam uçucu yağ miktarının, yaprak eni ve yaprak boyunun az olduğu 

populasyonlarda daha yüksek,  rakımı yüksek olan populasyonlarda ise daha düşük olduğu belirlenmiştir. 

Populasyonlar arasındaki genetik çeşitlilik RAPD moleküler markırları ile belirlenmiştir. RAPD analizlerinde, 10 

primer tekrarlanabilir ve güvenilir amplike DNA ürünleri vermiştir. Jel elektroforezi sonucu toplamda 150 bant 

elde edilmiş ve bu bantlar değerlendirilerek oluşturulan dendrogramda populasyonların 2 ana kümeye ayrıldıkları 

belirlenmiştir. Araştırma sonuçları Muğla yöresinden toplanan Salvia fruticosa Mill.’in genetik çeşitliliğini ortaya 

koymuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Salvia fruticosa Mill., Morfolojik Özellikler, Uçucu Yağ, RAPD- PCR, Muğla  
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Abstract 

The study was carried out in order to determine some morphological, chemical and molecular characterization of 

Salvia fruticosa Mill. (Anatolian Sage) populations distributed in Muğla province naturally. Plant materials (Salvia 

fruticosa Mill.) were collected 2017 and 2018 in June, from 30 different locations which of them districts of Muğla 

Menteşe (4), Ula (6), Köyceğiz (1), Marmaris (11), Ortaca (2), Fethiye (2), Dalaman (2) and Milas (2). 30 plants 

were collected from each population.  The study, the average plant height of the populations was 31-109.1 cm, the 

average number of branches was 3.8-29.1, the average number of leaves was 7.2-27.2, the average leaf length was 

1.78-7.59 cm, leaf width 0.81-3.72 cm, plant diameter 0.26-2.46 cm, green herba yield 14.3-133.3 g/plant, drug 

herba yield 7.27-22.7 g/plant , drug leaf yield 4.07-16.17 g/plant and drug haulm yield was determined between 

2.83-15.1 g/plant.  The study, it was determined that the amount of essential oil in the leaf is between 0.2 and 4.18 

% and the amount of total essential oil varied between 0.12-2.80 %. The study, we determined that the total amount 

of essential oil was higher in the populations which of them have low leaf width and leaf length whereas it was 

lower in the high altitudes. Genetic variation among populations was determined by RAPD molecular markers. 

Ten of primers used in the RAPD analysis gave reproducible and reliable polymorphic DNA products. Totally 150 

bands were obtained as a result of gel electrophoresis and the populations were divided into 2 main clusters by 

evaluating these bands. The results of this study revealed the genetic diversity of Salvia fruticosa Mill. in Muğla 

province. 

 

Keywords: Anatolian Sage, Salvia fruticosa Mill., Morphological Characters, Essential Oil, RAPD- PCR, Muğla   

 

 

 

1. Giriş 

Lamiaceae familyası uçucu yağ içeriği bakımından zengin bir familya olup, bilinen önemli cinsleri, 

Salvia, Thymbra, Thymus, Origanum, Satureja, Mentha, Teucrium, Ballota, Stachys, Ajuga, Prunella, Melissa, 

Lamium, Sideritis ve Marrubium’ dur. Bu bitkilerin fitoterapik özelliği içeriklerindeki temel yağlardan 

kaynaklanmaktadır (Erdoğan, 2014). 

Bunlar içinde Salvia cinsi, çok eski zamanlardan beri farmakolojik önemi bilinen adaçayı bitkilerini oluşturur. 

Türkiye’de 114 taksonla temsil edilen bu türün 57’ si endemik olup endemizim oranı %50’ dir (Bizim Bitkiler, 

2019). 

Salvia cinsine ait türler ekonomik önem taşımaktadırlar. Bunlar içerinde Salvia fruticosa, Salvia cryptantha, Salvia 

multicaulis, Salvia sclarea ve Salvia tomentosa türlerinin ticareti yapılmaktadır (İpek ve Gürbüz, 2010). 

Türkiye’nin ihraç ürünlerinden biri olan Salvia fruticosa Mill.’ in kurutulmuş yaprakları bitkisel çay olarak veya 

uçucu yağ üretimi için kullanılır. Ülkemizin Kuzeybatı, Batı Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde doğal yayılış 

gösteren Salvia fruticosa Mill. (Anadolu adaçayı) yörelere göre elma çalbası, boz şalba, elma çalısı, almiya çalbası, 
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alma geyik gibi farklı isimlerle anılmaktadır. Literatürde Salvia libanotica Boiss. et Gaill., Salvia triloba, Salvia 

cypria, Salvia lobryana gibi farklı isimleri de bulunmaktadır (Zgheib vd., 2019). Salvia fruticosa Mill.’ in 

yaprakları infüzyon veya dekoksiyon halinde hazırlanarak çay şeklinde tüketilir. Yapraklarından su buharı 

distilasyonu ile 1,8 cineole içeriği zengin, renksiz veya açık sarı renkli  (Oleum Salviae trilobae) ‘elma yağı’ adı 

verilen bir yağ elde edilir (Bayram vd., 1999; Baydar, 2005). Uzun yıllardır floradan toplanarak kullanılan Salvia 

fruticosa Mill.’in hem iç pazarda hem de dış pazarda azımsanmayacak bir yeri bulunmaktadır. Türkiye’nin yıllık 

adaçayı ihracatı 2017 yılında Türkiye’den 7.057 milyon dolar karşılığı 557 ton kuru adaçayı yaprağı ihraç 

edilirken, 2018 yılında ise 7.181 milyon dolar karşılığı 428 ton kuru adaçayı yaprağı ihraç edilmiştir. Muğla ili 

adaçayı yetiştiriciliği ve ihracatında önem arz etmektedir.  Muğla’da, 2017 yılı ve 2018 yılında kayıt altına alınmış 

adaçayı üretim miktarı sırasıyla 17 ton ve 28 tondur (TUİK, 2019).  

Biyoçeşitliliğin korunmasını sağlamak için ekonomik çıkarlarla bitki kaynaklarının kontrol bir şekilde 

kullanılmasını dengelemek gerekir. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda Salvia fruticosa Mill.’in zarar 

görebilir (vulnerable) sınıfında yer aldığı belirtilmiştir (İpek ve Gürbüz 2010). Bu nedenle ekonomik ve tıbbi 

açıdan değerli olan bu türde, olası tehditler nedeniyle doğal populasyonlarının çeşitliliğini değerlendirmeye acil 

bir gereksinim vardır (Bacu vd. 2005).  Moleküler markır belirteçleri, özellikle de PCR tabanlı genetik markırlar 

populasyonlar arası genetik çeşitliği belirlemek için uygun birer araçtır. Bunlar içinde RAPD-PCR yöntemi, 

populasyonların genetik benzerlik ve çeşitliliğin belirlenmesinde kullanılan en basit ve en yaygın yöntemlerden 

biridir. Ayrıca araştırılan genom hakkında herhangi bir ön bilgi gerektirmemesi, az miktarda DNA’ ya ihtiyaç 

duyması, kısa sürede ve hızlı sonuç vermesi, primer tasarımının kolay olması gibi avantajlara sahiptir. 

Çalışmamızda, Muğla yöresinde doğal yayılış gösteren Salvia fruticosa Mill. populasyonlarında morfolojik, 

kimyasal ve moleküler belirteçler kullanarak populasyonların yapısının ortaya çıkarılması ile populasyonlarının 

gen havuzlarının belirlenmesi, populasyonlar arası farklılıkların saptanması amaçlanmıştır. Çalışmamız ileride 

kurulacak gen bankalarına genetik veri sağlamak ve ıslah programlarında üstün genotip ve fenotipe sahip 

populasyonlara ulaşmak için bir referans olarak alınabilir, bu sayede işletmelerin ihtiyaç duyduğu istenilen 

nitelikteki ürünün ıslahı ve yetiştiriciliği için uygun varyetelerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. 

 

2. Materyal ve Metot 

Muğla yöresinde doğal yayılış gösteren bazı morfolojik, kimyasal ve moleküler özelliklerini araştırmak 

üzere kullandığımız bitki materyali Salvia fruticosa Mill. olup, çiçeklenme sonu döneminde toplanmıştır. 2017 ve 

2018 yılları Haziran ayında Muğla’nın Menteşe (4), Ula (6), Köyceğiz (1), Marmaris (11), Ortaca (2), Fethiye (2), 

Dalaman (2), Milas (2)  ilçelerinden toplamda 30 populasyondan ve her bir populasyondan 30’ar adet toplanmıştır. 

Salvia fruticosa Mill.’in toplandığı yerlere ait koordinat, lokasyon, rakım ve yönler Çizelge 1.’ de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Salvia fruticosa Mill.’in toplandığı yerlere ait koordinat, lokasyon, rakım ve yönleri 

 

 

 

2.1. Morfolojik çalışmalar 

2017-2018 Haziran aylarında 30 farklı populasyondan toplanan Salvia fruticosa Mill. bitki materyalinin bitki boyu, 

dal sayısı, yaprak sayısı, yaprak boyu, yaprak eni, gövde çapı ve yeşil herba verimi, drog herba verimi, drog yaprak 

verimi, drog sap verimi ortalamaları belirlendi.  

2.2.  Kimyasal çalışmalar 

Kurutulmuş bitki örnekleri, yaprak ve saplarına ayrıldıktan sonra uçucu yağ oranlarını belirlemek için su buharı 

distilasyonu yöntemini kullanılmıştır. Drog yaprakta ve sapta Neo- Clevenger apereyi ile volümetrik (ml/100g) 

olarak bulunmuştur. Uçucu yağ oranları hava kurusu üzerinden mililitre/100g (%) olarak verilmiştir. (Wichtl,1971) 

Yaprakta uçucu yağ belirlenmesinde Gaz kromotografisi- Kütle Spektrometresi yöntemi (GC-MS) kullanılmış 

olup, Çizelge 2’ de analiz koşulları verilmiştir. 

Çizelge 2. Gaz kromotografisi/ kütle spektrometresi (GC/MS) analiz koşulları 
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Kullanılan Cihaz: Shimadzu (Japan) GC- 2010 Plus Shimadzu GCMS-QP2010 

SE (Dedektör) 

Enjeksiyon Bloğu: 250 C 

Dedektör: 250 C 

Akış Hızı(ml/dakika): 1.0 

Dedektör: 70 eV 

İyonlaştırma Türü: EI 

Kullanılan Gaz: Helyum 

Kullanılan Kolon: Restek Rx-5Sil MS 30 m *  0.25 mm, 0.25 um 

Sıcaklık Programı: 60 C de 1 dakika bekledikten sonra 250 C’ ye dakikada 4 C’ 

lik artışla ulaşıyor. 250 C’de 15 dakika bekliyor. 

Uçucu yağ hazırlama: 30 mikrolitre saf uçucu yağ üzerine 970 mikrolitre Hexan 

eklenir. Kapaklı vialden 1 mikrolitre enjekte edilir. 

Split 1:10 
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Populasyon 

No 
Koordinatlar Lokasyonlar 

Rakı

m 
Bakı 

1 
37°09'02.2"N 28°25'16.5"E 

Yeniköy, Yeniköy Mahallesi, 

Menteşe/Muğla 734 Kuzey 

2 37°08'44.7"N 28°25'10.6"E 

Yeniköy, Yeniköy Mahallesi, 

Menteşe/Muğla 772 Güney 

3 37°05'38.0"N 28°22'11.1"E Ula, Muğla 411 Güney 

4 37°04'50.6"N 28°26'11.6"E Ula, Muğla 613 Doğu 

5 37°04'49.4"N 28°26'10.6"E Yeşilova, Yeşilova Mahallesi, Ula/Muğla 147 

Güneydoğ

u 

6 37°03'33.0"N 28°26'25.5"E Yeşilova, Yeşilova Mahallesi, Ula/Muğla 68 Güney 

7 37°03'31.0"N 28°26'21.8"E Elmalı, Elmalı Mahallesi, Ula/Muğla 77 

Güneydoğ

u 

8 37°02'52.0"N 28°17'17.1"E 

Kuyucak, Kuyucak Mahallesi, 

Menteşe/Muğla 83 Batı 

9 37°02'51.0"N 28°16'05.4"E 

Kiransahili, Kıran Mahallesi, 

Menteşe/Muğla 162 Batı 

10 37°00'39.4"N 28°20'21.0"E Gökçe, Gökçe Mahallesi, Ula/Muğla 75 Batı 

11 37°00'44.5"N 28°19'28.1"E 

Çetibeli, Çetibeli Mahallesi, 

Marmaris/Muğla 112 Güney 

12 
36°59'25.4"N 28°17'25.4"E 

Çetibeli, Çetibeli Mahallesi, 

Marmaris/Muğla 295 Doğu 

13 36°58'41.6"N 28°16'54.5"E 

Çamliköy, Çamlı Mahallesi, 

Marmaris/Muğla 65 Doğu 

14 36°58'59.1"N 28°15'37.1"E 

Çamliköy, Çamlı Mahallesi, 

Marmaris/Muğla 5 Kuzey 

15 
36°58'43.6"N 28°14'54.9"E 

Çamliköy, Çamlı Mahallesi, 

Marmaris/Muğla 105 Doğu 

16 36°58'16.2"N 28°16'09.3"E 

Çamliköy, Çamlı Mahallesi, 

Marmaris/Muğla 23 Doğu 

17 36°55'55.6"N 28°14'12.8"E 

Karaca, Karaca Mahallesi, 

Marmaris/Muğla 248 

Güneydoğ

u 
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2.3.  Moleküler çalışmalar 

Çalışmamızda populasyonların genetik yakınlık uzaklık ilişkilerini belirlemede RAPD- PCR yöntemini 

kullanıldı.  Bu yöntem genetik benzerlik ve çeşitliliğin belirlenmesinde kullanılan en basit ve en yaygın 

yöntemlerden biridir. Moleküler analizlerde Salvia fruticosa Mill.’in drog yapraklarından izole edilen DNA 

kullanılmıştır. RAPD analizlerinde, Çizelge 3 ’te verilen 10 primer tekrarlanabilir ve güvenilir amplike DNA 

ürünleri vermiştir. Meydana gelen amplifikasyon ürünleri jel elektroforeziyle ayrılmış, toplamda 150 bant elde 

edilmiştir. Bantların varlığı ve yokluğuyla 1 ve 0 şeklinde skorlanmıştır.  

 

 

18 36°56'34.1"N 28°13'25.3"E 

Karaca, Karaca Mahallesi, 

Marmaris/Muğla 95 

Kuzeydoğ

u 

19 36°53'51.6"N 28°16'04.2"E 

Beldibi, Beldibi Mahallesi, 

Marmaris/Muğla 287 Doğu 

20 36°52'44.0"N 28°14'41.8"E Marmaris, Muğla 259 Güney 

21 

36°52'22.301"N 

28°14'38.323"E Armutalan,  Marmaris/Muğla 183 Güney 

22 36°53'37.7"N 28°35'19.5"E Sultaniye, Köyceğiz/Muğla 26 Doğu 

23 36°43'59.4"N 28°40'51.4"E 

Sarıgerme, Sarıgerme Mahallesi, 

Ortaca/Muğla 99 Güney 

24 36°43'35.2"N 28°51'39.8"E 

Şerefler, Şerefler Mahallesi, 

Dalaman/Muğla 238 

Güneydoğ

u 

25 36°47'36.9"N 28°39'42.7"E Dalyan, Dalyan Mahallesi, Ortaca/Muğla 3 Güney 

26 

37°6'17.584 "N 

27°54'36.224"E 

Çakıralan, Çakıralan Mahallesi, 

Milas/Muğla 290 Batı 

27 

37°2'37.912 "N 

27°54'21.589"E 

Türkevleri, Türkevleri Mahallesi, 

Milas/Muğla 43 Batı 

28 36°46'18.336 "N 28°55'47"E Göcek, Göcek Mahallesi, Fethiye/Muğla 182 

Güneydoğ

u 

29 

36°48'35.831"N 

28°56'11.49"E 

Akarca, Kayadibi Mahallesi, 

Dalaman/Muğla 256 Kuzeybatı 

30 

36°45'39.452"N 

28°58'23.139''E Göcek, Göcek Mahallesi, Fethiye/Muğla 199 

Güneydoğ

u 
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3.Bulgular 

3.1. Morfolojik bulgular  

 

Muğla yöresinde floradan topladığımız Salvia fruticosa Mill. türünde Çizelge 4.’te görüldüğü gibi 2017 

ve 2018 yılı populasyonların ortalama bitki boyu 69.93 cm, dal sayısı 11.11 adet, yaprak sayısı 16.69 adet,  yaprak 

boyu 4.04 cm, yaprak eni 1,86 cm, gövde çapı 1.05 cm, yeşil herba verimi 51.7 g/bitki, drog herba verimi 13.08 

gr/bitki, drog yaprak verimi 7.32 gr/bitki, drog sap verimi 5.75 gr/bitki olarak bulunmuştur. Doğadan toplanan 

Salvia fruticosa Mill. populasyonlarının incelenen bitki boyu, dal sayısı, yaprak sayısı, yaprak boyu, yaprak eni, 

yeşil herba verimi ve drog herba verimi özelliklerinin populasyonlar arasındaki yakınlık derecesini belirlemek için 

hiyeraşik kümeleme analizi yapılmış ve populasyonlar arası ilişkiler Şekil 1’ de dendrogramda gösterilmiştir. Şekil 

1.’ de incelenen morfolojik özellikler bakımından populasyonların 2 ana kümeye ayrıldığı ve bunların da kendi 

içlerinde alt kümelere ayrıldıkları görülmektedir.  

1.Kümede (A Kümesi):  3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 29 ve 30 nolu populasyonlar, 

2.Kümede  (B kümesi): 1, 2, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 24, 26, 28 nolu populasyonlar toplanmıştır. 
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Şekil 1. Salvia fruticosa Mill’ in incelenen morfolojik özellikleri açısından populasyonlar arasındaki ilişkilerini 

dendogramı 

 

Şekil 2. İncelenen morfolojik özelliklerine göre Salvia fruticosa Mill. populasyonlarının kümelenmeleri 

 

3.2. Kimyasal bulgular 

2017 ve 2018 yılında toplanan Salvia fruticosa Mill. popülasyonlarında her iki yılın yapraktaki uçucu yağ oranı % 

2.57; saptaki uçucu yağ oranı % 0.11 ve toplam uçucu yağ oranı % 1.49 olarak belirlenmiştir. Doğadan toplanan 

Salvia fruticosa Mill. populasyonları drog yapraklarından elde edilen uçucu yağın bileşenlerinden 1,8 cineole, 

camphene, camphor, α-pinene, β-pinene, α-humulene, caryophyllene oxide,  α-thujone, β-myrcene, cymol, 

thujene-α, trans β-caryophyllene oranlarının populasyonlar arasındaki yakınlık derecesini belirlemek için hiyeraşik 

kümeleme analizi yapılmış ve populasyonlar arası ilişkiler Şekil 2’ de dendrogramda gösterilmiştir. Şekil 2’ de 

incelenen kimyasal özellikler bakımından populasyonların 2 ana kümeye ayrıldığı ve bunların da kendi içlerinde 

alt kümelere ayrıldıkları görülmektedir.  

1.Kümede (A Kümesi):  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 nolu populasyonlar, 
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2.Kümede (B kümesi): 1 ve 2 nolu populasyonlar toplanmıştır. 

 

Şekil 3. Salvia fruticosa Mill’ in kimyasal içeriklerinin oranları açısından populasyonlar arasındaki ilişkilerini 

dendogramı 

 

Şekil 4. Kimyasal içeriklerinin oranlarına göre Salvia fruticosa Mill. populasyonların kümelenmeleri 

 

3.3. Genetik bulgular 

Genetik analizlerde Salvia fruticosa Mill.’in drog yapraklarından izole edilen DNA kullanılmıştır. RAPD 

analizlerinde, taranan 15 primer içinden 10 primer tekrarlanabilir ve güvenilir amplike DNA ürünleri vermiştir. 

Meydana gelen amplifikasyon ürünleri jel elektroforeziyle ayrılmış, toplamda 150 bant elde edilmiştir. Bantların 

varlığı ve yokluğuyla 1 ve 0 şeklinde skorlanmıştır. Muğla yöresinde doğadan toplanan Salvia fruticosa Mill. 

populasyonları arasında genetik akrabalık düzeyi belirlenmiştir. Ayrıca şekil 5’te populasyonlar arası genetik 

ilişkiyi gösteren dendrogram verilmiştir. Yapılan analizler sonucu genetik açıdan populasyonların 2 ana kümeye 

ayrıldığı görülmektedir. 
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1.Kümede (A Kümesi):  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30 nolu populasyonlar, 

2.Kümede ( B kümesi): 1, 2 nolu populasyonlar toplanmıştır. 

 

Şekil 5. Salvia fruticosa Mill. populasyonları arasındaki genetik ilişkiyi gösteren dendrogram 

 

Şekil 6. Moleküler belirteçlere göre Salvia fruticosa Mill. populasyonlarının kümelenmeleri 

 

 

4.Sonuç 

Muğla yöresinde doğal yayılış gösteren Salvia fruticosa Mill. türünde yürüttüğümüz çalışmada amacımız 

populasyonların morfolojik, kimyasal ve moleküler karakterizasyonlarını belirleyerek, populasyonlar arası 

ilişkilerini ortaya çıkarmaktı. Çalışma sonunda Salvia fruticosa Mill. populasyonlarının, incelenen morfolojik 

özellikleri ve uçucu yağ bileşimlerinin oranları bakımından kümeleme analizleri yapılmış ve populasyonlar arası 

ilişkilerini gösteren dendrogramları verilmiştir. Moleküler analiz sonuçlarında ise populasyonların genetik 

uzaklıkları belirlenmiş, aynı şekilde populasyonlar arası ilişkileri gösteren dendrogram oluşturulmuştur. 
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Buna göre incelenen morfolojik özelliklere göre Salvia fruticosa Mill. populasyonları 2 ana küme ve çok sayıda 

alt kümeye ayrılmıştır. Marmaris’ten alınan populasyonlar, 19 ve 20 nolu populasyon dışındakiler, aynı 

kümelenmiş, hatta incelenen morfolojik özellik değerleri bakımından birbirine en yakın populasyonların buradan 

alınan 12 ve 16 nolu populasyonlar olduğu, sonrasındaki en yakın populasyonların yine her ikisi de Marmaris’ten 

toplanan 11 ve 15 nolu populasyonların olduğu belirlenmiştir. İncelenen morfolojik özelliklerin değerleri 

bakımından birbirine en uzak populasyonlar 3 (Ula) nolu ve 20 ( Marmaris) nolu populasyonlar olup, onları 4 

(Ula) ve 20 nolu populasyonlar ile 5 (Ula) ve 20 nolu populasyonlar takip etmektedir. Marmaris’ ten ve Ula’dan 

alınan populasyonlar (7, 19, 20 nolu populasyonlar hariç) ile Ortaca’dan alınan populasyonlar sıkıca kümelenirken, 

Fethiye, Milas ve Dalaman’dan alınan populasyonlar incelenen morfolojik özellikler açısından farklı kümelere 

dağılmışlardır. 

Muğla ilinin farklı yerlerinde, floradan toplanan Salvia fruticosa Mill. populasyonlardaki uçucu yağın bileşimi 

drog yapraklardan elde edilen yağ ile belirlenmiştir. Uçucu yağın bileşenlerinden 1,8 cineole, camphene, camphor, 

α pinene, β pinene, α humulene, caryophyllene oxide,  α-thujone, β-myrcene, cymol, thujene α, trans β-

caryophyllene oranlarının populasyonlar arasındaki yakınlık derecesini belirlemek için hiyeraşik kümeleme analizi 

yapılmış ve populasyonlar arası ilişkiler dendrogramda gösterilmiştir. Uçucu yağ bileşenlerinin oranları 

bakımından populasyonların 2 ana küme ve birçok alt kümelere ayrıldıkları belirlenmiştir. Yeniköy’ den alınan 1 

ve 2 nolu populasyonlar diğer populasyonlardan ayrılmış ve kendi kümelerini oluşturmuşlardır. Bileşenlerin 

oranları açısından birbirine en yakın populasyonların 9 nolu (Menteşe) ve 22 nolu (Köyceğiz) populasyonları 

olduğu, daha sonraki en yakın olanların 22 nolu (Köyceğiz) ve 23 nolu (Ortaca) populasyonlar ile 4 nolu (Ula) ve 

19 nolu ( Marmaris) populasyonlar olduğu görülmüştür. Birbirine en uzak populasyonlar, 2 nolu ( Yeniköy) ve 26 

nolu (Milas) populasyonu olarak belirlenmiştir. Daha sonraki en uzak populasyonlar 3 nolu (Ula) ve 2 nolu 

(Yeniköy ) populasyonlar ile 2 nolu ve 29 nolu ( Dalaman) populasyonlardır. 

 Salvia fruticosa Mill. populasyonları yapılan RAPD- PCR analizi ile moleküler özellikler açısından da 2 ana 

kümeye ayrılmıştır.  Ula, Menteşe, Milas, Fethiye, Ortaca ve Dalaman’dan alınan populasyonlar aynı ana kümede 

toplanırken, Yeniköy’ den alınan 1 ve 2 nolu populasyonların diğer populasyonlardan şekilde ayrılıp başka bir 

küme oluşturdukları görülmüştür Populasyonlar arasında genetik olarak en uzak populasyonların % 88 uzaklık 

değeri ile 1 (Yeniköy) ve 22 nolu (Sultaniye, Köyceğiz) populasyonlar olduğu, en yakın populasyonların ise % 14 

genetik uzaklık değeri ile Ula’dan alınan 4 ve 5 nolu populasyonlar olduğu belirlenmiştir. Çalışmada birbirine 

yakın bölgelerden alınan populasyonlarda genetik uzaklıklar farklılık göstermiştir. Marmaris populasyonlarının 

genetik uzaklıkları %15-59 arasında, Menteşe populasyonlarının genetik uzaklıkları %25-80 arasında, Ula 

populasyonlarının genetik uzaklıkları %14-37 arasında değişmiştir. Milas’tan alınan 26 ve 27 nolu populasyonlar 

arasında genetik uzaklık % 25, Ortaca’dan alınan 23 ve 25 nolu populasyonlar arasında % 42, Dalaman’dan alınan 

24 ve 29 nolu populasyonlar %29 oranında, Fethiye’ den alınan 28 ve 30 nolu populasyonları arasındaki ise 

%27.6’dır. Salvia fruticosa Mill. populasyonları incelenen morfolojik, kimyasal ve moleküler özellikler açısından 

farklı kümelere ayrılmışlardır. Morfolojik, kimyasal ve genetik özelliklerine göre kümelere ayrılmış Salvia 

fruticosa Mill. populasyonları içinde 1 ve 2 nolu Menteşe Yeniköy’den alınan populasyonların, morfolojik, 

kimyasal ve moleküler özelliklerinin diğer populasyonlardan farklılık gösterdiği görülmektedir.  
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Marmaris, Fethiye, Ula, Ortaca, Dalaman ve Milas’ tan alınan populasyonların tamamı kimyasal ve moleküler 

özelliklerine göre aynı kümelerde toplanırken, bu populasyonların bazıları morfolojik özelliklerine göre farklı 

kümede yer almışlardır. 

Muğla ilinde doğal yayılış gösteren Salvia fruticosa Mill. ile ilgili yürüttüğümüz çalışmada gerek populasyon içi 

gerekse populasyonlar arasında morfolojik, kimyasal ve genetik bakımdan geniş bir varyasyon olduğu 

görülmüştür. Dendrogramlar arasında görülen farklılıklarının nedeni, fenotip ve genotip arasında gen ekspresyonu, 

gen regülasyonu gibi bir dizi karmaşık bağlantıya bağlı olabileceği gibi, bitkilerin morfolojik karakterlerinin çevre 

ile birlikte değişebileceğine ve doğal seleksiyon süresince türler arasındaki gen alışverişlerine bağlı olabilir. 

Çalışmada birbirlerine coğrafik olarak yakın olan populasyonların genetik olarak da yakınlık göstermesi 

populasyonlar arasında gen akışı olduğu göstermiştir (Skoula vd, 1999). 

Hiyerarşik kümeleme analizlerinde ve oluşturulan dendrogramlarda, Salvia fruticosa Mill. populasyonlarının 

kimyasal ve genetik profillerinin birbiriyle uyumlu olduğunu tespit edilmiştir. Populasyonlarda belirlenen farklı 

uçucu yağ oranı ve içerikleri, her populasyonda genetik değişkenlik olduğunu da doğrulamıştır.  

Muğla ilinde doğal yayılış gösteren Salvia fruticosa Mill. populasyonları halk hekimliğinde uzun yıllardır yaygın 

olarak kullanılmakta ve toplanıp satışının yapılmasıyla yöre halkına ek gelir sağlamaktadır (Karık 2015). Ancak 

birçok bitki türünün yayılış gösterdiği Muğla ilinde düzensiz yapılaşma, yoğun şekilde hayvan otlatma, bilinçsizce 

yapılan toplamalar gibi pek çok neden bu türlerin populasyonlarını azaltmakta ve türlerin devamlılığını tehlikeye 

atmaktadır. Doğal yayılış gösteren bu populasyonların bozulması veya parçalanması türler arasında gen akışına ve 

genetik sürüklenmeye bağlı olarak populasyonların genetik yapılarında farklılaşmaya neden olabilir (Hatmaker 

vd.2018).  Meydana gelebilecek olası bir genetik erozyonun önüne geçebilmek için ekonomik açıdan değerli olan 

türler ile endemik ve tehlike altındaki türler için moleküler yöntemler kullanılarak bir gen veri tabanı belirlenmeli, 

gen bankaları kurulmalı ve genetik kaynakları korunmalıdır (Altındal 2019). Ekonomik açıdan değerli bitkilerde 

üstün genotipe sahip olanların kültüre alma olanaklarının geliştirilmesi ile standart, kaliteli ve verimi yüksek 

ürünün yetiştirilmesi sağlanacak, dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. 

 

Teşekkür 

 Bu çalışma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından (Proje 

no 17/213) desteklenmiştir. 
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ABSTRACT 

Tobacco is one of the most important addictive substances obtained from plant leaves and can be legally used all 

over the world. Tobacco and tobacco products cause many diseases and related early deaths, leading to today's 

public health problems. Tobacco is not exposed to any manufacturing process is called “unpackaged tobacco”. 

When we examine the chemical contents of these unpackaged tobacco production in our country, heavy metals 

with high toxicity can be produced. Most of the health problems caused by heavy metals are chronic diseases or 

cancers that require advanced diagnosis and treatment. In this study, the analysis of the main heavy metals (Cd, 

Pb, Hg, Ni) in unpackaged tobacco collected from 25 different regions of Turkey was performed. Heavy metal 

quantities in prepared tobacco samples were measured by inductive coupled plasma-optical emission spectrometry 

(ICP-OES) method. According to this; Mercury (Hg) was not detected in any tobacco samples. Lead (Pb) was 

detected in some samples. Heavy metal values in tobacco; for cadmium, Adıyaman Çelikhan tobacco was found  

1.04±0.47 mg/kg, in Denizli tobacco; 1.02±2.76 mg/kg, in Diyarbakır tobacco was found 0.91±2.46 mg/kg. Lead 

values were 0.95 mg/kg in Adıyaman Kahta tobacco; 1.04±0.40 mg/kg was found in Adıyaman Algan tobacco. 

Nickel values were; 17.68±0.21 mg/kg in Hatay Samandağ tobacco, 5.35±3.04 mg/kg in Bitlis tobacco, 1.54±1.12 

mg/kg in Malatya tobacco, 4.88±2.71 mg/kg in Muş tobacco. According to the results obtained; it is remarkable 

that some heavy metals are above the critical levels determined by the World Health Organization in tobacco 

samples. In the production and sales process of garlic chopped tobacco, which is produced and sold in Turkey, it 

has been observed that there is insufficient control in production and sales process, which threatens human health 

as well as damaging the country's economy. In this regard, in addition to measures taken by public institutions and 

organizations, we believe that increasing the awareness level and awareness of the society is of great importance 

in dealing with many public health problems caused by tobacco. 

mailto:mpolat@mehmetakif.edu.tr


“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

639 
 

Key words: Unpackaged tobacco, heavy metal, public health. 

 

1. Introduction 

Tobacco and tobacco products are widely used in our country. The negative effects of chemical and 

carcinogenic substances in tobacco smoke on human health are one of the most important and preventable public 

health problems of the world and our country. 

More than 5 million people die every year from tobacco-borne diseases. This means 14,000 people every 

day, every 8 seconds. The increasing use of cigarettes and other tobacco products has threatened public health 

worldwide. In order to prevent this situation and to cope with the strategies developed by the tobacco sector, the 

first international agreement, the Tobacco Control Framework Convention (FCTC), was signed and implemented 

by our country. This agreement aims to control the tobacco epidemic, the disease of our time. In our country, 

following the convention, the National Tobacco Control Program and Action Plan 2008 - 2012 was prepared and 

put into practice with the aim of protecting the public by controlling tobacco consumption. The most common use 

is hookah, e-cigarette, but the most common use is to drink raw tobacco wrapped. 

Open tobacco; This is the direct sale of raw tobacco harvested from the field. Unlike cigarette production 

in open tobacco, the necessary fabrication stages are not performed and residue analyzes such as pesticides and 

heavy metals are not performed. In addition , it is extremely economical compared to banded cigarettes because it 

is tax-free . Therefore , a significant increase has been observed recently in the number of shops selling open 

tobacco in districts and city centers . Due to the fact that our country is a tobacco producing country, access to 

tobacco and tobacco products is extremely easy. Therefore, in cases where the increase in cigarette prices cannot 

be met economically, it is seen in our study that there is a tendency towards open tobacco since there is no legal 

obstacle. The price of open tobacco is extremely economical compared to banded cigarettes.                                           

As cadmium is not a trace element for humans, it causes toxic effects even in small doses. Cadmium 

causes primarily hematological disorders in humans. In addition to hematological disorders, it causes toxicity in 

the reproductive system and disorders in the immune system. Especially as a result of occupational exposures , 

osteoporosis, renal dysfunction and osteomalacia . In addition , as a result of intoxication dysuria , polyuria , cough, 

shortness of breath, irritability , excessive fatigue, headache, dizziness, edema, renal dysfunction , liver damage, 

testicular and pancreatic injuries, diarrhea , osteoporosis, anemia, tooth loss, atherosclerosis , tumor metastasis, 

loss of olfactory sensation. Cadmium inhalation in high doses 

by inhalation causes pulmonaryirritation, pulmonary edema and acute pneumonia . Osteomalacia, multiple bone 

fractures in osteoporotic patients, leads to long bones rsiyo dystonia (ATSDR, 2012). 

According to the World Health Organization, 0.4-0.5 mg per week (60 kg per person) is 

considered tolerable (WHO, 2015) . The biological excretion of cadmium life is estimated to be between 10-30 

years. Chronic Cadmium exposure, uptake and accumulation through the lung and 
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intestine liver, causing damage to many organs . 3-8% of cadmium taken into the bodyaccumulates especially on 

the lungs and kidneys . This amount is approximately 50% of the amount of Cd in the whole body. Acute 

and chronic cadmium exposure ; nephrotoxicity , lung, liver and prostate cancer, respiratory system damage and 

bone fractures . (ATSDR, 2008; Järup et al ., 2003 ). 

Nickel is mostly distributed in the lung, thyroid and adrenal glands. Since it is not a cumulative substance, 

nickel in the organism is rapidly excreted through the kidneys. Nickel, which is not absorbed from 

the gastrointestinal tract, is excreted in the faeces . It also excretes with urine, hair, sweat and breast milk. The 

half-life of nickel in the body depends on the compound types of nickel. The half-life of soluble nickel 

compounds is known as 11-39 hours, and the nickel compounds with particles are known to be 30-54 hours. 

As a result of nickel exposure, hepatoxicity , nephrotoxicity , cardiovascular diseases and hematological 

disorders are seen . Acute toxicity of nickel causes damage to lungs, kidneys,gastrointestinal tract and neurological 

system. As a result of chronic exposure to nickel , asthma, bronchitis, lung and respiratory function disorders are 

seen. 

2. Material and Method 

The tobacco samples used in this study were; Eastern and Southeastern Anatolia 

Regions; Diyarbakır Harzo , Adıyaman Algan, Adıyaman Çelikhan, Çelikhan Özel Orta, Adıyaman Kahta, 

Adıyaman Coal Town, Muş, Malatya, Bitlis, Calbor Private Sector Tobacco, Mediterranean Region; Burdur-

Bucak, Hatay Kirikhan, Hatay Samandag, Osmaniye Orta, Burdur Kozluca, Aegean Region; Denizli, Usak Small 

Leaf, Black Sea Region; Samsun was obtained from 25 different production centers, namely tobacco, which was 

given to the private sector. Heavy metal analyzes of tobacco samples were carried out in Burdur Mehmet Akif 

Ersoy University Scientific and Technology Application and Research Center Laboratory. The centers identified 

in the study were visited and samples were taken and face-to-face interviews were made with some of the 

producers. The collected open tobacco samples were randomly numbered. Each group was weighed on average 

0.25 g of the sample. 

2.1. Sample Preparation 

In the samples, heavy metal analyzes were performed on the Perkin Elmer Otima-8000 instrument. Table 

1 shows the wavelengths of the selected elements for our study . Tobacco samples in our study were burned 

on Milestone Start D device. 0.5 g of the homogenized sample was taken into microwaves, 9 mL of 10 M 

HNO 3 and 3 mL of 10 M HCl were added. The temperature program of the combustion process was realized in 

two stages. In the first step, the temperature of the microwave device rose to 110 ° C within 15 minutes. In the 

second step, it was waited for 15 minutes at 110 ° C. After the device cooled down, samples were taken and 

readings on ICPOES device 

2.2. Device and Operating Conditions 
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Nitric acid (65%) and hydrochloric acid (37% ) used in the study (Figure 2.2) Sigma From 

Aldrich . The analyzed elements ( Ni , Cd , Pb, Hg) were obtained from VHG company. The water used 

is Sartorius. I ariuna Obtained from Ultrapure system. Into the samples in the tubes, pipetted 5 ml nitric 

acid ( HNO 3 ) and 1 ml of hydrogen peroxide ( H 2 O 2 ). After the completion of these procedures, samples of 

open tobacco tobacco in the microwave device ( Milestone) Stard D ). 

3. Results 

According to the data obtained in the study, the upper and lower limit values of cadmium in open tobacco 

are 0.16 - 1.32, respectively. mg / kg. The space between the lower and upper limit values may represent the 

operation of the roll-cut tobacco has been produced in Turkey. Accordingly, Adıyaman Algan, Adıyaman Kahta , 

Samsun, Muş provinces Cadmium values of tobacco samples obtained from regions other than the ones found to 

be high. The amount of cadmium in the tobacco sample in Adıyaman Çelikhan region was found to be high with 

1.32 mg / kg.Denizli with 1.02 mg / kg and 0.91 Diyarbakir tobacco is followed by mg / kg. 

When we consider the amount of nickel , our lower - upper limit values; 0.09-17.68 mg / kg. Adıyaman 

Algan tobacco is the only sample that does not contain nickel. Hatay Samandağ tobacco was found to be the highest 

with 17.68 mg / kg. Uşak tobacco with 8.49 mg / kg and Malatya tobacco with 7.37 mg / kg followed Hatay 

Samandağ tobacco. When we examined the samples with the lowest nickel content, 0.46 mg / kg Adıyaman Kahta 

tobacco and the lowest value of 0.09 mg / kg Osmaniye tobacco comes respectively. When the other heavy metals 

we investigated ( Cd , Pb, Hg) were examined , nickel was found to be the element in which the most variable 

difference occurred between regions / provinces. 

Bullet; Adiyaman Algan tobacco is the highest value with 1.04 mg / kg, although sample samples are not 

detected in most regions. 0.95 mg / kg, 0.59 mg / kg and 0.44 mg / kg respectively;Adiyaman Kahta tobacco, 

Celikhan tobacco and NST tobacco. However, most of our sample samples such as Bucak Yüreğil , Hatay, Denizli, 

Bitlis, Osmaniye have not been found to be leaded. 

4. Discussion 

According to ICP-OES results; The highest amount of Nickel 17.68 mg / kg was determined 

in Diyarbakır Harzo tobacco. Uşak Küçük Yaprak tobacco is the second sample containing a high amount of nickel 

8.49 mg / kg. Malatya tobacco comes in third place. Nickel was not detected in Adıyaman Algan tobacco. The 

lowest amount of nickel was found in Osmaniye medium smoking tobacco (0.09 mg / kg). 

In a study conducted in India, Suman et al. (2017) The amount of nickel in membrane type tobacco 

samples is 0.91 ± 0.0003. g / g, is determined as the type of the nickel content in tobacco Khaya 0.91 ± 

0.0003 mg / g, were determined. The results of our study are about 15 times higher than the results in India. In this 

sense, it is seen that heavy metal accumulation in soils in our country is very high. The reason for this is that 

climate and temperature differences can be shown between Turkey and India. In another study, the amount of 
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nickel in tobacco samples taken from Pakistan was 0.64 ± 0.0002. g / g, it was determined as (Suman et al 

2017). Regass and Chandravanshi 's (2016) in his study Shew Robit rAW The amount of nickel in the tobacco 

leaf is1.96 ± 0.08 μg / g ,   Billat to processed The amount of nickel in tobacco is 1.35 ± 0.19 μg / 

g ,   Nyala processed amount of nickel in the tobacco tobacco 4.70 ± 0.04 μg / g , ( Regassa andChandravanshi , 

2016). Although these results are similar to the results obtained in our study, they suggest that there may be 

differences in nickel uptake in tobacco. Again similar; Yebpell to et al. (2015) In his study , the amount of nickel 

in Nigerian tobacco sample samples obtained 1.05 (1.00 ± 1.10) μg / g ( Yebpella) et al., 2015). In 2002, heavy 

metal analysis of open tobacco samples obtained by Baranowski et al. Grows on the roadside St. John's wort nickel 

content in the tobacco sample, 1.29 ± 0.15 mg / g was determined progress. It is thought that the factors that may 

cause the nickel ratios to be very low in our study may be the differences in the places where tobacco is grown. 

Data on the nickel range of 1.0–10.0 ppm and 0.18-5 ppm are accepted in the literature . Therefore, in our 

study; The nickel values of all samples except Adıyaman tobacco and Osmaniye tobacco, which are collected from 

different regions, were higher than the values given in many studies. 

As it is shown in Figure 2, for example if it was not detected in any tobacco mercury. It is important that 

this heavy metal, which is toxic to the body, is not present in our samples . The fact that this heavy metal, which 

is highly threatening to human health, is not detected in tobacco samples revealed that there is no mercury related 

heavy metal toxicity . Liu et al. (2019)Mercury values of tobacco samples in China study were measured and the 

results obtained; The amount of mercury in Xiangyan 3 tobacco is 0.0045 ± 0.0012 g / g, mercury concentrations in 

the tobacco 0.0021 ± 0.0002 Longjiang 851 mg / g was determined. In similar studies, the amount of mercury 

was determined to be very low and this shows parallelism with our results. Themaximum and minimum values 

that should be present in tobacco according to the values established by the International Agency for Research on 

Cancer ; 0.006 μg / g to 0.292 μg / g. The results obtained in our study are below the determined values health 

problems in terms of emergence as a pleasing situation. 

Although the lead used in our study was not generally high in quantity, the amount of lead in the samples 

obtained from Adıyaman Algan region was 1.04 mg / kg, and the amount of lead in Adıyaman Kahta tobacco; 0.95 

mg / kg in Çelikhan tobacco; 0.59 mg / kg. Lead could not be detected in Hatay Samandağ, Bucak Yüreğil , 

Diyarbakır, Malatya, Muş, Bitlis, Uşak tobacco samples. It is thought that the tobacco lifting properties of tobacco 

species grown in different regions and provinces may have affected the results. 

In the study conducted in Spain in 2015, the amount of lead in Virginia type tobacco, one of the tobacco 

samples obtained from different regions, was 1.53 ± 0.98. μg / g, again the amount of lead in Virginia 

type light tobacco samples 4.87 ± 2.00 μg / g. The results of Virginia light tobacco show that the amount of lead 

is 4 times higher compared to the results of our study. The high amount of lead in tobacco samples collected in 

Spain according to our study suggests that this may be due to the different fertilizers used in the soil. In 

China, Liu et al. (2019), in another study, the amount of lead in Yunyan 95 sample in tobacco samples obtained 

from Shandong city ; 0.29 ± 0.11 μg / g The amount of lead in Hongda tobacco; 0.25 ± 0.05 μg / g The amount of 

lead in theyuyan 3 tobacco; 0:18 ± 0.08 mg / g was determined progress. The obtained data, when compared with 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

643 
 

the samples collected from different parts of Turkey, although relatively low, shows affinity. These results suggest 

that lead absorption in soil may be less than other heavy metals. In Pakistan, Ahmad et al. (2017) in another study 

lead values are remarkable. Gold leaf , MorvenGold , Royals The amount of lead in filter tobacco is as 

follows; 14.16 ± 1,041 μg / g, 17.16 ± 3.055 μg / g and 11.50 ± 1.000 μg / g respectively. Compared with tobacco 

samples collected from different regions of Turkey, between the tobacco samples to be trained in Pakistan, the 

local manufacturer is noteworthy that there is a serious difference. Lead value in the results obtained from tobacco 

sample in Pakistan, according to our study, samples derived from different regions of Turkey tobacco appears to 

be about 15 times higher. It can be thought that the high rate of difference may be due to the difference in soil 

type. When we compare with the results of the research conducted in the United States, we can say that we see the 

closest similarity to our study. Caruso et al. (2014) in their study, the average lead value in the results; 0.44 μg / 

g. In our study, mean value; 0.5 μg / g. This result suggests that the lead contents of the fertilizers given to tobacco 

products grown in the two countries may be similar ( Caruso et al 2014). The range of maximum and minimum 

values established by the International Agency for Research on Cancer is 0.032 μg / g - 0.41 μg / g. When the 

results of our study were compared, it was found that the sample samples obtained in Adıyaman region were above 

the maximum values (1.04 mg / kg). From a health perspective, lead accumulation in tobacco 

users; cardiovascular , neurological damage and kidney diseases. 

As shown in Figure 3 , the maximum cadmium content in tobacco samples was found to be 1.32 mg / kg 

in Adıyaman Çelikhan tobacco. Ege tobacco (Denizli) took the second place with 1.02 mg / kg, and Diyarbakır 

and Adıyaman tobacco were determined at the same rate with 0.91 mg / kg. When the cadmium contents were 

examined , it was found that the values were close to each other. In this context, a small amount of cadmium was 

detected in each region in the collected samples. 

In comparison with the studies in the literature, the amount of cadmium in tobacco samples collected in 

Ghana in 2014 was 1.0 - 4.1 μg / g, value ( Sebiawu et al 2014). In a study conducted by Omari et al. In Kenya in 

2015, traditional Kenyan tobacco samples were incinerated for heavy metal analysis. According to the results 

obtained from the analyzes, the amount of cadmium in traditional tobacco is 0.093 ± 0.02 μg / g. When compared 

with the results obtained in our study, the values obtained were found to be quite low. As the results of the study 

conducted by Caruso et al. In 2014 were examined, cadmium values in tobacco samples obtained from different 

brands were determined in the range of 0.46–6.48 μg / g ( Caruso et al 2014). These results can potentially have 

harmful effects on human health. Compared to our study, the cadmium content in tobacco samples appears to be 

much higher. This suggests that the geography is different and the difference in climate conditions may affect the 

cadmium in the soil. Ashraf (2012) in Saudi Arabia The results of his study on tobacco obtained from random 

markets in Eastern city revealed the amount of cadmium in Salem brand; 1.93 ± 0.05 μg / g, the amount of cadmium 

in the Merit brand; 1.53 ± 0.03 μg / g, the amount of cadmium in the Carlton brand was 2.58 ± 0.05μg / g, 

the amount of cadmium in the Wills brand was 1.73 ± 0.04 μg / g. In this study, 10 different tobacco products were 

used and average value for cadmium value; 1.81 μg / g. When the results are compared with our study, it is seen 

that the amount of cadmium is higher in tobacco samples in Saudi Arabia. The average cadmium value of tobacco 

in our study; Considering that it is 0.62 μg / g, it shows that the amount of tobacco samples in Saudi Arabia is 3 

times higher than the ratio in the samples in our study ( Ashraf , 2012). Pourkhabbaz and In the study conducted 
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by Pourkhabbaz in 2012, the amount of cadmium in Bahman and Sima tobacco grown and sold in Iran were 

determined as 1.34 μg / g and 1.25 μg / g , respectively . These results are very close to the results obtained in our 

study. It is thought that the law enacted on the restriction of heavy metals applied in Iran may be effective in this 

case ( Pourkhabbaz and Pourkhabbaz , 2012). 2013 PELİT and Demirdöğen (2013), Turkey's tobacco samples of 

16 different studies have made is obtained. Compared to the tobacco samples in our study, the amount of cadmium 

in the tobacco sample taken from Bitlis province; It was found to be 5.80 ± 0.22 μg / g. In our study, the amount 

of cadmium in samples taken from Bitlis province in 2018 was found to be 0.84 μg / g. This decrease in the amount 

of cadmium in tobacco samples obtained from the same region in different years is a pleasing development in 

terms of potential risks that may lead to health, but also shows that soil contamination is reduced (Pelit 

& Demirdöğen , 2013). 

5. Conclusion and Suggestions 

Since the beginning of the twentieth century, modern agriculture has been started with the effect of 

increasing population and consumption has increased as a result of rapid industrialization and consequently 

environmental pollution problems have started to emerge. With the increasing environmental pollution due to 

industrialization and urbanization, soil pollution has emerged and reached to the dimensions that can be dangerous 

on living things. The effect of all organisms through the food chain from environmental and soil pollution, which 

can occur directly and indirectly, increases the magnitude and danger of this problem. The most important factors 

that cause environmental and soil pollution are heavy metals. The presence of heavy metals such as Cd , Pb, Ni , 

Hg in the agricultural soils may be due to the main material or as a result of industrial activities, phosphorus 

fertilizers, sewage wastes and human activities such as atmospheric deposits. 

Tobacco, which is accepted as the most widely used addictive substance in the world and in our country, is 

also considered as an environmental toxic substance because of the more than 3800 compounds and heavy metals 

it carries . One of these health problems is the effects of metabolic destruction. In human metabolism; chemical 

reactions, physiological and transport systems, carcinogens and mutagen as well as building blocks affect, as well 

as specific and allergic effects. In particular, their accumulation in human tissues causes permanent discomfort 

over time. 

In Turkey, roll-cut tobacco production is made with AdIyaman, Batman, Bitlis, 

Diyarbakir, Samsun, Hatay, Malatya, Denizli, Uşak, Osmaniye and conducted with tobacco products derived from 

Muş that the tobacco samples in this study heavy metal values were determined and their place in the world 

accepted reference values were determined . The four elements ( Cd , Pb, Ni , Hg) which are completely toxic to 

human health were investigated in the samples collected from different regions. 

Things that are manufactured in Turkey at the results of this study and that the roll-cut tobacco in the 

production and sales process control deficiency that is being sold is that it's in both threaten human health has been 

shown to cause damage to both the national economy. In the literature; Although the roll-cut tobacco in 

Turkey have formed an overview of the heavy metalcontents in our country it has been noticed that there is a lack 
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of studies in this area. Compared with world examples planting soil in tobacco produced in Turkey is required to 

follow the heavy metal content in the content of the fertilizer supplied from the time, but also some restrictions 

according to the soil types in the plantation area has emerged considers that the vital importance of bringing. In 

this study, the results of the heavy metal analysis revealed that open tobacco has a significant negative potential 

that can directly or indirectly harm many human health. Bi flour madefrom more studies on this subject in the next 

process is of great importance both in terms of literature to contribute to the protection of public health. 

According to the data obtained in this study; produced in various regions and offered to use these 

tobacco; smoker over all people that could lead to serious health risks of heavy metalexposure and thus has a 

potential level s i can reveal. In addition to the known risks of open tobacco, which is preferred by the public 

despite the prohibition of sale and supply in our country, it should be noted that they may contain especially heavy 

metal and this may cause significant health problems in the long term and awareness should be raised. In the light 

of these scientific data, we think that it would be beneficial to prepare various promotional brochures, informative 

public spots and present them to our people. In this sense, we believe that our study is important for revealing new 

ideas and actions related to the subject and will make a significant contribution to the literature . 
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GÖLLER BÖLGESİNDEKİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER  

 

*Eda ARICI, **Gülcihan Aybike DİLEK, *Mümin POLAT 

 

*Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü 

**Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık ve Biyomedikal Bilimler ABD 

 

 

ÖZET 

 

İnsan ve hayvan hastalıklarının tedavi edilmesinde kullanılan bitkiler, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler olarak 

isimlendirilmektedir. Tedavi amaçlı kullanılan bitkiler; tıbbi, kokulu bitkiler ise aromatik bitkiler olarak 

adlandırılmaktadır. Bununla birlikte bitkilerin çoğunluğu kokulu olduğundan iki tanım bir arada kullanılmaktadır. 

Tıbbi ve aromatik bitkiler günümüze kadar, gerek ülkemizde, gerekse dünyada oldukça yaygın şekilde 

çalışılmıştır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanı çok geniştir. En önemli kullanım alanları; ilaç, parfüm, 

gıda, kozmetik sanayi olup sıkılıkla baharat olarak da tüketilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 

dünyada yaklaşık 20.000 tıbbi bitki türü mevcuttur. Bugün kullanılan tıbbi bitkilerin tahmini olarak % 70’inin 

doğrudan toplandığı, %30’unun ise kültürünün yapıldığı tahmin edilmektedir. Son yıllarda doğal tedavi 

yöntemlerinin uygulama alanları yaygınlaşması tıbbi aromatik bitkleri tekrar gündeme getirmiştir. Bitkilerle 

tedavinin esasını, bitkilerin sentezlediği kimyasal maddeler oluşturmaktadır. Bu kimyasallar vücutta bir takım 

fizyolojik değişikliklere yol açmakta ve çeşitli hastalıklarda iyileştirici etkileri bulunaktadır. Türkiye sahip olduğu 

mikro-klima zenginliği ile pek çok tıbbi ve aromatik bitkinin yetiştirilmesine elverişlidir. İklim ve coğrafi konum 

bakımından tür çokluğu ile bağlantılı olarak tıbbi bitkiler yönünden Avrupa’nın en zengin floryasına sahip 

ülkelerinden birisidir. Anadolu’da doğal olarak bulunan 9.000 bitki türünün %35’i endemiktir. Gölller 

bölgesindeki endemik bitki sayısı ise 862’dir. Göller Bölgesin’deki tıbbi ve aromatik bitkilerden en çok bulunan 

türler; gül, lavanta, mayasıl otu, haşhaş, at kuyruğu, ardıç, kantoron, su teresi, diş otu, karamuk’tur.  

Bu çalışmada ülkemizin gerek bitki türü sayısı gerekse tür içi genetik çeşitliliği bakımından son derece zengin olan 

Göller Bölgesi’nde yetişmekte olan tıbbi ve aromatik bitkilerinin genel özellikleri ve kullanım alanları üzerine bir 

derleme oluşturulması amaçlanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Tıbbi ve  Aromatik Bitkiler, Bitkisel Tedavi, Türkiye, Göller Bölgesi. 

 

 

GİRİŞ 
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Doğadaki tüm hayvanlar, bitkiler ve insanlar bir dengenin ürünüdürler. Mitolojide bitkiler tanrıların verdiği en 

değerli armağanı olarak ele almışlardır.Tüm bitkiler insanın hizmetindedir ve insanın varoluşundan itibaren 

bitkilerle olan ilişkisi başlamıştır. ( Gezgin, 2006 ). İnsanoğlu tıbbi bitkileri, tarihin en eski zamanlarından itibaren 

bilmektedir. Eski milletlerin tıbbi bitkier konusundaki bilgilerini, deneyimlerini yaşadıkları dönemden kalma 

kitabelerde ve arkeolojik meteryallerde rastlamaktayız. Örneğin; Asurlar’dan kalma, kil tabakalarında yazılmış bir 

çok hastalık ve bitki adları mevcuttur ve bunları hastaların tedavilerinde kullandıkları bilinmektedir. Milattan önce 

2000’li yıllara ait Papiruslarda 450 hastalığın kaydedildiği, nebati bitkisel ilaç terkipleri bulunduğu yaralanma, 

kırık ve burkulmalara ait tedavi yöntemlerinin anlatıldığı görülmektedir. Aristo “ Tabii İlimler Tarihi ” kitabında 

o devirde tıbbi bitkilerin kullaşını, Teofratos ( Aristoteles'in halefi ) botanik konusunu, Plinus’un “ Tabiat Tarihi 

” kitabı yaşadığı döneme kadar geçen zamanlardaki tıbbi başarı öykülerini ele almaktadır. Hekimliğin ve ilaç 

formüllerine yönelişin, yanlış inançlar nedeniyle göreceli olarak karşı çıkılsa da sorgulama ve araştırmalar devam 

etmiş, yeni bitkisel ilaç formülleri ve antidotları  keşfedilmiştir. Bir çoğu tesadüfen bir çoğu da merak sonucu 

denenerek etkileri anlaşılan doğal ilaçlar, kulaktan kulağa yayılarak herkes tarafından tanınmış ve yıllar geçtikçe 

daha farklı bitkilerin başka hastalıkları da tedavi ettiği anlaşılmıştır. Diğer bir gelişmede bu bitkilerin, beslenmede 

lezzet, koku, tad verici ve iştah açıcı özelliklerinin anlaşılması ve kullanımının yaygınlaşmasıdır. Dünya’nın 

gelişmiş ülkeleri özellikle tedavide bitkisel kaynaklara yönelmiş durumdadır. Tedavide kullanılan ilaçların önemli 

bir kısmını doğal kaynaklı ilaçlar oluşturmaktadır. Doğal kaynaklı ilaçların kullanım oranı gelişmiş ülkelerde %60, 

gelişmekte olan ülkelerde ise %4 civarındadır. Bugün Türkiye florasında 9000’in üzerinde bitki türü olduğu kabul 

edilmiştir. Bu bitkilerin 1000’i ilaç ve baharat olarak kullanılan bitkilerdir. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum ve 

iklim özellikleri nedeniyle çok çeşitli bitki türlerine sahiptir. Güner ve ark. ( 2012 )’nin “ İlk Milli Flora Listemiz 

” olarak değerlendirdikleri “ Türkiye Bitkileri Listesi ( Damarlı Bitkiler ) ” isimli çalışmalarında Türkiye 

Florasında ismi geçen fakat yayılışı itibari ile Anadolu’da bulunmayan, Doğu Ege Adalarında yayılış gösteren 

türlerin listeden çıkırtılması ve son yıllarda artan revizyon çalışmaları sonucunda bazı taksonların sinonim 

yapılması ile ülkemizde bulunan toplam tür ve tür altı takson sayısı, yabancı kaynaklı ve kültür bitkileri dahil 

11.707, endemik takson sayısı 3.649  ve endemizm oranı %31.82 olarak belirlenmiştir. Endemik türler bakımından 

en zengin bölgemiz ise Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgeleridir.  

TÜRKİYE GÖLLER BÖLGESİ 

Göller Bölgesi Akdeniz Bölgesi’nin batısında Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan toplam 36.672 km² 

alana sahip bölgemizdir. Kapsadığı alanın 20.591 km² 'si Antalya, 7.152 km² 'si Burdur ve 8.933 km² 'si ise Isparta 

iline aittir. Beyşehir, Eğirdir, Acıgöl, Burdur, Ilgın (Çavuşçu), Akşehir, Eber, Suğla ve Kovada bölgenin başlıca 

gölleridir ve Isparta dünyada il sınırları içinde en fazla göl ve gölet bulunan ildir. Bölgedeki göllerin büyük 

çoğunluğu tektonik olsa da Isparta'daki Gölcük gibi yer yer volkaniklere de rastlanmaktadır. 
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Şekil .1: https://www.turkcebilgi.com/goller_yöresi  

Antalya  

Mevcut endemik bitki türlerinin önemli bir kısmı da Akdeniz Bölgesi, özelliklede  Batı Akdeniz Bölgesinde 

bulunmaktadır. Batı Akdeniz Bölgesi içerisinde de Antalya’nın özel bir konumu mevcuttur. Batı Akdeniz 

Bölgesi’nde bulunan 750 endemik türün 500 tanesi Antalya’da yayılış göstermektedir. Bu türlerden 200 tanesi 

ise, Antalya’ ya özgü endemik tür olarak kayıtlara girmiştir. Antalya bu açıdan ülkemizin en çok endemik bitki 

türüne sahip ili olma özelliğini taşımaktadır. 

 

 

 

Şekil .2: Antalya Orman Bölge Müdürlüğünde odun dışı bitkisel orman ürünü veren bazı taksonların yayılış 

alanı (Fakir ve ark., 2008) 

Isparta 

Isparta ilinde ülkemizde tıbbi ve aromatik bitkilerin tanındığı, kullanıldığı ve toplandığı illerin başında 

gelmektedir. Isparta’nın bu konuda bir avantajı da aromatik yağ çıkaran gül yağı fabrikalarının  Mayıs-Haziran 

ayları dışında atıl durumda kalmaları ve diğer aromatik bitkileri işleyecek hazır tesis durumunda olmalarıdır. 

Bunun yanında yabani hayattan toplanarak pazara sunulan kekik, adaçayı, oğul otu, lavanta, biberiye, nane gibi 

uçucu yağ içeren bitkilerin Isparta doğal florasında da bulunmaları tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini 

artırmaktadır.  

 

https://www.turkcebilgi.com/goller_yöresi
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Şekil .3: Isparta Orman Bölge Müdürlüğünde odun 

dışı bitkisel orman ürünü veren bazı taksonların 

yayılış alanı (Fakir ve ark., 2008) 

 

 

 Burdur 

 Burdur ilinde çeşitli tıbbi ve ıtri bitkiler doğada kendiliğinden (kapari, kekik vb.) yetişmektedir. Kapari Burdur 

Merkez ilçede 10.000-12.000 dekarlık bir alanda doğal olarak yetişmekte ve halk tarafından toplanarak tüccarlara 

veya işleyen firmalara satılmaktadır. Özel firmalar tarafından fidan üretimi yapılmakta ve çeşitli illere satışı 

yapılmaktadır. 

Kültür olarak tarlada yetiştirilen kaparilerin tomurcuklarının toplanmasında işçilik ücreti doğal olarak toplanan 

kapariden pahalıya geldiği için kültür olarak fazla oranda yetiştiriciliği yapılmamaktadır (Anonim, 2006). 

 

GÖLLER BÖLGESİNDE YETİŞEN BAZI TIBBİ AROMATİK BİTKİLER 

 

1. Equisetum ramossisimum Desf. 

     Familyası: Equisetaceae 

     Yöresel adları: At kuyruğu, tilki kuyruğu, ulama, yayılgan otu  

Kullanılan kısımları: Yaprak ve sürgünleri  

Kullanım alanları: Ağız ve boğaz iltihaplarında, damar tıkanıklıklarında, mayasıl ve egzama gibi deri 

hastalıklarında, siyatik ve romatizma ağrılarında ve değişik kanser  tedavilerinde kullanılmaktadır. 

Araştırma sahasında bulunduğu yerler: Genel olarak Dedegöl Dağı eteklerinde, özellikle de Kapız 

mevkiinde, 1200-1450 m. rakımlar arasında  bulunmaktadır. 

 

2. Juniperus oxycedrus L.  
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       Familyası: Cupressaceae 

       Yöresel adları: Katran ardıcı, ardıç, kara ardıç  

       Kullanılan kısımları: Kozalakları, yaprağı ve kabuğu 

       Kullanım alanları: İdrar yolu enfeksiyonlarında, ağrı kesici olarak, vücuttaki değişik kırık ve çıkıkların 

tedavisinde, ciltteki deri lekelerinde kullanılmaktadır. Ayrıca kozalakları baharat olarak değerlendirilmektedir.   

       Araştırma sahasında bulunduğu yerler: Yörede 1000 m. rakımdan başlayarak orman üst sınırına kadar 

yayılışını sürdürmektedir.  

 

 3. Berberis vulgaris L. 

        Familyası: Berberidaceae   

        Yöresel adları: Karamuk, garamuk, karanbuk, karanbık, karamık, karamıh  

         Kullanılan kısımları: Meyveleri, taze yaprakları ve kökleri  

         Kullanım alanları: Ateş düşürücü ve müshilaj olarak ve sarılık hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. 

        Araştırma sahasında bulunduğu yerler: 1500-2500 m. rakımlar arasında, Dedegöl Dağı eteklerinde, 

Melikler Mezarlığında, Pınargözü ve Dört Kardeşler mevkiilerinde oldukça yaygındır. 

 

   4.Marrubium vulgare L.  

        Familyası: Labiatae  

        Yöresel Adları: Bozot, mayasıl otu, kara şalba, kara derme, altın otu  

        Kullanılan kısımları: Yaprak, sürgün ve çiçekleri  

        Kullanım alanları: Ağrı kesici, idrar artırıcı ve göğüs yumuşatıcı olarak faydalanılmaktadır.  

         Araştırma sahasında bulunduğu yerler: 1800-2300 m. rakımlar arasında Geledost, Karagüney, Küredin 

mevkiilerinde bitki örneklerine rastlanmaktadır. 

 

  5.Ammi visnaga (L.) Lam. 

         Familyası: Umbelliferae  

         Yöresel adları: Diş otu, dişlik, kürdan otu, kırdan otu  

         Kullanılan kısımları: Yaprak, çiçek ve sürgünleri  
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         Kullanım alanları: Boğaz ağrılarında, kulak iltihaplanmalarında, astım hastalıklarında ve böbrek taşlarını 

düşürmede kullanılmaktadır. Meyve saplarından da kürdan olarak faydalanılmaktadır.   

          Araştırma sahasında bulunduğu yerler: Yol ve tarla kenarlarında, açık alanlarda doğal olarak 

yetişmektedir.Yenişarbademli merkezinde, İsliyurt ve Kızılalan mevkiilerinde 1100-1800 m. rakımlar arasında bu 

taksona rastlanmaktadır. 

 

6.Nasturtium officinale R. B. 

          Familyası: Cruciferae  

          Yöresel adları: Su teresi, gerdeme, su gerdemesi, kerdeme , su kerdemesi  

          Kullanılan kısımları: Yaprak, sürgün, çiçek ve tohumları 

          Kullanım alanları: Gıda olarak kullanıldığı gibi, balgam ve idrar söktürücü, kan şekerini düşürücü ve 

yatıştırıcı olarak  yararlanılmaktadır.  

          Araştırma sahasında bulunduğu yerler: Özellikle akarsu kenarlarında, bataklık ve nemli yerlerde, örneğin 

Pınargözü ve Beyşehir Gölü kıyılarında 1000-1900 m. rakımlar arasında bulunmaktadır. 

 

 

   7.Hypericum perforatum L. 

            Familyası: Guttiferae  

            Yöresel adları: Kantaron, koyunkıran, yara otu, boya otu, kanotu  

            Kullanılan kısımları: Yaprak, çiçek, taze uç sürgünleri ve kökleri 

            Kullanım alanları: Mide ve bağırsak gazlarını gidermede, barsak kurtlarını düşürmede, ülser ve gastriti 

iyileştirmede, yara ve yanıklara karşı kullanıldığı gibi boyacılıkta da yararlanılmaktadır. 

             Araştırma sahasında bulunduğu yerler: Pınargözü ile Karagöl arasındaki mevkiilerde ve Melikler 

Mezarlığı üstünde 1500-1800 m. rakımlar arasında rastlanmaktadır. Çoğunlukla kurak yerlerde, yol kenarlarında 

ve orman içi açıklıklarda  bulunmaktadır. 

 

 8.Hyoscyamus niger L.  

              Familyası: Solanaceae 

              Yöresel adları: Banotu, gavur haşhaşı, bengildek, çanak çömlek out 

              Kullanılan kısımları: Yaprak, sürgün ve tohumları  
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              Kullanım alanları: Zehirli olmasına rağmen ağrı kesici olarak, kulak ve burun iltihaplarında 

kullanılmaktadır. Bunların dışında, tohumları öğütülerek kahvesi yapılmakta ve tütsü yapılarak baş ağrılarının 

giderilmesinde ve burun kurtlarının düşürülmesinde de kullanılmaktadır.  

               Araştırma sahasında bulunduğu yerler: Yörede Alataş, Yenice, Küredin mevkiilerinde 1800-2500 m. 

rakımlar arasında bu takson örneklerine rastlanmaktadır. Bilhassa viranelik yerlerde ve tarla kenarlarında 

yetişmektedir. 

  

9.Rosa L. 

                Familyası: Rosaceae (Gülgiller) 

                Yöresel adları: İt gülü , Yozgül, Beyaz gül, Yabani gül, Gül, Fındık gül, Yediveren  

                Kullanılan kısımları: Çiçek 

                Kullanım alanları: Parfüm ve kozmatik sektöründe kullanımı oldukça yaygındır.Antiseptik (mikrop 

öldürücü ) özelliğe sahiptir. Boğaz ve bademcik iltihaplarında kullanılır. Göz kanlanmaları ve göz nezlesinde 

etkilidir. Gül suyu, gül reçeli halk arasında kullanımı yaygınıdır. 

                Araştırma sahasında bulunduğu yerler: Yörede, Isparta şehir merkezin de bile rastlanmakla birlikte 

civar şehirler olan Burdur ve Antalya da yetişmektedir. 

 

10. Lavandula O. 

                Familyası: Labiatae 

                Yöresel adları: Karabaş otu, Karan, Yalancı lavanta çiçeği 

                Kullanılan kısımları: Çiçek, yaprak 

                Kullanılan alanları:Yara ve ağrılarda, saç dökülmelerinde, baharat olarak, mide rahatsızlıkları, toksin 

atıcı, temizlik ürünü gibi pek çok kulanım alanları mevcuttur. 

                Araştırma sahasında bulunduğu yerler: Göller yöresinde Isparta’nın kuyucak köyünde Lavanta 

bahçeleri mevcuttur.Bunun dışında Burdur ilçesinde de sık sık lavanta bitkisine rastlanmaktadır. 
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ABSTRACT 

In this study, the using possibilities of microfiltration technology in cheese production were investigated. For this 

purpose, milk was microfiltered by membrane with 0,1 µm pore size and some properties of cheese produced from 

these microfiltered milks were determined. Using a membrane with a pore diameter of 0.1 µm, it was found that 

there was a 97.20% reduction in the bacteria content of the raw milk. While the total dry matter and protein contents 

of the milk increased, clotting time of the milk was prolonged and curd firmness was increased. 

Keywords: microfiltration, rennin, properties of clotting, curd 

MİKROFİLTRE EDİLMİŞ SÜTLERİN RENNİN ENZİMİ İLE PIHTILAŞABİLME VE TELEME 

NİTELİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

ÖZET 

Bu çalışmada, mikrofiltrasyon tekniğinin peynir üretiminde kullanım olanakları araştırılmıştır. Bu amaçla süt 0,1 

µm gözenek çapına sahip membrandan mikrofiltre edilmiştir. 0,1 µm gözenek çapına sahip membran kullanımı 

ile başlangıç sütünün bakteri içeriğinde % 97,20’lik bir azalma olduğu tespit edilmiştir. Sütün toplam kurumadde 

ve protein içeriklerinde artış olduğu gözlenirken, sütün pıhtılaşma süresi uzamış ve pıhtı sıkılığında artış olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: mikrofiltrasyon, rennin, pıhtılaşma özellikleri, teleme 

Introduction 

Microfiltration is a method used in milk industry as an alternative to high heat treatment in reducing the bacterial 
content of milk (García and Riera Rodríguez et al. 2014). The most important advantage of this process is that the 

separation and concentration processes are carried out at low temperatures without damaging product properties 
(Maubois 1989, El-Shibiny et al. 1994, Kumar et al. 2013). Since microfiltration process reduces 99.5% of the 
bacteria.  This technique is especially used in drinking milk and cheese technology (Yetişimeyen and Yıldız 2011, 

Kumar et al. 2013). 

While the casein content of milk is concentrated by microfiltration process, the negative effect of heat treatment 
on serum proteins decreases as serum proteins are removed depending on membrane pore size (Schreier et al. 
2010). Increasing the casein content of cheese milk affects the ability of milk coagulation with rennet and cheese 
yield. This is especially true for hard cheeses. Microfiltration has been reported to be positively affected by the 
ability of milk to clot with rennet (Kosikowski and Mistry 1997, Maubois 1997, Thomann et al. 2008, Saboya and 
Maubois 2000). 

Herein we report the ability of microfiltered milk to clot with rennin enzyme and microbiological, physical and 
chemical properties of the curd were determined. 

Material and Method 

mailto:filiz.yildiz@adu.edu.tr
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Material 

The raw cow’s milk was obtained from the Faculty of Agriculture Education-Research and Practice Dairy Plant, 
located at the Ankara University. Yogurt culture (Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus) was 
used as starter in cheese production. Additionally, the Ecoren 200 (1/16000 strength) commercial rennin enzyme 
was also used. 

Method  

Raw milk with less than 0.5 % fat content was microfiltered using membranes with a pore diameter of 0.1 µm. 

The procedure was performed in a laboratory microfiltration unit (DOW Denmark A/S, Lab Anlage M 20), where 
the membranes used were having a surface area of 0.72 m2 consisting of Polysulfone and Fluoro polymer material 
with a pore diameter of 0.1 µm. Milk inlet pressure was set as 2 bar, outlet pressure was 0 bar, hydraulic pressure 

was 50 bar while the process was carried out at 50 ºC. 

The resulting concentrate was heated at 65 ºC for 20 minutes and mixed with permeate. The fat content of the 

mixture was standardized to 3 % with cream and heated till 80 ºC for 15 minutes. Three experimental samples 
obtained were: non-microfiltered milk, microfiltered milk and microfiltered milk heated at 65 º C for 20 minutes. 

The milk was cooled to the fermentation temperature (30 ºC). 0.02 % of CaCl2 was added, left for 15 minutes and 
then 2 % starter culture was added. After waiting for about 30 minutes (pH 6.3), rennin was added. 

Microbiological and Chemical Analyzes  

Total mesophilic aerobic bacteria count of milk samples were determined by using cultural counting methods 
inoculated in a Plate Count Agar medium. The most probable number (MPN) method was used to determine the 
content of coliform microorganisms inoculated in Fluorocult LST media (Halkman and Ayhan 2000). 

Total dry matter of raw milk and curd were determined by Gravimetric method (Anonymous 1995, 2000) and fat 
content was determined by Gerber method using Van-Gulik butyrometer (Anonymous 1978). The pH values of 
the samples were measured with a combined electrode digital pH meter. Titration acidity was determined in % 
Lactic acid (Anonymous 1995, 2000). Total nitrogen (TN), non-casein nitrogen (NCN) and non-protein nitrogen 
(NPN) contents of milk samples were determined by Rowland (1938). Total albumin nitrogen (TAN) and globulin 
nitrogen (GN) were performed by Micro Kjeldahl method as reported by Aschaffenburg and Drewry (1958). Total 
nitrogen (TN), water-soluble nitrogen (WSN) and non-protein nitrogen (NPN) contents of the curds were 
determined by Gripon et al. (1975). The clotting times of the milk samples with rennin enzyme were determined 
by adding 1 mL of rennin solution (0.1 mL of rennin) to 25 mL of milk at 30 º C (maintained by water bath) and 

determining the time until the first curd was seen. Curd firmness was determined with the aid of a penetrometer 
(Stanhope-Seta Surrey, England) based on the sinking depth of the 45 ° conical cap weighing 125 g in 10 seconds. 

Results and Discussion  

Microbiological Analysis Results  

The microbiological analysis of the samples are given in Table 1.  

Table 1. Microbiological properties of raw milk, skim milk, permeate, concentrate and milks used in the 
production of cheese (n = 2) 

Samples TAMB Content (cfu/ml) Coliform Content (MPN/ml) 
Raw milk 2.9x106 ±2.7x106 3.5x103 ±1.1x103 
Skim milk  1.9x106 ±1.8x106 5.0x103 ±4.2x103 
Permeate 7.9x104 ±4.9x104 2.4x102 ±0.0 
Concentrate 6.1x105 ±5.9x105 3.3x103 ±9.5x102 
Control milk 3.1x104 ±2.7x104 0.28±0.08 
Microfiltered  milk 1.6x105 ±1.3x105 5.4x103 ±3.9x103 
Microfiltered+Heated milk  7.0x103 ±4.5x103 0.20±0.0 
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The number of total bacteria (TAMB) of raw milk at the beginning was 2.9x106 cfu/mL that was reduced by 
microfiltration of skimmed milk to 7.9x104 cfu/mL. The microorganism content in permeate decreased by 97.27 
% compared to raw milk and 95.84 % compared to skimmed milk. Similarly, the total bacteria content of 
microfiltered standardized and microfiltered standardized pasteurized milks decreased 91.57 and 99.63 %, 
respectively, compared to skim milk. In control milk, this ratio was 98.36 %. 

In terms of coliform microorganism contents, the number in raw milk increased during separation of fat and 
reached 5.0x103 MPN/mL. This value was reduced to 2.4x102 MPN/mL by microfiltration of the milk. In other 
words, the retention rate of coliform microorganisms by microfiltration was 95.20 %. 

Milk was microfiltered at different concentration factors to determine properties and quality of microfiltered skim 
milk. Microfiltration reduced the total bacterial content of skimmed milk by approx. 96 %. The concentration 
factor did not affect the rate of bacterial reduction (El-Shibiny et al. 1994). In another study, microfiltration resulted 
in a reduction of 2.4 log in coliform organism and 2.7-2.8 log in total mesophilic aerobic bacteria content in milk 
(Jost and Jelen 1997). 

Chemical analyses  

The average values of the chemical properties of raw milk, skim milk, permeate, concentrate and milk used in 
cheese production with 0.1 µm pore diameter membrane are given with standard errors in Table 2. 

Table 2. Chemical properties of raw milk, skim milk, permeate, concentrate and milks used in the production of 
cheese (n = 2) 

Samples pH LA, % DM % Fat, % Protein, % 
Raw milk 6.68±0.07 0.18±0.00 11.35±0.45 2.25±0.25 3.18±0.18 
Skim milk  6.73±0.12 0.14±0.01 9.44±0.39 0.60±0.20 3.17±0.21 
Permeate 6.69±0.11 0.10±0.01 7.15±0.19 0.15±0.15 1.18±0.42 
Concentrate 6.72±0.13 0.24±0.01 15.35±0.24 1.50±0.50 7.51±0.01 
Control milk 6.78±0.07 0.14±0.02 11.47±0.11 3.0±0.00 3.35±0.05 
Microfiltered milk 6.79±0.06 0.15±0.02 12.20±0.60 3.0±0.00 3.78±0.37 
Microfiltered + Heated milk  6.80±0.07 0.15±0.01 12.21±0.55 3.0±0.00 3.89±0.37 

 

Microfiltration did not show significant effect on pH, titration acidity and dry matter (DM) values. On the other 
hand, the amount of protein transferred to the permeate and retained in the concentrate varies depending on the 
microfiltration process used. El-Shibiny et al. (1994) investigated the effect of microfiltration process on the 
quality of skimmed milk; the process did not make a remarkable effect on dry matter, protein, non-protein nitrogen, 
lactose and calcium content of milk. 

Total nitrogen (TN), non-protein nitrogen (NPN), non-casein nitrogen (NCN), total albumin nitrogen (TAN) and 
globulin nitrogen (GN) are shown in Table 3. They are most important components of the milk and also defined 
as nitrogenous proteins.  

Table 3. Nitrogen fractions of raw milk, skim milk, permeate, concentrate and milks used in the production of 
cheese (n = 2) 

Samples TN, % NPN, % NCN, % TAN, % GN, % 
Raw milk 0.459±0.06 - - - - 
Skim milk  0.496±0.03 - - - - 
Permeate 0.184±0.06 - - - - 
Concentrate 1.178±0.01 - - - - 
Control milk 0.526±0.01 0.039±0.01 0.136±0.006 0.142±0.009 0.101±0.008 
Microfiltered milk 0.593±0.06 0.050±0.01 0.148±0.008 0.153±0.007 0.140±0.009 
Microfiltered + Heated milk  0.611±0.06 0.045±0.01 0.142±0.002 0.142±0.002 0.118±0.002 
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Nitrogen fractions of microfiltered milk were higher than control milk. These obtained values were as expected 
due to the higher protein content. In addition, total albumin nitrogen and globulin nitrogen were higher in non-heat 
treated microfiltered milk samples than other milk samples. 

The clotting time of milk to processed cheese 

The time to add the enzyme to milk for the formation of visible clots is called the clotting time while the time 
onward until the curd is capable of being cut off is called the firming time. Since the ratio between clotting and 
firming times changes very little in curd formation, it is sufficient to determine clotting time to get the clotting 
ability of milk with the enzyme (Koçak and Devrim 1989). 

The clotting times of milk to be processed with rennin are shown in Table 4.  

Table 4. Clotting time of milk with rennin enzyme (n = 2) 

Samples The clotting time (second) 
Control milk  83.0±5 
Microfiltered milk 97.0±8 
Microfiltered + Heated milk 83.0±9 

 

The clotting times of the control and microfiltered + heated milk was found as the same, while the clotting times 
of the microfiltered milk was higher. This is an expected result due to the increased protein content of the milk. In 
another study, microfiltration was not effective on clotting time and curd density (El-Shibiny et al. 1994). 

 

Chemical Properties of Curds 

The results of chemical analyses of curds are given in Table 5 as an average value with standard errors.   

Table 5. Chemical properties of curds (n = 2). 

Samples pH % LA DM Fat, % Fat in TS, % 
Control curd  5.16±0.14 1.15±0.07 40.25±0.81 18.50±2.5 51.08±2.16 
Microfiltered curd  5.34±0.11 1.06±0.06 42.72±0.49 18.50±2.5 49.40±0.81 
Microfiltered + Heated curd  5.24±0.15 1.15±0.12 40.80±0.78 18.50±2.5 51.36±1.11 

 

Neocleous et al. (2002) investigated the effect of microfiltration in the production of Cheddar cheese. Cheese was 
produced by skimming and microfiltration of raw milk with 0.1 µm pore diameter ceramic membranes in 4 

different concentrations. In parallel with the increase in the concentration factor, total protein, Ca and total amount 
of dry matter were increased in cheese, but cheese yield did not increase as expected. 

Total nitrogen is a parameter used to determine protein content (Fox, 1987). The application of microfiltration 
resulted in a slight increase in the total nitrogen content compared to the conventional (control group) treatment 
method (Table 6). 

Table 6 TN, WSN and NPN content of curds (n=2) 

Samples Protein, % TN, % WSN, % NPN, % 
Control curd  19.75±0.33 3.10±0.05 0.25±0.04 0.21±0.02 
Microfiltered curd  21.54±0.33 3.37±0.05 0.36±0.09 0.12±0.01 
Microfiltered + Heated curd  20.38±0.51 3.20±0.08 0.60±0.06 0.10±0.009 

 

A part of casein in fresh cheese is broken down by the enzymes and starter cultures used in production that forms 
water-soluble fractions such as proteose, peptone and amino acids. Protein degradation continues with the factors 
in the maturation process. The amount of peptides and free amino acids formed in the environment increases (Fox 
1989). Water soluble nitrogen contents were higher than the control group due to microfiltration process using 0.1 
µm pore diameter membrane. 
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Depending on the level of proteolysis in cheese, the proportion of non-protein nitrogen increases the results in 
water-soluble nitrogen (Simsek 1995). In this study, the highest non-protein nitrogen content was found in the 
control group. 

The most important of the textural properties of cheese is curd firmness. It is defined as the resistance of the 
product to any pressure that is measured with a penetrometer (Akgün 1979). Penetrometer values of curd samples 
were found to be lower than the control group as shown in Table 7 microfiltered and microfiltered + heated curd 
samples. This shows that microfiltered curd is firmer. Microfiltration has a positive effect on curd firmness. 

Table 7. Penetrometer values of curds (mm/second), n=2 

Samples Penetrometer values  
Control curd  26.59±4.85 
Microfiltered curd  19.62±3.23 
Microfiltered + Heated curd  25.55±5.54 

 

Microfiltration increased the casein amount that increased the firmness of the cheese that is already reported earlier 
(Saboya and Maubois 2000). 

Conclusion  

Total aerobic mesophilic bacteria content of milk decreased by 97.27% after using the microfiltration in the cheese 
production as compared to raw milk and 95.84 % compared to skimmed milk. Similarly, the decrease in coliform 
microorganism content is 98.36 % as compared to the skim milk. Microfiltration had no significant effect on pH, 
titration acidity and total dry matter values. When 0.1 µm pore diameter membrane was used, permeate protein 

content was 16 % of dryness while protein content of concentrate was 48.92 % of dryness. In addition, curds 
obtained from microfiltered milk are more firm, but rennin prolonged the clotting time. 
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ZEOLITES AND HEALTH 

SERAP GOKCE ESKİN 

ADNAN MENDERES UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH SCIENCES 

AYDIN/TURKEY 

Zeolites are crystalline, micro-porous, hydrated alum-silicate minerals that contain alkali and alkaline 

earth metals (Hecth et al 2010).  Most zeolites are formed by dissolving volcanic ashes and then precipitating in 

micron size crystals. Zeolithic tuff deposits are soft, light and easily dispersed. (Aikoh et al. 1998).  The main 

feature of clinoptilolite is its ability to exchange ions.  It also has adsorption and catalysis properties. Due to its 

light and porous structure made of small crystals, it has adsorbent properties and allows oxygen passage (Stylianou 

2012). In addition to medical use, it is frequently used in agriculture, agriculture and stockbreeding, pollution 

control, metallurgy (Mumpton et al 1999).  Zeolites are porous crystalline materials that carry cavities and channel 

systems of molecular dimensions. zeolites have been used in the medical field against cancer cells, in the treatment 

of immune system disorders. (Stylianou et al 2012). Clinoptilolite is a natural mineral that is used frequently in 

wound care among people. It has a quality of absorbent thanks to its light and porous structure consisting of small 

crystals and it allows oxygen to permeate (Aysan et al 2009).  Clinoptilolite, increases the number of macrophage 

and reduces the nitric oxide level; accelerates wound healing (Ivkoviç et al 2004, Hecth 2010). It has been stated 

that zeolites have also had antimicrobial and antiviral effects in literature (Stylianou 2012).  

Pavelic et al (2001) showed that oral clinoptilolite administered to dogs, mice and rats with cancer 

developed caused tumor shrinkage and improved health status. In animals, biochemical parameters improved. 

Clinoptilolite inhibited protein kinase B and stimulated tumor suppressor genes. Best results, especially in dogs 

with skin cancer, show the effect of direct contact (Pavelic et al 2001). However, Ayşan et al. (2009) found that 

clinoptilolite was not effective on bleeding. (Aysan et al 2009).  In their study, Ivkovic et al. (2004) applied natural 

zeloid clinoptilolite orally for 8 weeks to individuals with immunodeficiency disease. According to the study, B 

lymphocyte (CD 19) significantly increased the number of helper T lymphocytes (CD4); less total lymphocyte 

increase; HLA-DR activation and natural killer (NK) (CD56) numbers were detected. Clinoptilolite increases the 

number of macrophages and decreases nitric oxide levels Ivkoviç et al 2004). In addition, clinoptilolite mixed with 

animal feed increases blood and tissue mineral concentrations and positively affects growth rate. (Ivkoviç et al 

2004). Clinoptilolit has the effect of increasing mucopolysaccharide, collagen, fibronectin, granulation tissue and 

protein synthesis. In addition, it has functions such as adsorption, hydration, cell wall structure, stabilization, 

protection and repair. (Hecth 2010, Uraloglu et al 2012).   

In a study, clinoptilolite was used topically for the treatment of severe dermatological diseases such as 

atypical dermatitis, psoriasis, purigo and found effective. (Pavelic et al 2001). According a rat research  

clinoptilolite administration reduces oxidant activity and supports antioxidant response after partial hepatectomy 

(Sarıbeyoglu et al 2011). It is stated in the literature that zeolites have antimicrobial and antiviral effects. (Copcia 

et al 2011).  Grace and Pavelic, in their study of the antiviral effect of zeolites; found that zeolites inhibit viral 

proliferation. According this study when given  low concentrations  of micro zeloits induced a very low antiviral 

effect or the antiviral was not observed at all, while concentrations of 12, 25 and 50 mg/ml of micro zeloits induced 

a significant inhibitory effect upon viral proliferation  (Grace and Pavelic 2005).  In a study, zeolites containing 

silver ions mixed with a commercial cream were found to be effective against Candida albicans (Nikawa et al 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/clinoptilolite
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/clinoptilolite
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/level%20of%20serum%20electrolytes%20and%20nitric%20oxide
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/antimicrobial
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1997). Bir başka çalışmada laboratuvar ortamında üretilen Stafilokokus aerus ve Esherichia coli’ye uygulanan 

gümüş içerikli klinoptilolitin her iki mikroorganizmanın büyümesine karşı önemli bir inhibitör etkisi olduğu 

saptanmıştır (Copcia 2011). Oral zeolite supplementation therapy is associated with significant 

immunomodulatory effects that can enhance the primary treatment of a variety of immunodeficiency disorders 

(Ivkovic et al 2004).   

In a study conducted on rabbits, natural zeolite granules were used as wound care material and it was found 

that there was no wound infection, mortality rate was low, zeolite had 100% closure and wound healing was fast 

and effective (Li et al 2012).   According to a silicate application; silicates have effects such as macrophage 

activation, T cell stimulation increased by complement activation (Aikoh et al 1998). It has been reported that the 

use of zeolite in powder form is effective in the treatment of athlete's feet and accelerates the healing of wounds 

and surgical incisions. In Cuba, it is common to apply clinoptilolite powder to horses and cows to accelerate 

healing (Mumpton 1999). Pavelic et al. (2001) reported that the use of natural clinoptilolite in diabetes-induced 

mice prevented or delayed the occurrence of diabetes-related complications (Pavelic et al 2001). Ak-Bozkırlı 

(2012) in his study looked at the effect of ischemia in non-clinoptilolite groups and found that the improvement 

rate observed in the wound areas on the 7th and 14th days was lower in the ischemic group compared to the control 

group and stated that the use of clinoptilolite for more than one week accelerated wound healing. However, 

reepithelization, granulation, collagen accumulation, inflammatory cell and angiogenesis scores such as the 

increase in the healing of smooth wounds showed that does not affect the ischemic wound (Akbozkırlı 2012). 

Uraloglu et al. (2012) examined the contribution of 6 different wound care materials (sterile gauze, clinoptilolite, 

and medical wound care dressings) to wound healing in non-diabetic rats. Accordingly, the granular structure in 

the wound of the clinoptilolite group was found to be significantly higher and wound healing was found to be the 

best group in terms of macroscopic appearance. Microscopic examination revealed weak inflammation; collagen 

structure and fibroblast production were high (Uraloglu et al 2012). Gokce et al. examined the effects of zeloids 

on wound healing in diabetic rats.  According to macroscopic observations and molecular number, it was 

determined that the most effective wound healing power was in the clinoptilolite group, hypericum perforatum 

group followed the clinoptilolite group by a narrow margin and the wound healed up later in the hydrocolloid dress 

group. Larger wound size was measured in the control groups in each macroscopic examination than the other 

groups, and less molecule increase was observed microscopically, and as a result, the wound wasn't closed (Gokce 

et al 2018). Another research has shown that; the effect of clinoptilolite on haemostasis and survival time was 

observed to be at least as good as that of kaolin; therefore, clinoptilolite can be used as an active ingredient in 

a topical haemostat (Bayır et al 2016).  

Multidisciplinary, cooperative efforts are essential if we are to understand,  how a zeolite functions in 

human health. Further research is necessary to clarify the mechanisms of action of the zeolite compounds and 

to confirm the promising results. 
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OBEZİTE VE KRONİK İNFLAMASYONUN MEME KANSERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Burcu DENİZ GÜNEŞ, Nilüfer ACAR TEK 

Özet 

Meme kanseri, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, kadınlarda en sık görülen kanser olup, insidans 

hızları dikkate alındığında, tüm kanserler içinde ikinci sırada yer almaktadır. Meme kanserinin patogenezinde 

birçok risk faktörü tanımlanmıştır. Obezitenin özellikle postmenapozal dönemdeki meme kanseri olmak üzere 

farklı kanser türlerinde insidans, prognoz ve mortalitede artışa yol açtığı kanıtlanmıştır. Postmenapozal kadınlarda 

artan beden kütle indeksi (BKİ) ile meme kanseri riski artmaktadır. Obezite ve meme kanseri arasındaki ilişkinin 

altında yatan biyolojik mekanizmalar arasında değişmiş cinsiyet hormonu metabolizması, adipokin sinyali, 

subklinik inflamasyon, hiperglisemi, hiperinsülinemi ve artmış insülin benzeri büyüme faktörü (IGF) sinyalleri 

yer almaktadır. Obezitedeki kronik inflamasyon, proinflamatuvar faktörlerin salınımındaki artışla 

ilişkilendirilmektedir. Bu; kolon, mide, meme ve prostat karsinomları gibi birçok kanser türü için bir risk 

faktörüdür ve obezite ile kanser arasında neden-sonuç ilişkisi olduğunu desteklemektedir. Bu proinflamatuvar 

faktörler, tümör büyümesi ve ilerlemesi için sinyal dönüştürücü görevi görmektedir.  Çalışmalar, obezitenin 

postmenopozal meme kanseri için risk faktörü olduğu ve menopozal durumdan bağımsız olarak kötü prognoz ile 

ilişkili olduğu epidemiyolojik kanıtlarını desteklemektedir. Artan yağ dokusu kütlesi ve yağ dokusu inflamasyonu, 

birçok mekanizmayla tümör büyümesi ve ilerlemesi riskini arttırmaktadır. Tüm meme kanseri sağ kalanları için 

uygun diyet ve düzenli egzersiz ile ideal sağlıklı bir vücut ağırlığı elde etmeleri ve korunumu tavsiye edilmektedir.  
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THE EFFECT OF OBESITY AND CHRONIC INFLAMMATION ON BREAST CANCER 

Summary 

Breast cancer is the most common cancer among women in both developed and developing countries, and it is the 

second most common cancer among incidence rates. Many risk factors have been identified in the pathogenesis of 

breast cancer. Obesity has been shown to cause an increase in incidence, prognosis and mortality in different types 

of cancer, particularly breast cancer in the postmenopausal period. Increased body mass index (BMI) increases the 

risk of breast cancer in postmenopausal women. The biological mechanisms underlying the relationship between 

obesity and breast cancer include altered sex hormone metabolism, adipokine signaling, subclinical inflammation, 

hyperglycemia, hyperinsulinemia, and increased insulin-like growth factor (IGF) signals. Chronic inflammation 

in obesity is associated with an increase in the release of proinflammatory factors. This is a risk factor for many 

types of cancer, such as colon, stomach, breast and prostate carcinomas, and supports a causal relationship between 

obesity and cancer. These proinflammatory factors serve as signal converters for tumor growth and progression. 

Studies support epidemiological evidence that obesity is a risk factor for postmenopausal breast cancer and is 

associated with poor prognosis independent of menopausal status. Increased adipose tissue mass and adipose tissue 

inflammation increase the risk of tumor growth and progression through several mechanisms. It is recommended 

for all breast cancer survivors to obtain an ideal healthy body weight with proper diet and regular exercise.  
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Giriş 

Meme kanseri, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde, kadınlarda en sık görülen kanser olup, insidans 

hızları dikkate alındığında, tüm kanserler içinde ikinci sırada yer almaktadır (GLOBOCAN, March 2019; Yazıcı 

& Özdemir, 2018). Globocan verilerine göre dünya genelinde 2018 yılında 2 088 849 vaka (tüm kanserlerin 

%11,6’sı) meme kanseri tanısı almıştır. Ülkemizde ise 2018 yılında 22 345 kadın (tüm kanserlerin %10,6’sı) meme 

kanseri tanısı almıştır ve dünya genelinde olduğu gibi yeni kanser tanısı alan vakalar arasında meme kanseri ikinci 

sıradadır. Meme kanseri, kanser ilişkili ölümler arasında akciğer kanseri, kolon kanseri, mide kanseri ve karaciğer 

kanserinden sonra beşinci sırada gelmektedir (GLOBOCAN, March 2019). 

Meme kanserinin patogenezinde birçok risk faktörü tanımlanmıştır. Başlıca risk faktörleri; cinsiyet, yaş, BRCA1 

veya BRCA2 meme kanseri genlerindeki mutasyon, ailesel ve kişisel meme kanseri öyküsü, ırk, yoğun meme 

dokusu, belirli bening meme hastalıkları, 12 yaş öncesi menarş, 55 yaş veya üzeri menopoz, genç yaşta yüksek 

düzeyde radyasyona maruz kalma, hormon replasman tedavisi, sigara, obezite, emzirmeme, aşırı alkol tüketimi ve 

fiziksel aktivite eksikliği olarak bildirilmiştir (Dikmen & Bayraktar, 2019; Gershuni, Ahima, & Tchou, 2016).  

Obezite; günümüzde yaşam süresini ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalık olarak belirtilmektedir. Tip 

2 diyabet, kardiyovasküler hastalık ve kanser gibi ciddi komplikasyonlara neden olmakta ve tüm dünyada bir 

pandemi olarak kabul edilmektedir (Simsir, Soyaltin, & Yilmaz, 2018). Obezitenin özellikle postmenapozal 

dönemdeki meme kanseri olmak üzere farklı kanser türlerinde insidans, prognoz ve mortalitede artışa yol açtığı 

kanıtlanmıştır (Bertolini, Orecchioni, Petit, & Kolonin, 2014). Postmenapozal kadınlarda artan beden kütle indeksi 

(BKİ) ile meme kanseri riski artmaktadır (Koçak et al., 2011). Bir meta-analizde kadınlarda BKİ’deki her 5 

kg/m2’lik artışın meme kanseri mortalite riskinde %18 oranında artışa yol açabileceği öngörülmüştür (Chan et al., 

2014a). 

Meme kanseri biyolojik alt tipleri; östrojen reseptörü (ER), progesteron reseptörü (PR) ve insan epidermal büyüme 

faktör reseptörü (HER2)’n pozitif veya negatif olmasına göre ayrılmaktadır (Okuturlar et al., 2015). Obezite ve 

ağırlık artışı, özellikle postmenopozal ER pozitifliği ile ilişkili olma eğilimindedir (Picon‐Ruiz, Morata‐Tarifa, 

Valle‐Goffin, Friedman, & Slingerland, 2017). Postmenapozal kadınlarda normalde östrojen düzeyi düşük 

olmasına rağmen obez postmenopozal kadınlarda yağ dokusundaki artış, aromatoz aktivasyonuna ve bu da yağ 

dokuda östrojen üretimi ile meme kanseri riskinde artışa neden olmaktadır (Key, 2011). Obezite ve kanser 

arasındaki ilişkinin altında yatan biyolojik mekanizmalar oldukça kompleks olmakla birlikte obezite; insülin, 

insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1), insülin direnci ve vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) gibi 

hormon ve büyüme faktörlerini; östrojen, testesteron ve diğer androjenler gibi cinsiyet hormonlarını, leptin 

seviyelerinde artış ve adinopektin seviyelerinde azalma gibi adipokinlerdeki değişiklikleri, sitokinler ve nükleer 

faktör-κB (NFκB) gibi immün hücreler ve inflamatuvar faktörleri etkileyerek karsinogeneze neden olmaktadır 

(Urhan & Akbulut, 2017). 

Obezite ve meme kanseri arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaların sonuçları tutarlı değildir. Sağ kalan 213075 

meme kanseri bireyi içeren 82 çalışmanın değerlendirildiği bir meta-analizde, obezitenin hem menopoz öncesi 

(RR, 1.75;% 95 CI, 1.26-2.41) hem de menopoz sonrası (RR= 1.34; % 95 CI, 1.18-1.53) kadınlarda daha yüksek 

meme kanseri mortalitesi ile ilişkili olduğu doğrulanmıştır (Chan et al., 2014b). Bunun aksine obezitenin 

premenopozal dönemde meme kanseri riskini azalttığı ancak postmenopozal dönemde riski arttırdığı da 
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belirtilmektedir (Ahn et al., 2007). Ayrıca, hem menopozal durum hem de ER ekspresyonu ne olursa olsun BKİ 

ile inflamatuvar meme kanseri gelişme riski arasında pozitif bir ilişki olduğunu bildiren çalışmalar da mevcuttur 

(Atkinson et al., 2016; Schairer et al., 2013). Vücut ağırlığının, farklı yaşam evrelerinde meme kanseri riskine olan 

farklı etkisine rağmen, araştırmalarda bir bireyin BKİ’sinin 18,5-25 kg/m2 aralığında tutulmasının postmenopozal 

meme kanseri riskini azalttığı bildirilmektedir (Dieterich, Stubert, Reimer, Erickson, & Berling, 2014).  

Obezite ve meme kanseri arasındaki ilişkinin altında yatan biyolojik mekanizmalar arasında değişmiş cinsiyet 

hormonu metabolizması, adipokin sinyali, subklinik inflamasyon, hiperglisemi, hiperinsülinemi ve artmış insülin 

benzeri büyüme faktörü (IGF) 1 sinyalleri yer almaktadır (Park, Morley, Kim, Clegg, & Scherer, 2014; Renehan, 

Zwahlen, & Egger, 2015). Obezitedeki kronik inflamasyon, proinflamatuvar faktörlerin (TNF- α, IL-1, IL-6 gibi) 

salınımındaki artışla ilişkilendirilmektedir. Bu; kolon, mide, meme ve prostat karsinomları gibi birçok kanser türü 

için bir risk faktörüdür ve obezite ile kanser arasında neden-sonuç ilişkisi olduğunu desteklemektedir. Bu 

proinflamatuvar faktörler, tümör büyümesi ve ilerlemesi için sinyal dönüştürücü görevi görmektedir (Simsir et al., 

2018).  

İnflamasyonun bir biyobelirteci olan C-reaktif protein (CRP) seviyeleri, obez kişilerin kanında yaygın olarak 

artmaktadır (Visser, Bouter, McQuillan, Wener, & Harris, 1999). Fazla adipoz dokuya sahip kadınlarda 

dolaşımdaki CRP seviyeleri ve postmenopozal meme kanseri riski arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur (Dossus 

et al., 2014). Obez kadınlarda, dolaşımda yüksek TNF-α ve IL-6 düzeyleri görülmekte ve bu durum meme 

tümörlerinin gelişimi ve ilerlemesi ile ilişkilendirilmektedir (Hursting et al., 2012). Bu nedenle, obeziteye bağlı 

sistemik inflamasyonun tümör gelişimi, büyümesi ve yayılması üzerine kritik potansiyel etkileri bulunmaktadır 

(Iyengar, Hudis, & Dannenberg, 2015).  

Çok sayıda farklı adipokin bulunmaktadır ancak bunlar arasında leptin ve adiponektin, meme kanseri riski ve 

tümör biyolojisi üzerindeki etkileri ile tanınmaktadır (Andò et al., 2019). Leptinin bağışıklık fonksiyonu, sitokin 

üretimi, anjiyogenez ve karsinojenez üzerinde etkisi vardır. Ayrıca, leptin, aromataz gen ekspresyonu ve östrojen 

sentezinin upregülasyonu yoluyla ER pozitif tümörleri üzerinde tümörijenik bir etki göstermektedir (Gershuni et 

al., 2016). Farklı epidemiyolojik çalışmalar leptin konsantrasyonları ve meme kanseri arasındaki ilişki ile ilgili 

çelişkili sonuçlar bildirmektedir, ancak 23 çalışmanın bir meta-analizi, leptin seviyelerinin meme kanseri riski ile 

pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir (Niu et al., 2013). Son zamanlarda yapılan iki çalışma, özellikle hafif 

şişman/obez ve menopoz sonrası kadınlarda leptinin meme kanseri riski için bir biyobelirteç olarak potansiyel 

rolünü vurgulamıştır (Gui et al., 2017; Pan et al., 2018). Dengeli ve sağlıklı bir diyetin, tüm bu proinflamatuvar 

sitokinlerin ve adipokinlerin ekspresyonunun regüle edilmesinde katkısı olabileceği ve meme kanseri olan obez 

hastalarda daha iyi bir sonuç sağlayacağı ifade edilmektedir (Andò et al., 2019; Kang et al., 2017). 

Oksidatif stres ve serbest radikallerin çeşitli hastalıklar ve kansere neden olduğu bilinmektedir. İnsan vücudu 

serbest radikalleri uzaklaştırmada çeşitli enzimatik mekanizmalara sahiptir. Sistematik adı aril dialkil fosfataz olan 

paraoksonaz (PON) da bunlardan birisidir (Koç & Kaçar, 2012). PON1 enzimi paraoksonaz ailesinin en çok 

çalışılmış olan ve en iyi bilinen üyesidir (Costa, Vitalone, Cole, & Furlong, 2005). PON1, yüksek dansiteli 

lipoprotein (HDL) yapısına bağlı olarak bulunan ve düşük dansiteli lipoprotein (LDL) yapısındaki lipid peroksitleri 

hidrolize ederek lipoprotein oksidasyonunu önleyici role sahip bir hücre içi antioksidan enzimdir (Tarçın, 2011). 

PON endojen serbest radikal temizleyici sistemler arasında yer aldığından farklı kanserlerin etiyolojisi ve 

önlenmesinde rol oynamaktadır (Yılmaz, Akçay, Polat, Demiryılmaz, & Biçer, 2015). Meme kanseri hastalarında 
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bu enzimin aktivitesinin azaldığı gösterilmiştir (Arenas et al., 2017). Yapılan bir çalışmada da düşük PON1 enzim 

aktivitesinin meme kanseri riskini artırdığı belirtilmiştir (Kaya, Sinan, Güler, & Arslan, 2016). Ayrıca, obez 

hastalarda vücut ağırlık kaybı ve egzersiz desteğiyle PON1 enzim aktivitesinin arttığı yapılan çalışmalarda 

gösterilmiştir (Liang et al., 2011; Russo et al., 2018). 

Artan bilimsel kanıtların desteğiyle diyet bileşenleri, inflamasyonla korelasyon göstermektedir (Ricordi, Garcia-

Contreras, & Farnetti, 2015). Belirli besinlerin ve diyet modellerinin inflamatuvar potansiyelini incelemek ve daha 

yüksek diyet inflamasyonunun kanser riski ile ne derece ilişkili olduğunu değerlendirmek büyük ilgi 

uyandırmaktadır. Yüksek miktarlarda tekli doymamış yağ asitlerinden, meyvelerden, sebzelerden ve tam 

tahıllardan oluşan Akdeniz Diyeti yaygın olarak değerlendirilmiş ve inflamatuvar yollardan tümör oluşumunu 

önlemede önemli bir faktör olarak belirtilmiştir (Potentas, Witkowska, & Zujko, 2015; van den Brandt & Schulpen, 

2017). Buna karşılık, yüksek alkollü diyet düzeni, glisemik indeksi yüksek diyet ve daha fazla doymuş yağ asidi 

alımının inflamasyonu arttırdığı ve meme kanseri riskindeki artışla ilişkili olduğu düşünülmüştür (Mullie et al., 

2016; Pot et al., 2014). Bireysel diyetlerin inflamatuvar potansiyelini ölçmek için yeni bir diyet inflamatuvar 

indeksi (Dİİ) geliştirilmiştir. Proinflamatuvar bir diyetle yüksek bir Dİİ skoru elde edilirken, Akdeniz diyeti gibi 

anti-inflamatuvar diyetlerle düşük Dİİ skorları elde edilmektedir (Cavicchia et al., 2009). Yapılan bir meta 

analizde; en düşük Dİİ puan kategorisindeki bireylere kıyasla, en yüksek kategorideki kişilerin % 25 oranında daha 

fazla meme kanseri riskine (RR = 1.25; % 95 CI, 1.09–1.44; p = 0.001) sahip olduğu gösterilmiştir (Wang et al., 

2019). 

Metabolik ve moleküler çalışmalar, obezitenin postmenopozal meme kanseri için risk faktörü olduğu ve 

menopozal durumdan bağımsız olarak kötü prognoz ile ilişkili olduğu epidemiyolojik kanıtlarını desteklemektedir 

(Rose & Vona‐Davis, 2014). Artan yağ dokusu kütlesi ve yağ dokusu inflamasyonu, karmaşık ve iç içe geçmiş 

birçok yolun katılımıyla tümör büyümesi ve ilerlemesi riskini arttırmaktadır (Simsir et al., 2018). Literatürde, tüm 

meme kanseri sağ kalanları için uygun diyet ve düzenli egzersiz ile ideal sağlıklı bir vücut ağırlığı elde etmeleri 

ve korunumu tavsiye edilmektedir (Andò et al., 2019). Ağırlık kaybı ve egzersiz; obez hastalarda antitümör 

bağışıklık sistemini iyileştirmekte, östrojen seviyelerini düşürmekte, meme kanseri riskini azaltmakta ve daha iyi 

sonuçlar ile ilişkilendirilmektedir. Yaşam tarzı müdahalesi çalışmaları, ağırlık kaybının mümkün olduğunu ve 

gözlemsel çalışmaların meme kanseri sağ kalımını gerçekten iyileştirebileceğini şiddetle göstermektedir (Demark‐

Wahnefried, Campbell, & Hayes, 2012; Picon‐Ruiz et al., 2017). Bu bakımdan sağlıklı yaşam tarzı ve beslenme, 

meme kanserini önlemenin ilk adımlarındandır (Simsir et al., 2018).  
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GİRİŞ 

Akut gastroenterit, her yaş grubunda olmakla birlikte özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda daha sık 

görülmekte, dehidratasyona, malnutrisyona, uygunsuz ilaç kullanımına ve ölümlere neden olabilmektedir. Akut 

gastroenterit etkenlerinin ve sıklığın bilinmesi etkin tedavi yaklaşımı açısından önemlidir1,2. Dünyada yaklaşık 2.2 

milyon insanın ishalli hastalıklar nedeniyle öldüğü ve ülkemizde de çocuk ölümlerinin %8.4’ünden ishalli 

hastalıkların sorumlu olduğu bildirilmektedir3.  

Akut gastroenteritler çoğunlukla enfeksiyöz ajanlarla oluşmakla birlikte enfeksiyon dışı sebepler de göz 

önünde bulundurulmalıdır. Enfeksiyöz gastroenteritler bakteriyel, viral ya da paraziter patojenlere bağlı olarak 

ortaya çıkabilir. Gelişmiş ülkelerde enfeksiyöz ishallerin % 30-70’inden viruslar, % 10-20’sinden bakteriyel 

patojenler ve yaklaşık % 5-10’undan parazitlerin sorumlu olduğu bildirilmiştir4. Enfeksiyöz ishaller arasında viral 

gastroenteritler önemli bir yer tutmaktadır3. Viral gastroenteritlerde etken patojenler rotavirus başta olmak üzere 

adenoviruslar, noroviruslar ve sapoviruslerden oluşan kalisiviruslar ve astroviruslardır5.  

Viral gastroenteritlerde spesifik bir antiviral tedavinin olmaması ayrıca gereksiz antibiyotik kullanımı 

nedeniyle, viral gastroenterit etkenlerinin dışkıda saptanması gastroenteritlerin epidemiyolojisi ve gereksiz 

antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi açısından önemlidir. Gastroenterite neden olan virusların tanısında, 

hücre kültürü, elektron mikroskopi (EM), lateks aglütinasyon (LA), immünokromatografik ve enzim-işaretli 

immünolojik (EIA) yöntemler gibi antijen testleri ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) gibi moleküler yöntemler 

kullanılmaktadır6 . Viral enfeksiyonların tanısında altın standart, virusun hücre kültüründe üretilmesi olmasına 

rağmen, bu yöntem zaman alıcı olması ve teknik zorluklar nedeniyle önerilmemektedir1. Hızlı tanıda, pratik 

olması nedeniyle EIA veya immünokromatografik yöntemler tercih edilmektedir7,8. Buna karşın son yıllarda gerek 

tanı gerekse epidemiyolojik çalışmalarda, duyarlılık ve özgüllüklerinin yüksek olması nedeniyle PCR (RNA 

virusları için ters transkripsiyon-PCR; RT-PCR) yöntemleri kullanılmaya başlamıştır. 

Bu çalışmada, ishalli hastaların dışkı örneklerinde rotavirus, norovirus, sapovirus, adenovirus ve 

astrovirus varlığının multipleks real-time polimeraz zincir reaksiyonu (mRT-PCR) ile araştırılması amaçlanmıştır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmaya Temmuz 2018–Ocak 2019 tarihleri arasında, ishal ve kusma şikayeti ile hastanemiz acil 

servise başvuran 28(%59.5)’i erkek, 19(%40.5)’u kadın olmak üzere 47 hasta dahil edildi. Hastaların yaş aralığı 9 

ay ile 80 yaş arasında olup, 38 hasta çocuk yaş grubunda, 9 hasta erişkin yaş grubunda idi. Çocuk hastaların yaş 

ortalaması 3.9± 3.4, erişkin hastaların yaş ortalaması 62 ±14dir.   

Laboratuvarımıza gönderilen dışkı örneklerinde ticari  BD MAXTm Enterik Viral Panel real-time PCR kiti 

(Diagonade, Belgium) ile üretici firmanın önerileri doğrultusunda rotavirus, norovirus, sapovirus, adenovirus ve 

astrovirus varlığı araştırıldı. Kit farklı floroforlar ile işaretlenmiş problar kullanılarak, otomatize BD MAX 

platformunda çalışmaktadır. Dışkı örneklerinde, norovirus GI and GII, rotavirus tip A, adenovirus tip F 40/41, 

astrovirus, and sapovirus I, II, IV ve V genogrupları  nükleik asit izolasyonu ve PCR amplifikasyonu ile belirlendi. 
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Ayrıca bu örneklerde immunokromatografik yöntem esaslı ticari Rotavirus ve Adenovirus Kombo Hızlı Test Kaset 

(Hangzhou, Çin) kiti ile üretici firmanın önerileri doğrultusunda rotavirus ve adenovirus antijeni varlığı araştırıldı. 

Kit, anti-rotavirus ve anti-adenovirus antikoru kaplı membranda rotavirus ve adenovirusu kalitatif olarak belirler. 

BULGULAR 
 

Çalışmada incelenen dışkı örneklerinden 43’ünde (%91.4) araştırılan virüslere ait nükleik asit 

saptanmıştır. Bu örneklerin 37 (%89)’inde rotavirus,17(%48.9)’sinde adenovirus, 6(%12.7)’sında norovirus, 4 

(%8.5)’ünde sapovirus ve 1 (%2.1)’inde astrovirus belirlenmiştir. İmmunokromatografik yöntem esaslı test ile 

rotavirus pozitifliği %40 (14/35); ve adenovirus pozitifliği 5 (%14.2) olarak belirlenmiştir.  

Çalışılan her iki test sonuçları dikkate alındığında; en sık rastlanılan etkenin rotavirus olduğu, bunu 

adenovirus ve norovirusun, izlediği bulunmuştur.  Hastaların dışkı örneklerinden 19 (%44.1)’unda tek virus, 

24’ünde birden çok virüs saptanmıştır. Örneklerde saptanan çoklu virus dağılımında; en fazla rotavirus ve 

adenovirus birlikteliği (21 örnek), 4 örnekte rotavirus ve sapovirus birlikteliği, 2 örnekte norovirus, rotavirus ve 

adenovirus birlikteliği ve bir örnekte astrovirus, rotavirus ve sapovirus birlikteliği belirlenmiştir. Hastaların büyük 

çoğunluğunun (29 hasta) gastroenterit ön tanısı ile, 5 hastanın ishal-kusma şikayeti ile, 10 hastanın bulantı kusma, 

3 hastanın karın ağrısı şikayetleri ile hastanemize başvurdukları görülmüştür. 

 

TARTIŞMA 

Akut gastroenterit, tüm dünyada oldukça sık görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Enfeksiyöz 

diyarelerde virusların, bakteri ve diğer mikroorganizmalardan daha fazla oranda  sorumlu oldukları gösterilmiştir. 

Dünyada  infeksiyon hastalıklarına bağlı 5 yaş altı çocuk ölümlerinin nedenleri arasında ilk sırada  pnömoni (%18) 

ve ishal (%15) ilk iki sırayı almaktadır9.  Çocuk yaş grubunda viral gastroenteritlerin en sık sebebi rotaviruslar 

olup, diğer gastroenterit virusları arasında ise enterik adenoviruslar, astroviruslar, noroviruslar ve sapoviruslar yer 

almaktadır10. Son yıllarda, özellikle rotavirüs aşılamasının başarıyla uygulandığı ülkelerde, norovirüs çocuklarda 

en önemli gastroenterit etkeni olarak önem kazanmaktadır 11.  

Bu çalışmada incelenen dışkı örneklerinden 43’ünde (%91.4) araştırılan virüslere ait nükleik asit 

saptanmıştır. Bu örneklerin 41 (%87.2)’inde rotavirus, 22(%46.8)’sinde adenovirus, 6 (% 12.7)’sında norovirus, 

4 (%8.5)’ünde sapovirus ve 1 (%2.1)’inde astrovirus belirlenmiştir. Çalışmamızda  multipleks real-time PCR 

yöntemi ile virus aranan örneklerde rotavirus ve adenovirus en yüksek oranlarda saptanmıştır. Bu örneklerin 

immünükromatografik yöntem ile araştırılan antijen test sonuçlarını incelediğimizde PCR sonuçlarına benzer 

şekilde rotavirus adenovirusdan daha yüksek oranda belirlenmiştir. İmmunokromatografik ticari antijen testi ile 

belirlenen rotavirus pozitifliği (%40) ve adenovirus pozitifliği (%14.2) oranlarının, ticari PCR kiti ile belirlenen 

oranlardan daha düşük bulunması nedeniyle, immunokromatografik testin analitik duyarlılığının PCR testine göre 

daha düşük olduğu belirlenmiştir.  

Akut gastroenteritli hastalarda viral etkenlerin araştırıldığı çalışmalarda,  çalışmamıza benzer şekilde 

birinci sırada rotavirus ve ikinci en sık etken olarak adenovirus saptanmıştır. Özdemir ve arkadaşlarının yaptıkları 

çalışmada en sık saptanan viral etken rotavirus (%72.6) olup, adenovirus %23.6 ve %3.7 oranında astrovirus 

izlemiştir12. Akut gastroenterit nedeniyle hastaneye yatırılan 0-18 yaş arasında 509 hastada viral gastroenterit 

etkenlerinin araştırıldığı bir çalışmada en yüksek oranda ( %37.3) rotavirüs, %4.1 oranında adenovirus ve 

%2.3’ünde ise hem rotavirüs hem de adenovirüs saptanmıştır13. Çalışmamızda belirlemiş olduğumuz birinci sırada 

rotavirus ve ikinci en sık etken olarak adenovirus sonuçlarından farklı olarak Akhira ve arkadaşları14  Japonya’da 
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en sık görülen viral etken olarak adenovirusu daha sonra astrovirus ve sapovirusu belirlemişler, ancak örneklerin 

hiçbirinde rotavirus saptanmamıştır. Çalışma bulgularımızdan farklı sonuçların bulunduğu bir başka çalışmada ise 

Nakashi ve arkadaşları15 Sappora’da birinci sırada rotavirus ve ikinci en sık etken olarak norovirusu saptamışlardır. 

Bulgularımızdan farklı sonuçların bulunduğu ülkemizde yapılan bir başka çalışmada 240  akut gastroenteritli  

çocuk hastanın dışkı örneklerinde PCR ile viral etkenler örneklerin %54.6’sında  saptanmış, birinci sırada 

norovirus, ikinci sırada rotavirus belirlenmiştir.  

Rotavirusun tüm dünyada en sık görülen viral etken olmasına rağmen, özellikle rotavirüs aşılamasının 

başarıyla uygulandığı ülkelerde, norovirüs çocuklarda en önemli gastroenterit etkeni olarak önem kazanmaktadır11. 

Norovirus, tüm dünyada sporadik ve epidemik gastroenteritlerin başlıca nedenlerinden biri olup en sık küçük 

çocuklarda (<5 yaş), yaşlılarda ve immün yetmezliği olan bireylerde görülür 16 . NoV'in dünya çapında AGE'deki 

rolünü değerlendiren son sistematik analizlerde NoV'ün prevalansının % 18 olduğu bildirilmektedir 17 . 

Gastroenteritli hastalarda norovirus sıklığının PZR yöntemi ile araştığı önceki çalışmalarda,  norovirus  

prevalansının %8.1-%42.8 arasında değiştiği  bildirilmiştir 18-22. Çalışmamızda hastalara ait dışkı örneklerinin 6 

(% 12.7)’sında norovirus saptanmıştır. Çalışmada bulduğumuz bu oran, Özkul ve arkadaşları ile Altındiş ve ark.nın 

çalışmalarına benzer bulunmuştur20-21.  

Astrovirus infeksiyonları genellikle küçük çocukları etkiler, ancak immun yetmezlikli hastalar ve 

hastanede yatan hastalar risk taşımaktadır. Özellikle AIDS olgularında ishalin belirgin nedenleri arasında yer 

alırlar24.  Akut gastroenteritde astrovirus nadir olarak görülmektedir. Hastalarda astrovirus prevalansı %2- %10 

arasında değişmektedir 22-23. Ülkemizde yapılan çalışmalarda astrovirus oranı; Özdemir ve arkadaşlarının12 

çalışmasında %1.7, Mitui ve arkadaşlarının14 çalışmasında Türk hasta grubunda %2.7 ve Balkan ve arkadaşları25 

%3.2 olarak  belirlenmiştir. Çalışmamızda örneklerin 1 (%2.1)’inde astrovirus belirlenmiştir. 

Sapoviruslar tüm yaş gruplarında enfeksiyona, hem sporadik vakalara hem de salgınlara neden olur. 

Sapovirus gastroenteritlerde  klinik belirtileri norovirusun oluşturduğu belirtilerden ayırt edilememesi nedeniyle 

sapovirus laboratuar tanısı virusu tanımlama için önemlidir. Sapovirus enfeksiyonlarda sapovirus pozitiflik 

oranları  %2,2 ile %12.7 oranlarında değişmektedir. Balkan ve arkadaşlarının 5 yaş altı cocukların dışkı 

orneklerinde diyare etkenlerinin oranlarının bulunmasını hedefledikleri çalışmalarında 1(%3.2) hastada sapovirus 

varlığı belirlenmiştir25. Ülkemizde yapılan başka bir çalışmada  akut gastroenteritli 240 çocuk hastanın dışkı 

örneklerinde PCR yöntemi ile viral etkenlerin araştırıldığı çalışmada 5(3.8%)  hastada sapovirus  bulunmuştur26. 

Çalışmamızda 4  hastada (%8.5) sapovirus belirlenmiştir. Hem sapovirus hem de astrovirus hastanemizde ilk kez 

saptanmıştır. 

Sonuç olarak, bu çalışmada, hastanemize ishal şikayeti ile başvuran hastalarda gastroenterit etkeni 

viruslardan en fazla sırasıyla rotavirus ve adenovirus saptanmıştır. İmmunokromatografik yöntem ve nükleik asit 

tabanlı iki testin saptama oranları arasındaki farka bakıldığında immunokromatografik testin analitik duyarlılığının 

yetersiz olduğu düşünülmüştür. Ülkemizde astroviruslar ve sapoviruslar ile ilgili çalışmaların sayısı az olup, 

hastanemizde gastroenteritli hastaların dışkı örneklerinde sapovirus ve astrovirus ilk kez  saptanmıştır. Bu virusler 

ile ilgili daha uzun zaman aralığında ve daha fazla olgu sayısı ile yapılacak olan çalışmaların, ülkemizdeki görülme 

sıklığını ortaya koyma açısından önemli olacağı kanısına varılmıştır. 
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Abstract 

Actinobacterial strains isolated from arid soil samples were screened for their ability for extracellular synthesis of 

silver nanoparticles (AgNPs). Thirteen strains showed evidence for extracellular synthesis of AgNPs, among 

which strains SH121, MTSM24 and SHAY3-32 showed high potency. Highest yield was obtained from SH121-

mediated extracellular AgNPs synthesis after effect of some parameters (reaction temperature, pH of reaction 

mixture and initial silver nitrate concentration) on synthesis was determined. It was found that 16S rRNA gene 

sequence of isolate SH121 was 99.3% similar to that of Micromonospora chokoriensis DSM 45160T. AgNPs 

synthesized by SH121 under optimum reaction conditions (40 °C, pH 7.0, 2 mM silver nitrate concentration) 

exhibited an absorption maximum at 402 nm, caused by their Surface Plasmon Resonance (SPR) vibration. 

Scanning Electron Microscopy (SEM) analysis showed that the synthesized AgNPs were spherical in shape. 

Dynamic light scattering (DLS) analysis also showed that they were well dispersed with a size ranging from 6 to 

40 nm. Furthermore, AgNPs showed antibacterial effect against Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus 

subtilis, Enterococcus hirae, and Legionella pneumophila subsp. pneumophiia. Besides, AgNPs did not show 

significant cytotoxicity when the nanoparticles were exposed to fibroblast cell line (BJ5TA) at low concentrations 

(1 and 10 µg/mL). 

 

 

Özet 

Kurak toprak örneklerinden izole edilen aktinobakteriyel suşların hücre dışı gümüş nanopartikülleri (AgNP'ler) 

sentezleyebilme yetenekleri taranmıştır. Tarama neticesinde 13 izolatın hücre dışı AgNP sentezinde 

kullanılabileceğine dair kanıtlar gösterilmiştir ve bunlar arasından SH121, MTSM24 ve SHAY3-32 suşlarının 

AgNP sentezinde yüksek potansiyele sahip olduğu tespit edilmiştir. En yüksek verim, bazı parametrelerin 

(reaksiyon sıcaklığı, reaksiyon karışımının pH'ı ve ilk gümüş nitrat konsantrasyonu) sentez üzerindeki etkilerinin 

belirlenmesi ardından SH121-aracılı hücre dışı AgNPs sentezinden elde edilmiştir. SH121 izolatının 16S rRNA 

gen dizisinin, Micromonospora chokoriensis DSM 45160T tip türü ile % 99.3 oranında benzer olduğu 

bulunmuştur. Optimum reaksiyon koşulu altında (40 ° C, pH 7.0, 2 mM gümüş nitrat konsantrasyonu) SH121 
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tarafından sentezlenen AgNP'ler, Yüzey Plazmon Rezonansı (SPR) titreşimlerinden dolayı 402 nm lik dalga 

boyunda maksimum absorbsiyon sergilemiştir. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) analizi, sentezlenen 

AgNP'lerin küresel biçimde olduğunu göstermiştir. Dinamik Işık Saçılım Spektrometresi (DLS) analizi 

sentezlenen nanopartiküllerin 6 ila 40 nm arasında değişen bir boyuta sahip olduklarını göstermiştir. Ayrıca, 

AgNP'ler Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Enterococcus hirae ve Legionella 

pneumophila subsp. pneumophiia üzerine antibakteriyel etki göstermiştir. Bununla birlikte, AgNP’ler fibroblast 

hücre hattına  (BJ5TA) düşük dozlarda (1 and 10 µg/mL) maruz bırakıldıklarında istatistiksel olarak önemli bir 

sitotoksik etki göstermemişlerdir. 

Introduction 

Metallic nanoparticles especially silver nanoparticles (AgNPs), which are assumed to be bridges between the 

metallic materials and its atomic or molecular structure, differ from their bulk structure by their physical chemical, 

electronic, electrical, mechanical, magnetic, thermal, dielectric, optical and biological properties (Mandal et al., 

2006). Therefore, the production and application of nanoparticles have gained attention from many researchers. 

Chemical and physical methods are widely used in the synthesis of silver nanoparticles (Lu et al., 2009). The most 

important disadvantage of using these methods is that the nanoparticle produced is less biocompatible. On the 

other hand, the toxic effects of chemicals used for synthesis and by-products on the environment have been 

reported in many studies. Physical methods significantly increase the synthesis cost due to both the long process 

time and the high energy required. Therefore, the use of greener methods in nanoparticle synthesis has been 

recommended. Various biological sources such as plants, fungi and bacteria have been utilized for synthesis of 

metallic nanoparticles. Plant-based nanomaterial production has disadvantages in that it is high-cost. However, 

microorganism-mediated extracellular AgNPs synthesis has extensive advantages in that it is safe, eco-friendly 

and low-cost (Das and Smita, 2018; Hamidi et al., 2019).  

A number of microorganisms have been considered up to now for the biosynthesis of AgNPs such as 

Staphylococcus aureus (Nanda and Saravanan, 2009), Aspergillus fumigatus (Bhainsa and D'souza, 2016), 

Aspergillus niger (Jaidev, and Narasimha, 2010), Photorhabdus luminescens (Aiswarya et al., 2019), Klebsiella 

pneumonia, Escherichia coli, and Enterobacter cloacae (Shahverdi et al., 2007). In recent years, actinobacteria, 

particularly, Streptomyces sp. has received considerable attention for extracellular nanoparticle synthesis because 

of their ability to secrete many bioactive compounds such as proteins, peptides, primer and seconder metabolites 

(Karthik et al., 2014; Manivasagan et al., 2015; Adiguzel et al., 2018). In this study, it was focused on the other 

taxa like Micromonospora sp. that have the potential to synthesize nanoparticle due to the many reports on 

Streptomyces sp..  

In the present study, actinobacterial strains were screened for their ability for extracellular synthesis of silver 

nanoparticles. The study also aimed to partial characterization of synthesized AgNPs and determination of its 

antibacterial potential. 

The use of nanoparticles is becoming more common at different fields. In biomedical applications, nanoparticles 

are being often utilized in diagnostic and therapeutic tools (Lewinski et al., 2008). Silver nanoparticles are used 

commonly in biomedical applications due to their antimicrobial activity (AshaRani et al., 2008). However, 

exposure to nanoparticles can lead to adverse effect on the different type of cells. Therefore, the in vitro 
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cytotoxicity data of nanoparticles should be evaluated on different cell lines. In our study, cytotoxicity of 

synthesized AgNPs on BJ5TA cell line was evaluated.  

Material and Method 

Screening for extracellular AgNP synthesis  

A total of 26 actinobacterial isolates were used for screening extracellular AgNP synthesis. Isolates were 

maintained on ISP-2 medium at +4 °C. Isolates were incubated in GYMP medium at 28 °C and 160 rpm shaking 

condition for 3 days. Culture liquids separated from biomass through centrifugation (10000 g x 10 min) and then 

its pH was adjusted to 8.0 using NaOH solution. To prepare reaction mixtures for AgNPs synthesis, 500 µL of 15 

mM silver nitrate solutions prepared with ultra-distilled water were added to the 49.5 mL of the culture 

supernatants. Subsequently, the reaction mixtures were incubated at 30 °C and 160 rpm in a dark for 72 h for 

preliminary screening. The color change in the reaction mixture from light yellow to dark reddish brown indicates 

the synthesis of AgNP. Furthermore, the nanoparticle synthesis was verified by UV-Vis absorbance spectra 

(ThermoFisher Scientific, Multiskan™ FC Microplate Photometer). AgNPs synthesis was carried out using culture 

supernatants of isolates selected based on preliminary screening study. After the combinational effects of reaction 

temperature (20 °C, 30 °C and 40 °C), pH of reaction mixture (pH 5.0, pH 6.0, pH 7.0, pH 8.0, and pH 9.0) and 

silver nitrate concentration (0.5 mM, 1 mM, 1.5 mM, and 2 mM) on AgNPs synthesis by culture liquids of isolates 

selected based on preliminary screening study was investigated, best condition and isolates were determined. 

Reaction mixtures were incubated at 160 rpm in dark for 24 h in the second screening studies. 

Isolation and Identification of strains 

Selective isolation of actinobacteria from arid soil samples was conducted as previous works (Ay et al. 2017; 

2019). The isolates were identified based on 16S rRNA gene sequence analysis. Briefly, genomic DNA was 

extracted and PCR amplification of 16S rRNA gene achieved using the universal primers 27F (5′–

AGAGTTTGATC(AC)TGGCTCAG–3′) and 1492R (5′–ACGG(CT)TACCTTGTTACGACTT–3′). Purified PCR 

products were sequenced using an ABI PRISM 3730 XL automatic sequencer and an almost complete 16S rRNA 

gene sequence was deposited in the GenBank data library.  

Characterization of synthesized AgNPs  

Nanoparticles were recovered by centrifugation at 13000 g for 25 min and then washed twice by ultra-distilled 

water. Morphological properties of AgNPs were characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM) equipped 

with Energy Dispersive X-ray spectroscopy (EDS). Prior to SEM analysis AgNPs were dried at 40 °C for 3 days.  

Size distribution of the synthesized AgNPs were determined using Dynamic light scattering (DLS). AgNPs 

suspensions at 1 mg/mL concentration were prepared using ultra-distilled water for DLS analysis. 

 

 

 

 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

680 
 

Antibacterial activity of the synthesized AgNPs 

Well diffusion method was used to assessment of the antimicrobial activity against Escherichia coli (ATCC 

25922), Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Bacillus subtilis (ATCC 6051), Enterococcus hirae (ATCC 

10541), and Legionella pneumophila subsp. pneumophilia (ATCC 33152). Method was applied according to 

Könen-Adıgüzel et al. (2018). Finally, diameter of the inhibition zones around wells loaded with 50 µL of AgNPs 

suspensions (0,5 mg/mL) were measured. All test performed triplicates. 

Cell culture 

BJ5TA cells were used to evaluate cytotoxicity. BJ5TA cell line was cultivated in  Dulbecco's Modified Eagle's 

Medium containing 4 mM L-glutamine, 4.5 g/L glucose and 1.5 g/L sodium bicarbonate and Medium 199 

Supplemented with 0.01 mg/ml hygromycin B 10% fetal bovine serum. The cells were incubated at 37° in CO2 

5% incubator. The cells were passaged at 75-85% confluence. 

Cytotoxicity Assay 

Changes in the cell index were shown by the xCelligence system using 16 well plate. The E-plate was first filled 

with 100 μL of complete growth medium. For the assay, BJ5TA cells were seeded into 16 well plates in 90μL 

volume and density of 5X103. Twenty-four hour after cell seeding, 10μL of AgNPs were added (to final 

concentrations of 1, 10, 100, 500 and and 1000 μg/mL). Each concentration was tested in duplicate within the 

same experiment. Cell index (CI) was recorded every 60 min during the experiment for 94 hours. 

Result and Discussion 

Screening for extracellular AgNP synthesis  

A total of culture supernatants of 25 actinobacterial strains were screened for extracellular AgNPs synthesis. 

Reactions were initiated with adding silver nitrate solution to culture supernatants. It was shown that the pH of the 

culture supernatant did not alter during reactions. At the end of reaction, change in the reaction mixture colour 

from light yellow to reddish brown and absorbsion peak detected by UV-Vis spectral analysis in the range between 

350nm and 450 nm due to SPR vibration indicated the reduction of AgNPs. UV-Vis absorbance spectra of reaction 

mixtures illustrated in Figure 1 showed that the AgNPs synthesis was achieved using culture supernatants of 13 

isolates (C-HAY3-22, MTSM24, SPMT21, 10KS21, SH121, 8K307, HAY2-C22, H3C24, S-HAY-24, SPNT22, 

HAY2-C21, A31N, SHAY3-32). Among these, relatively strong and narrow SPR peaks were observed from 

reaction mixtures prepared from culture supernatants of SH121, MTSM24 and SHAY3-32. Therefore, effects of 

some parameter, including reaction temperature, pH of the culture supernatant and concentration of the silver 

nitrate, on synthesis of AgNPs by SH121, MTSM24 and SHAY3-32 were investigated for further selection.  
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Figure 1. UV-Vis absorbance spectra of reaction mixtures prepared using culture supernatants of isolates.  

A considerable AgNPs synthesis was not determined when the reaction was carried out at 20 °C although other 

parameters were altered. Similar phenomena was observed when the silver nitrate concentration was 0.5 mM (Data 

was not shown). Figure 2 showed that the reaction temperature was increased AgNPs synthesis using culture 

supernatant of isolate SH121, significantly. Although, a considerable AgNPs synthesis were not detected as pH of 

the reaction mixture was adjusted to 5.0 and 6.0. However, AgNPs synthesis was significantly increased with 

increasing silver nitrate concentration at pH 7.0, 8.0 and 9.0. Highest AgNPs synthesis was achieved by culture 

supernatant of isolate SH121 at 40 °C and pH 7.0-9.0. 
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Figure 2. AgNPs synthesis at 30 °C using culture supernatant of isolate SH121 at different pHs when the silver 

nitrate concentration of reaction mixture was 1 mM (a), 1.5 mM (b) and 2 mM (c). AgNPs synthesis at 40 °C using 

culture supernatant of isolate SH121 at different pHs when the silver nitrate concentration of reaction mixture was 

1 mM (e), 1.5 mM (f) and 2 mM (g). 

Figure 3 shows the effects of combinational effects of parameters on AgNPs synthesis by culture supernatant of 

isolate MTSM24. It was noted that the AgNPs synthesis increased by increasing temperature from 30 °C to 40 °C.  

At the lowest concentration of AgNPs and 40 °C of reaction temperature, maximum AgNPs synthesis was 

observed at pH 8.0. However, AgNPs synthesis increased when the pH of the reaction mixture was reached from 

7.0 to 9.0 at 40 °C. An increase in AgNPs synthesis was also negligible when the silver nitrate concentration was 

increased from 1.5 mM to 2.0 mM. Maximum AgNPs synthesis by culture supernatant of MTSM24 was achieved 

with 2 mM silver nitrate at 40 °C and pH 9.0.  
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Figure 3. AgNPs synthesis at 30 °C using culture supernatant of isolate MTSM24 at different pHs when the silver 

nitrate concentration of reaction mixture was 1 mM (a), 1.5 mM (b) and 2 mM (c). AgNPs synthesis at 40 °C using 

culture supernatant of isolate MTSM24 at different pHs when the silver nitrate concentration of reaction mixture 

was 1 mM (e), 1.5 mM (f) and 2 mM (g). 

Figure 4 shows the pH of the reaction mixture was the most effective parameter for synthesis of AgNPs by culture 

supernatant of SHAY3-32. It was detected that the most effective parameters for AgNPs synthesis by culture 

supernatant of SHAY3-32 were pH and temperature. Further, the highest yield was obtained with 2 mM silver 

nitrate at 40 °C and pH 9.0.  As a result of the secondary screening, isolate SH121 was selected for extracellular 

AgNPs synthesis 

 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

684 
 

  

   

Figure 4. AgNPs synthesis at 30 °C using c culture supernatant of isolate SHAY3-32 at different pHs when the 

silver nitrate concentration of reaction mixture was 1 mM (a), 1.5 mM (b) and 2 mM (c). AgNPs synthesis at 40 

°C using c culture supernatant of isolate SHAY3-32 at different pHs when the silver nitrate concentration of 

reaction mixture was 1 mM (e), 1.5 mM (f) and 2 mM (g).  

Identification of strain 

The pairwise sequence similarity analysis based on the 16S rRNA gene indicated that strain SH121 shared 99.3 % 

sequence identity with the type strain Micromonospora chokoriensis DSM 45160T. Phylogenetic analyses were 

inferred by GGDC web server available at http://ggdc.dsmz.de/ using the DSMZ phylogenomics pipeline adapted 

to single genes (Meier-Kolthoff et al. 2013, Meier-Kolthoff et al. 2014). A multiple sequence alignment was 

created with MUSCLE (Edgar, 2004), and then, Maximum likelihood and maximum parsimony trees were inferred 

from the alignment with RAxML (Stamatakis et al., 2014) and TNT (Goloboff et al., 2008), respectively. For 

maximum likelihood tree, rapid bootstrapping in conjunction with the autoMRE bootstopping criterion (Pattengale 

et al., 2010) and subsequent search for the best tree was used while for maximum parsimony, 1000 bootstrapping 

replicates were used in conjunction with tree-bisection-and-reconnection branch swapping and ten random 

sequence addition replicates. Both maximum likelihood and maximum parsimony trees supported by high 

bootstrap values as well as tree topologies indicated that strain SH121 potentially a novel member of the genus 

Micromonospora (Figure 5)  

 

http://ggdc.dsmz.de/
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Figure 5.  Maximum likelihood tree inferred under the GTR+GAMMA model and rooted by midpoint-rooting. 

The branches are scaled in terms of the expected number of substitutions per site. The numbers above the branches 

are support values when larger than 60% from ML (left) and MP (right) bootstrapping.  

Characterization of AgNPs  

Size and morphological properties of the synthesized AgNPs by culture supernatant of the Micromonospora sp. 

SH121 was characterized by SEM analysis. SEM micrograph showed that the synthesized AgNPs were spherical 

in shape with size range of 1-50 nm. (Figure 6a). EDS analysis confirmed the presence of silver nanoparticle with 

strong signal (Figure 6b). DLS analysis showed that the synthesized AgNPs were in the size range between 6–40 

nm and more than about 75% of them ranged in size from 7 to 12 nm (Figure 6c).  
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Figure 6. SEM micrograph (a) and EDS spectra of synthesized AgNPs (b) by culture supernatant of the 

Micromonospora sp. SH121. 

Antimicrobial activity of AgNPs  

Synthesized AgNPs showed antimicrobial effect against all tested bacteria (Figure 7). According to diameter of 

inhibition zones, it was detected that E.coli (25.00 ± 1.00 mm) was the most susceptible when exposed to AgNPs. 

Besides, AgNPs showed notable antibacterial activity against E. hirae (20.33 ± 0.58 mm), B. subtilis (19.67 ± 0.58 

mm), and S. aureus (19.00 ± 1.00 mm). Minimum sensitivity was observed against L. pneumophila subsp. 

pneumophila (16.67 ± 0.58  mm). 

 

Figure 7. Inhibition zones against E.coli (a), S. aureus (b), B. subtilis (c), E. hirae (d), and L. pneumophila subsp. 

pneumophila (e). 

 

Cytotoxicity 

BJ5TA cell line was exposed to different concentrations of AgNPs. After exposed to AgNPs, the cytotoxicity was 

evaluated by the xCelligence system. The comparison of the cell index of BJ5TA showed that at these 

concentrations 100, 500 and 1000 μg/mL induced decrease the cell index on BJ5TA cell line after 24 hours exposed 

(p<0,001). But other concentrations 1 and 10 μg/mL did not show significant decrease the cell index after 24 hours 

exposed. All the concentrations exhibited significant decrease the cell index after 70 hours exposure (p<0,001). 

Conclusion 

In the current study, extracellular AgNPs synthesis was achieved by Micromonospora sp. SH121 isolatd from arid 

soil samples. Synthesized  nanoparticles showed antibacterial effect and did not show significant cytotoxicity at 

low concentrations. This study provides helpful insight into the development of new antimicrobial agents. 
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Kronik Hepatit B Hastalarında Depresyon- Anksiyete Düzeyinin ve İnflamatuar Belirteçlerin 

Araştırılması 

Güliz Uyar Güleç1, Sevin Kırdar2, Vesile Altınyazar3 
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Özet: 

Kronik hepatit hastalarında psikiyatrik belirtilere sıklıkla rastlanmaktadır. Bu çalışmada kronik hepatit B (KHB) 

hastalarının sosyodemografik özellikleri ile depresyon- anksiyete ve çocukluk çağı travmaları düzeylerinin 

belirlenmesi, gruplar arasında inflamatuar belirteçler açısından fark olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.  

Rutin kontrolü için Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji polikliniğine başvuran, 18 yaş üstü, kronik 

hepatit B tanılı hastalar çalışmaya alınmıştır. Hastalara Beck depresyon envanteri (BDE), Beck anksiyete ölçeği 

(BAÖ), Beck umutsuzluk ölçeği (BUÖ) ve çocukluk çağı travmaları ölçeği (ÇÇTÖ) uygulanmıştır. 

Nötrofil/lenfosit oranı (NLO), trombosit/lenfosit oranı (TLO), monosit/lenfosit oranı (MLO), ortalama trombosit 

hacmi (OTH) ve C reaktif protein (CRP) gibi inflamatuar belirteçler ile HBV DNA düzeyleri retrospektif olarak 

hastane bilgi sisteminden elde edilmiştir.  

KHB grubunda 24, inaktif taşıyıcı grubunda 20 olmak üzere toplam 44 hasta çalışmaya alınmıştır. Olguların yaş 

ortalaması 43.59±14.20’dir. Gruplar arasında psikiyatrik ölçekler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmamıştır. BDE’ne göre 12 (%27.2) hastanın, BUÖ’ne göre 5 (%11.3) hastanın, BAÖ’ne göre 1(%2.2) 

hastanın skorları şiddetli olarak değerlendirilmiştir. Hastaların eğitim düzeyi düştükçe depresyon ve anksiyete 

skorları yükselme eğilimindedir. KHB ve inaktif taşıyıcılar arasında NLO (sırasıyla 3.18±1.5 ve 3.02±4.06 p=0.89 

), MLO (0.32±0.24 ve 0.37±0.5 p=0.75), TLO (121.1±46.5 ve 175.2±268.5 p=0.48), OTH (9.5±0.9 ve 9.81±0.5 

p=0.28), CRP (1.77±1.8 ve 2.93±3.3 p=0.31) ve HBV DNA açısından da anlamlı fark saptanmamıştır. Ayrıca 

depresyon skoru yüksek olan ve olmayan hasta grupları arasında da inflamatuar belirteçler açısından anlamlı fark 

saptanmamıştır. 

İnflamatuar süreçler ve trombosit aktivasyonu hem hepatitlerin seyrinde hem de depresyon etyolojisinde araştırılan 

parametrelerdir. Bir kronik hepatit hastasında, eşlik eden psikiyatrik bozukluğun erken dönemde tanısının konulup 

tedavisinin planlanması, hepatitin de başarılı bir şekilde tedavisi ve hastalık takibine uyum için büyük önem 

taşımaktadır. Çalışmamıza katılan hastalarda hastalık aktivitesine bakılmaksızın %27.2’sinin depresyon düzeyinin 

yüksek olması hastaların psikiyatrik açıdan yakın takip edilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Daha yüksek hasta 

sayıları ve sağlıklı kontrollerle yapılan karşılaştırılmalı çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Anahtar kelimeler: Hepatit B, depresyon, anksiyete, inflamatuar belirte 

 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

690 
 

Investigation of Depression, Anxiety Levels and Inflammatory Markers in Patients with Chronic Hepatitis 

B 

Abstract: 

Psychiatric symptoms are common in chronic hepatitis. This study aimed to determine the sociodemographic 

characteristics, inflammatory markers, and the levels of depression-anxiety and childhood trauma in chronic 

hepatitis B (CHB) patients.  

Patients with chronic hepatitis B over the age of 18 were included in the study. Beck depression inventory (BDI), 

Beck anxiety inventory (BAI), Beck hopelessness scale (BHS), and childhood trauma questionnaire (CTQ-28) 

were applied to the patients. Neutrophil/ lymphocyte ratio (NLR), platelet/ lymphocyte ratio (PLR), monocyte 

/lymphocyte ratio (MLR), mean platelet volume (MPV), C-reactive protein (CRP), and HBV DNA levels were 

obtained from medical records. 

A total of 44 patients, 24 in the CHB group, and 20 in the inactive carrier group were included in the study. The 

mean age of the cases was 43.59±14.20 years. There was no statistically significant difference between the groups 

in terms of psychiatric scales. The scores of 12 (27.2%) patients according to BDI, of 5 (11.3%) according to BHS, 

and of 1 (2.2%) according to BAI were evaluated as severe. Depression and anxiety scores tend to increase as the 

education level of the patients decreases. Among CHB and inactive carriers NLO (3.18±1.5and 3.02±4.06 p=0.89, 

respectively), MLO (0.32±0.24 and 0.37±0.5 p=0.75), TLO (121.1±46.5 and 175.2±268.5 p=0.48), OTH ( 9.5±0.9 

and 9.81±0.5 p=0.28), CRP (1.77±1.8 and 2.93±3.3 p=0.31), and HBV DNA were also not significantly different. 

Besides, there was no significant difference in inflammatory markers between patients with high depression scores 

and others. 

Inflammatory processes and platelet activation are the parameters investigated both in the course of hepatitis and 

in the etiology of depression. In a chronic hepatitis patient, early diagnosis and treatment of the concomitant 

psychiatric disorder are of great importance for the successful treatment of hepatitis and compliance with the 

follow-up period. The high level of depression (27.2%), regardless of disease activity, revealed the necessity of 

close follow-up of the patients. Comparative studies with higher patient numbers and healthy controls are needed. 

Keywords: Hepatitis B, depression, anxiety, inflammatory markers 

Giriş: 

Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu tüm dünyadaki yaygın ve ciddi sağlık sorunlarının başında 

gelmektedir. HBV akut ve kronik hepatit enfeksiyonu, karaciğer sirozu ve hepatoselüler karsinoma dönüşebilen 

ciddi klinik tablolara neden olmaktadır. Dünyada 400 milyon kişinin kronik taşıyıcı olduğu, yılda yaklaşık 1 

milyon HBV ile ilişkili ölüm olduğu bilinmektedir (Arıkan, Şanlıdağ, 2016). Kronik hepatit hastalarında depresyon 

yanı sıra anksiyete gibi psikiyatrik belirtilere sıklıkla rastlanmaktadır. Bu belirtiler hastanın yaşam kalitesini de 

etkileyebilmektedir (Savaş ve diğ. 2002). 

Depresyon özellikle son yıllarda sık görülmekte olup, yüksek kronikleşme oranı ve işgücü kaybına yol 

açabilmektedir (Mete, 2008). Depresyon kronik bir hastalığın seyrini daha şiddetlendirebileceği gibi, kronik 

hastalıklar da depresyon gelişimine yol açabilir. Depresyona bağlı gelişen ruhsal bozuklukların hekim tarafından 
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farkına varılması ve gerekirse bir psikiyatri uzmanına yönlendirmeleri hastaya sunulan hizmetin kalitesini artırır 

(İnci, 2013). 

Nötrofil/lenfosit oranı (NLO), trombosit/lenfosit oranı (TLO), monosit/lenfosit oranı (MLO), ortalama 

trombosit hacmi (OTH) ve C reaktif protein (CRP) gibi inflamatuar belirteçler Hepatit B ve C gibi kronik viral 

enfeksiyonların seyrinde olduğu gibi depresif bozuklukların etyopatogenezinde de son yıllarda araştırılan 

parametrelerdir (Tanoğlu ve diğ. 2016, Kayhan, Gündüz, Ersoy, Kandeğer, Annagür 2017). 

Bu çalışmada kronik hepatit B (KHB) hastalarının sosyodemografik özellikleri ile depresyon- anksiyete, 

umutsuzluk ve çocukluk çağı travmaları düzeylerinin belirlenmesi, gruplar arasında inflamatuar belirteçler 

açısından fark olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. 

Materyal ve Method: 

Rutin kontrolü için Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji polikliniğine başvuran, 18 yaş üstü, 

kronik hepatit B tanısı almış hastalar çalışmaya alınmıştır. Koinfeksiyonu olanlar, gebeler, bilinen psikiyarik 

hastalığı olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Altı aydan uzun süreli HBsAg pozitifliği olan hastalardan HBV 

DNA pozitif olan ve biyopside karaciğerde kronik hepatit bulguları olan hastalar KHB grubunda; serum alanin 

aminotransferaz, aspartat aminotransferaz düzeyleri normal olup, HBV DNA düzeyleri ile tedavisiz takip edilen 

hastalar inaktif hepatit grubunda çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya katılan hastalara çalışma hakkında bilgi 

verilmiş ve bilgilendirilmiş olur formu imzalatılmıştır. 

Hastalara sosyodemografik veri formu, Beck depresyon envanteri (BDE), Beck anksiyete ölçeği (BAÖ), 

Beck umutsuzluk ölçeği (BUÖ) ve çocukluk çağı travmaları ölçeği (ÇÇTÖ) uygulanmıştır. BDE için 17 ve üzeri, 

BUÖ 15’in üzeri, BAÖ için 36 ve üzeri puanlar şiddetli olarak değerlendirilmiştir. Duygusal istismar, fiziksel 

istismar, cinsel istismar, duygusal ihmal ve fiziksel ihmal olarak 5 alt ölçeği bulunan ÇÇTÖ değerlendirilmesinde, 

cinsel ve fiziksel istismar için 5 puanın üzeri, fiziksel ihmal ve duygusal istismar için 7 puanın üzeri, duygusal 

ihmal için 12 puanın üzeri, toplam puan için ise 35 puanın üzeri kesme noktası olarak kullanılmıştır. (Şar, Özturk, 

İkikardeş, 2012) 

Nötrofil/lenfosit oranı (NLO), trombosit/lenfosit oranı (TLO), monosit/lenfosit oranı (MLO), ortalama 

trombosit hacmi (OTH) ve C reaktif protein (CRP) gibi inflamatuar belirteçler ile HBV DNA düzeyleri retrospektif 

olarak hastane bilgi sisteminden elde edilmiştir. Kronik Hepatit B hastalarının serumlarında C reaktif protein, CRP 

WR Türbidimetrik (Archem Diagnostic, İstanbul, Türkiye) kiti ile, HBV DNA düzeyleri Roche 

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HBV Test, v2.0 (Roche Diagnostics, Almanya) kiti ile üretici firmanın 

önerileri doğrultusunda çalışılmıştır. 

İstatistiksel analiz için SPSS 18.0 paket programı kullanılmıştır ve p<0.05 değerleri istatistiksel olarak 

anlamlı kabul edilmiştir. Psikiyatrik ölçeklerin çeşitli verilerle korelasyonunu değerlendirmede Pearson 

korelasyon testi kullanılmıştır.  

Bulgular: 

KHB grubunda 24, inaktif taşıyıcı grubunda 20 olmak üzere toplam 44 hasta çalışmaya alınmıştır. 

Hastaların 12’si kadın (%27.3), 32’si erkek (%72.7) ve yaş ortalaması 43.59±14.20’dir. Otuz yedi hasta (%84.1) 
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evli, 4 hasta (%9.1) bekar, 3 hasta (%6.8) boşanmış olduğunu belirtmiştir. Hastaların 18’i (%40.9) sigara, 5’i 

(%11.4) alkol kullandığını bildirmiştir. Eğitim yılı ortalaması KHB grubunda 9.17±4.44, inaktif grupta 

7.75±5.06’dır (p=0.329). Eğitim yılı ile ÇÇTÖ arasında negatif korelasyon saptanmıştır (p=0.06, r=0.409)  

Çalışma grupları arasında ve cinsiyete göre psikiyatrik ölçekler açısından istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmamıştır (p>0.05). KHB ve inaktif gruplar arasında psikiyatrik ölçek ortalamaları karşılaştırmalı olarak 

tablo 1’de gösterilmiştir. Cinsiyete göre BDE, BUÖ ve BAÖ şiddetleri değerlendirmesi tablo 2’de verilmiştir. 

BDE’ne göre 12 (%27.2), BUÖ’ne göre 5 (%11.3), BAÖ’ne göre 1(%2.2) hastanın skorları şiddetli olarak 

değerlendirilmiştir. ÇÇTÖ göre hastaların 43’ünde fiziksel ihmal, 17’sinde duygusal ihmal, 11’inde fiziksel 

istismar, 8’inde duygusal istismar ve 3’ünde cinsel istismar saptanmıştır.  

KHB ve inaktif taşıyıcılar arasında NLO (sırasıyla 3.18±1.5 ve 3.02±4.06 p=0.89), MLO (0.32±0.24 ve 

0.37±0.5 p=0.75), TLO (121.1±46.5 ve 175.2±268.5 p=0.48), OTH (9.5±0.9 ve 9.81±0.5 p=0.28), CRP (1.77±1.8 

ve 2.93±3.3 p=0.31) ve HBV DNA açısından da anlamlı fark saptanmamıştır. Ayrıca depresyon skoru yüksek olan 

ve olmayan hasta grupları arasında da inflamatuar belirteçler açısından anlamlı fark saptanmamıştır. 

Tartışma: 

Kronik Hepatit B, uzun ve düzenli tedavi gerektiren, hastayı ve yakın çevresini, fiziksel ve ruhsal 

yönden zorlayan bir hastalıktır. Kronik hepatit B’de uzun süreli takip ve tedaviye uyum, bu hastaların tedavideki 

başarı şansını artıracaktır. Bu sürecin hastaların sosyal, aile ve çevre ilişkileri olumsuz etkilemesi, yaşama 

bakışlarını, gelecekle ilgili planlarını ve yaşam kalitelerini değiştirmesi nedeni ile anksiyete bozukluğu, 

depresyon gibi çeşitli psikiyatrik bozukluklar gelişebilmektedir. Depresyon, hastaların tedaviye uyumunu ve 

tedavinin devam edilebilirliğini etkilediği için tanınmalı ve tedavi edilmelidir (Yiğit ve diğ, 2017). 

Çalışmamızda BDE puanı ortalaması taşıyıcı grupta 10.40±10.88, hasta grubunda 13.33±13.37 (p=0.436) 

olarak tespit edilmiştir. Hasta grubu ve taşıyıcı grup arasında depresyonun yanı sıra anksiyete, umutsuzluk ve 

çocukluk çağı travma ölçeklerinden elde edilen puanlar açısından da istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmamıştır. Bu durum hastalarda hepatit B enfeksiyonunun derecesi ne olursa olsun hafif veya orta düzeyde 

psikiyatrik etkilenimin var olduğunu düşündürmektedir.  

Çalışmamıza benzer şekilde Aktuğ Demir ve diğ. (2013)’nin 195 KHB hastası ve 249 inaktif HBV 

taşıyıcısının anksiyete düzeylerini karşılaştırdıkları çalışmada anksiyete puanı iki grup arasında benzer olarak 

bulunmuştur. 

Çalışmamızdan farklı olarak İnci’nin (2016) çalışmasında BDÖ ortalaması KHB hastalarında 

(11.96+5.45) inaktif taşıyıcılara (7.96+5.65) göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Benzer olarak Hamilton 

depresyon ölçeği uygulanan başka bir çalışmada KHB hastalarının puan ortalaması taşıyıcılara göre anlamlı 

yüksek bulunmuştur (Aktuğ Demir ve diğ, 2013).  

Depresyon ve anksiyete düzeylerinin KHB tanılı hastalarda cinsiyet açısından karşılaştırıldığı 

çalışmalarda yine çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Çelik, Aktuğ Demir, Sümer, Demir (2014) çalışmasında 

kadınlarda depresyon- anksiyete düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Buna karşın Alian, Masoudzadeh, Khoddad, 

Dadashian, Ali Mohammadpour (2013) 161 erkek, 44 kadın üzerinde yaptıkları çalışmada cinsiyet açısından fark 
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saptamamışlardır. Bizim çalışmamızda da cinsiyet açısından karşılaştırmada psikiyatrik ölçekler açısından fark 

saptanmamıştır. 

Çalışmamızda eğitim yılının ruhsal belirtilerle ters korele olduğu görülmüştür. Eğitim yılı arttıkça 

hastaların depresyon, anksiyete ve umutsuzluk düzeyleri de azalmaktadır ve bu durum tedavi başarısını ve iş 

birliğini arttırmaktadır (Özcan, Uğuz, Çilli, 2006). Eğitim yılını etkileyen en önemli faktör ise çocukluk çağında 

yaşanan travmalar olarak görülmektedir. Travmatik yaşantılar arttıkça eğitim başarısı düşmekte hatta zeka 

katsayısının bile gerilediği çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir (Helvacı Çelik ve Hocaoğlu, 2018). Çocukluk çağı 

travmaları yetişkin yaşamda kronik depresyon, anksiyete bozuklukları, posttravmatik stres bozukluğu, şizofreni 

dahil pek çok ruhsal hastalık için bir predispozan faktör olarak değerlendirilmektedir (Helvacı Çelik ve Hocaoğlu, 

2018). Devam eden travmatik yeniden yaşantıların hipotalamik-hipofizer-adrenal aksis aktivasyonu aracılığı ile 

kişide inflamatuvar süreçleri tetikleyebildiği bazı çalışmalarda gösterilmiştir (Menke ve ark. 2018). Bu durum 

çeşitli enfeksiyonlara karşı bireyi daha duyarlı hale getirebilir. Biz de çalışmamızda inflamasyon belirteçleri ve 

hepatit ile çocukluk çağı travmaları arasında ilişkiyi araştırdık. Bulgularımız herhangi bir bağlantı saptamamakla 

birlikte hasta sayısının sınırlı olması olası bir ilişkiyi saptayamamış olmamızın sebebi olabilir. 

Depresyonda merkezi sinir sisteminde immün ve vasküler reaktivite ile ilişkili değişiklikler ile sistemik 

inflamatuar yanıt gelişebilmektedir. Depresyon ile CRP, interlökin-6, interlökin-1 ve TNF-alfa gibi sitokinler 

arasında ilişki olduğu önceki çalışmalarla gösterilmiştir (Gündüz ve ark,2017). Son yıllarda stres ve depresyonun 

lökosit ve trombosit sayısında artma, lenfosit sayısında azalma gibi bazı değişikliklere neden olabildiğini gösteren 

çalışmalar artmaya başlamıştır. Basit bir kan sayımı ile hesaplanabilen NLO ve TLO sistemik enflamatuar yanıtın 

belirlenmesinde yeni bir belirteç olarak gösterilmiştir ( Demircan, Gözel, Kılınç, Ulu, Atmaca, 2016). Bu yeni 

belirteçler ile ilgili çalışmalarda NLO’nın şizofreni, alzheimer hastalığı ve depresyon tanısı alan hastalarda sağlıklı 

kontrollere göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Semiz ve diğ,2014; Kuyumcu ve diğ, 2012; Demircan ve diğ 

2016). 

Çalışmamızda KHB’li hastalarda inflamatuar belirteçler olarak NLO, MLO, TLO, OTH ve CRP ile 

psikiyatrik belirtilerin düzeyi arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. KHB ve inaktif taşıyıcılar arasında NLO 

(sırasıyla 3.18±1.5 ve 3.02±4.06 p=0.89 ), MLO (0.32±0.24 ve 0.37±0.5 p=0.75), TLO (121.1±46.5 ve 

175.2±268.5 p=0.48), OTH (9.5±0.9 ve 9.81±0.5 p=0.28), CRP (1.77±1.8 ve 2.93±3.3 p=0.31) ve HBV DNA 

açısından anlamlı fark saptanmamıştır. Bir çalışmada 195 kronik hepatit B tanılı hastanın HBV DNA, ALT ve 

karaciğer biyopsisinde fibrozis düzeyleri ile Hamilton depresyon ve anksiyete puanı arasında bir ilişki 

saptanmamıştır (p>0.05) (Çelik ve diğ, 2014). Depresyon skoru yüksek olan ve olmayan hastalar 

karşılaştırıldığında gruplar arasında inflamatuar belirteçler açısından da anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

Literatürde, KHB'li hastalarda NLO, MLO, TLO ve OTH gibi inflamatuar belirteçlerin fibrozis ile 

ilişkisini değerlendiren bazı çalışmalar bulunmaktadır. Ancak birbirinden farklı sonuçlar elde edilmiştir (Atay 

2019). Yeşil ve diğ. (2013) yaptığı çalışmada kronik HBV’li hastalarda NLO ile fibrozis arasında pozitif 

korelasyon tespit etmiştir. Özer Sarı, Köseoğlu, Akar, Solakoğlu ve Ersoy (2019)179 KHB tanılı hastada yaptıkları 

çalışma sonucunda ise NLO’nın fibrozisi göstermede etkin bir parametre olmadığını göstermişlerdir. 

Sonuç: 
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Bir kronik hepatit hastasında, eşlik eden psikiyatrik bozukluğun erken dönemde tanısının konulup 

tedavisinin planlanması, hepatitin de başarılı bir şekilde tedavisi ve hastalık takibine uyum için büyük önem 

taşımaktadır. Kronik hepatit seyrinde oluşan inflamasyonun psikiyatrik etkilere de yol açması muhtemeldir. 

Önceki çalışmalar incelendiğinde kronik hepatit B tanılı hastalarda psikiyatrik ölçekler ile inflamatuar belirteçlerin 

karşılaştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmamız bu açıdan önem arz etmektedir. Ancak daha yüksek 

hasta sayıları ve sağlıklı kontrollerle yapılan karşılaştırılmalı çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Tablo 1. KHB ve İnaktif Gruplar Arasında Psikiyatrik Ölçeklerin Karşılaştırılması 

 İnaktif (n=20) KHB (n=24) P değeri 
Yaş 43.15±14.54 43.95±14.21 0.853 
Cinsiyet (E/K) 12/8 20/4 0.082 
Eğitim yılı 7.75±5.06 9.17±4.44 0.329 
BDE 10.40±10.88 13.33±13.37 0.436 
BAÖ 10.05±12.23 10.66±9.48 0.852 
BUÖ 7.35±5.25 6.66±5.05 0.663 
ÇÇTÖ 52.7±8.02 48.54±6.58 0.066 

 

 

Tablo 2. Cinsiyete Göre Psikiyatrik Ölçek Seviyelerinin Karşılaştırılması 

 Kadın  
Sayı (%) 

Erkek 
Sayı (%) 

Toplam 

Anksiyete seviyesi Düşük 
Orta 
Şiddetli  

9 (75) 
2 (16.6) 
1(8.4) 

27 (84.3) 
5 (15.7) 
0 

36 
7 
1 

Umutsuzluk seviyesi Düşük 
Orta 
Şiddetli  

9 (75) 
2 (16.6) 
1 (8.4) 

23(71.8) 
5 (15.7) 
4 (12.5) 

32 
7 
5 

Depresyon seviyesi Düşük 
Yüksek 

8 (66.6) 
4(33.4) 

24 (75) 
8 (25) 

32 
12 
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DEVE SÜTÜNÜN HASTALIKLAR ÜZERİNDEKİ TERAPÖTİK ETKİSİ 

Handenur UZUN1,Serdal ÖĞÜT2 

1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü, Aydın 

2AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik 

Anabilim Dalı, Aydın 

ÖZET 

Amaç: Deve sütü protein, yağ asitleri, vitaminler(A, E, C ve B grubu) açısından değerli bir besin olup, yüz yıllardır 

kurak ve yarı kurak alanlardaki toplumların önemli besinlerinden biri olmuştur. İmmunoglobulin, lizozim, 

laktoperoksidaz gibi biyoaktif proteinleri önemli miktarda içeren deve sütü,  immun sistemi desteklemede ve çeşitli 

hastalıkların tedavisinde rol üstlenebilir.İnek sütü ile karşılaştırıldığında β-laktoglobulin miktarı çok az  ve β-

kazein oranı daha fazladır. Bu nedenle inek sütüne alerjisi olan çocuklarda iyi bir besin seçimi olabilir. Deve sütü, 

içerdiği biyoaktif bileşenler yardımıyla diyabet, otizm, gıda alerjileri ve kanser gibi pek çok hastalık için terapötik 

bir etkiye sahiptir. Bu çalışma deve sütünün hastalıklar üzerinde yarattığı teröpatik etkisini desteklemek için 

bilimsel kanıtları ve literatür çalışmalarının özeti olarak sunulmaktadır. 

Bulgular: Deve sütü immunoglobulin(Ig), lizozim, laktoperoksidaz gibi immunomodülatörler içermektedir. Bu 

bileşenler, deve sütünü besin alerjilerinde iyi bir besin alternatifi yapmaktadır. İçerdiği insülin mide asitliğinden 

etkilenmeden vücut tarafından kullanılabilir. Diyabet hastalarının kan şekeri regülasyonunun sağlanmasında 

olumlu bir etki yaratır. Deve sütü tüketimi antioksidan enzim düzeyini arttırarak oksidatif hasarın azalmasına 

yardım eder. 

Sonuç: Deve sütü tüketimi zengin besin içeriği sayesinde insan sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Deve 

sütünün hastalıkların tedavisindeki rolünü araştıran bilimsel araştırmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Deve 

sütünün etkinliğinin saptandığı insan çalışmaları otizm ve diyabet hastalığında yoğunlaşmaktadır. Bunların yanı 

sıra yapılan  çeşitli çalışmalarda kanser hücrelerinde proliferasyonu azalttığı ve apoptizisi arttırdığı  saptanmıştır. 

Deve sütü insan vücudunda antioksidan enzim düzeylerini arttırıp, oksidatif hasarı azaltmaktadır ve böylece 

hastalıklardan koruyucu ve tedavi edici etki sağlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Deve Sütü, terapötik, beslenme  

ABSTRACT 

Objective: Camel milk is a valuable nutrient in terms of protein, fatty acids, vitamins ( A, E, C and B group) and 

has been one of the important nutrients of societies in arid and semi-arid areas for centuries. Camel milk containing 

a significant amount of bioactive proteins such as immunoglobulin, lysozyme, lactoperoxidase plays a role in 

supporting the immune system and in the treatment of various diseases. Compared to cow's milk, the amount of β-

lactoglobulin is very low and the β-casein ratio is higher. In this respect it can be a good choice for feeding children 

who have allergy against milk allergy. Camel milk has a therapeutic effect for many diseases such as diabetes, 

autism, food allergies and cancer with the help of the bioactive components it contains. This study is presented as 

a summary of the literature and scientific evidence to support the therapeutic effect of camel milk on diseases. 
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Results: Camel milk contains immunomodulators such as immunoglobulin, lysozyme, lactoperoxidase. These 

components make camel milk a good nutritional alternative for food allergies. The insulin it contains can be used 

by the body without being affected by stomach acids. It has a positive effect on blood sugar regulation in diabetic 

patients. Camel milk consumption helps to reduce oxidative damage by increasing the level of antioxidant 

enzymes. 

Conclusion: Camel milk has a positive effect on human health due to its rich nutrient content. The number of 

scientific studies investigating the role of camel milk in the treatment of diseases is increasing day by day. Human 

studies with a beneficial effect of camel milk have been concentrated in autism and diabetes. In addition, various 

studies have shown that it reduces proliferation and increases apoptysis in cancer cells. In the human body camel 

milk increases the levels of antioxidant enzymes and reduces oxidative damage and thus provides a protective and 

therapeutic effect from diseases. 

Keywords: Camel milk, therapeutic, nutrition 

 

 

 

 

DEVE SÜTÜNÜN HASTALIKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Giriş 

Deve sütü, kurak ve yarı kurak bölgelerdeki göçebe insanlar için en değerli besin kaynaklarından biri olarak kabul 

edilmiş, besin değerleri ve tıbbi özellikleri nedeniyle yüzyıllarca tüketilmiştir.(Yadav, Kumar, Priyadarshini ve 

Singh, 2015a) Deve sütünün rengi opak beyaz, tadı ise yediği besinlere bağlı olarak değişmektedir. Yeşil otlar ile 

beslendiğinde daha tatlı, kuru çalılarla beslendiğinde daha keskin ve tuzlu olmaktadır. Süt verimi devenin cinsine, 

beslenme şekline, bulunduğu coğrafi alana, laktasyon aşamasına, yaşına bağlı olarak değişiklik 

göstermektedir.(Counseling ve diğerleri, 2010) Bu etkenlere bağlı olmakla beraber günlük süt verimi 3-10 litre 

arasında değişmektedir. Ancak iyi beslenen ve veteriner bakımı olan develerde  20 litreye 

ulaşabilmektedir.(Brezovečki ve diğerleri, 2015) Sütün besin içeriği devenin türüne göre farklılık göstermekle 

beraber; ortalama olarak deve sütünün %12.4 ‘ü kuru maddeden oluşmakta ve bu kuru maddenin de %4 yağ,%3,2 

protein ,%4.6 laktoz,%0.8’ i vitamin ve minerallerden oluşmaktadır. (Tablo 1)  (Khaskheli, Arain, Chaudhry, 

Soomro ve Qureshi, 2005) 
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Tablo 1.Deve sütünün diğer sütlerle karşılaştırılması 

Nitelik Dromedary 
Deve 

Bactrian 
Deve 

İnek Keçi  Eşek  İnsan 

Su(%) 87,6 84,8 87,8 87,3 90,8 88,7 
 

Toplam kuru 
madde(%) 

12,4 15,2 12,3 12,1 11,3 11,3 

Yağ (%) 4,0 5,3 3,6 4,2 0,95 2,8 

Protein (%) 3,2 
 

4,1 
 

3,2 3,0 
 

1,9 2,0 
 

Kazein(%)    2,4 3,0 
 

2,5 
 

2,3 
 

,63 0,71 

Serum 
Proteini (%) 

0,93 1,02 
 

0,73 0,70 
 

1,23 1,26 

Laktoz(%) 4,6 5,0 
 

04,7 4,7 
 

6 6,3 

Ph 6,6 - 6,7 6,7 6,9 6,9 

Enerji 

(kkal/L) 

665 920 701 721 430 619 

 

Deve sütü yüksek düzeyde protein, MUFA ve PUFA, C, D, E vitamini, laktoferrin, immünoglobulinler, serum 

albümin, lizozim, insülin, demir ve manganez  ve düşük düzeyde α-kazein, β-laktoglobulin  

içermektedir.(Brezovečki ve diğerleri, 2015)(Shao ve Wang, 2018).  

Deve sütü ilk sağıldığında pH’sı 6,5-6,7 arasında olup, sağıldıktan sonra asitliği artmaktadır.  Yapılan çalışmalarda 

sağıldıktan sonra 30°C de 3 saat bekletilen deve sütünün pH’sının 5. 8’ lere düştüğü ve ilerleyen saatlerde bu 

değerin sabit kaldığı bulunmuştur. Asitlikte yaşanan bu artışın yüksek miktarda bulunan bulunan lizozim, 

immunoglobulinler, laktoferrin, gibi antimikrobiyal bileşenlerden kaynaklandığı belirtilmiştir. (Ohris ve Joshi, 

1961) 

İçerdiği C vitamini miktarı inek sütüne kıyasla 3-5 kat daha fazla bulunmuştur. Bu durumun sebebi deve sütünün 

sahip olduğu düşük pH değeridir. C vitaminince zengin olması, diğer sütlere oranla daha kuvvetli antioksidan 

özelliği göstermesine sebep olmuştur. Ancak yüksek miktarda bulunan C vitamini ısıl işlemden geçen kayba 

uğramaktadır.(R. Yagil, 1985) 

A ve E vitaminleri Dromedary cinsi develerde inek ve anne sütüne göre daha düşüktür. Ancak Bactrian cinsi 

develerin sütleri Dromedary cinsine göre sütleri  A, D, E vitaminleri yönünden daha zengindir. İki bardak Bactrian 

deve sütü ile günlük D vitamini ihtiyacının %160’ı karşılanabilir.(Al-Wabel, 2008) Deve, inek ve anne sütünün 

vitamin içeriği Tablo2 ‘de derlenmiştir. (Li JC, Alam MS, Li H, Guo MR, 2010) 
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Deve sütünün insan sağlığı üzerine yapılan çalışmalar, diyabet, kanser, bağışıklık hastalıkları, alerjik semptomlar, 

Crohn hastalığı, hipertansiyon, oksidatif stres, lipidperoksidasyonu ve otizmin önlenmesinde etkili olabileceğini 

göstermektedir.(Kaskous, 2016) . 

Deve sütünde β-laktoglobulin ve β-kazein oranının inek sütüne oranla daha az olması, onu hipoalerjik özellikte bir 

besin yapmaktadır. Bu nedenle inek sütü alerjisi olan bireylerde inek sütü yerine kullanılabilmektedir.(Yadav ve 

ark. 2015) 

İnek sütü ile karşılaştırıldığında uzun zincirli yağ asidi miktarının daha yüksek, kısa zincirli yağ asidi miktarının 

ise daha düşük olduğu bulunmuştur. (Konuspayeva ve ark. 2008) 

Diğer sütlere oranla deve sütündeki doymamış yağ asidi miktarı daha fazladır. Bu da onu, kalp damar sağlığı için 

iyi bir süt alternatifi yapmaktadır. (Yadav ve ark. 2015) 

Deve Sütündeki Biyoaktif Peptitler 

Immunoglobulin (Ig) 

Immunoglobulinler immun sistem için oldukça önemli olan yüksek molekül ağırlıklı polipeptitlerden oluşur. Deve 

sütünde baskın olan çeşidi IgG ‘dir. IgG ‘nin deve sütündeki miktarı 1,64 mg/ml iken, inek sütünde 0,67 mg/ml, 

anne sütünde 0,86 mg/ml ‘dir.(El Agamy, 2000). IgG2 ve IgG3 diye sınıflandırılan ve yalnızca iki ağır zincirden 

oluşan ve hafif zincir içermeyen bu alt sınıflar insan antikorlarının onda biri büyüklüğündedir. Bu durum deve sütü 

antikorlarının insan kanına daha kolay geçmesine ve vücuttaki antijenlere daha yüksek duyarlılık göstermesine 

sebep olmaktadır. (Reuven Yagil, 2004) 

Laktoferrin 

     Laktoferrin antiviral, antiinflamatuar, demir taşınması, antioksidan gibi özelliklere sahiptir .Bağışıklık 

sisteminde etkili olmasını sağlayan temel özelliği demiri çok iyi bağlamasıdır. Bu özelliği ile elzem olan demir 

elementinin patojen mikroorganizmalar tarafından  kullanmasını engeller. (El Agamy ve ark. 1992). Süt 

çeşitlerindeki laktoferrin miktarlarının karşılaştırıldığı bir çalışmada en yüksek değerin (1.7 mg /ml) anne sütünde 

,ikinci yüksek değerin(0,22 mg/ml) ise deve sütünde bulunduğu belirtilmiştir. Ancak deve sütünde bulunan 

Tablo 2. Deve,İnek ve Anne Sütünün Vitamin İçerikleri 

Vitamin Deve Sütü İnek Sütü Anne Sütü 

Tiyamin (B1) (mg/kg) 0,33-0,60 0,28-0,90 0,14-0,16 

Riboflavin(B2) (mg/kg) 0,42-0,80 1,2-2,0 0,36 

Niasin (B3) (mg/kg) 4-6 0,5-0,8 1,47-1,78 

Vitamin B12 (mg/kg) 0,002 0,002-0,007 0,0005 

Askorbik Asit (mg/kg) 24-52 3-23 35-43 

A vitamini (mg/kg) 100-380 170-380 540 

E vitamini (mg/kg) 530 200-1300 2800 
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laktoferrin düşüt sitrat içeriğinden dolayı patojen mikroorganizmalara karşı en yüksek aktiviteyi göstermektedir. 

(El Agamy, 2000)  

Lizozim 

     Deve sütünde patojen bakterileri inhibe etme özelliği olan yüksek miktarda c tipi lizozim bulunmaktadır. 

Lizozim miktarı anne sütünde 70µg/L iken deve sütünde 150µg/L ‘dir.(El Agamy, 2000) Lizozim miktarı 

laktasyon dönemi, hayvanın sağlık durumu gibi faktörlerden etkilenmektedir. Kolostrum öncesi, kolostrumda ve 

meme enfeksiyonunda lizozim miktarı artış göstermektedir.(Barbour ve ark. 1984) 

Yapılan bir çalışmada 200 deve sütü örneğinin 20’sindeki lizozimin Clostridiumperfringes, Staphlococcusaureus, 

Salmonella, Shigelladysenteriae türlerini inhibe ettiği bulunmuştur. Ancak bu etki Escherichiacoli, Bacilluscereus 

için bu etki gözlenmemiştir.(Barbour ve ark. 1984) 

Deve Sütü ve Diyabet  

     Deve sütünde bulunan insülin miktarı(52.03 IU/l ) inek sütüne oranla (16.32 IU /l ) oldukça yüksektir. Anne 

sütündeki insülin miktarı 60 IU/l gibi yüksek bir değer olmasına karşın, midedeki pıhtılaşma nedeniyle bağırsakta 

emilimi mümkün değildir. Deve sütündeki insülin ise midede denatüre olmadan bağırsaklardan emilir.(Singh R, 

2001)  

Yapılan bir çalışmada deve sütü alan 12 tip I diyabetik bireyin kan şekeri ortalaması başlangıçta 119±19 mg /dl 

iken bir yılın sonunda 95,42±15,70 mg/dl olmuştur. Başlangıçtaki HbA1c değeri 7,8±1,38, 1 yıl sonraki HbA1c 

6±0,96 ‘dır. İnsülin dozları da başlangıca göre azalmış ve 3 kişide insülin kullanım ihtiyacı sıfıra düşmüştür. 

(Agrawal, Jain, Shah, Chopra ve Agarwal, 2011) 

Tip I diyabet hastalarında yapılan bir çalışmada 4 ay boyunca standart diyabet tedavisine (diyet+egzersiz+insülin 

) günlük grupta çalışmanın sonucunda HbA1C, açlık kan şekeri ve insülin dozlarında anlamlı olarak düşüş ve C-

peptit düzeylerinde anlamlı bir artış gözlemlenmiştir. (Mohamad ve ark. 2009) 

Deve sütünün tip 2 diyabet üzerindeki hipoglisemik potansiyeli üzerine yapılan çalışmalar sınırlı olmakla beraber 

20 kişide yapılan bir çalışmada deve sütü alan grup ( ile inek sütü alan grup arasında açlık kan şekeri, lipit profili 

ve kan basıncı arasında anlamlı bir fark gözlenmezken deve sütü alan grubun insülin konsantrasyonlarında anlamlı 

olarak artış bulunmuştur. (Ejtahed ve diğerleri, 2014) 

Tüm bu sonuçlar beraber değerlendirildiğinde, standardize edilmiş tedaviye ek olarak günlük deve sütün alımının 

diyabetin metabolik kontrolüne yardımcı olabileceğini göstermektedir. 

 

 

Deve Sütü ve Besin Alerjisi 

Deve sütü 

1. β-laktoglobulin içermez 

2. as-1 kazein oranı düşük ve farklı β-kazein kompozisyonu 
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3. İmmünomodülatör bileşenlerden zengin (Ig-laktoferrin vb.) olduğu için besin 

alerjilerinin önlenmesinde ve tedavisinde besin alternatifi olarak kullanılmaktadır. 

Deve sütündeki toplam proteinin yaklaşık %70 ini kazein oluşturmaktadır. αs1-kazein, αs2-kazein, β-kazein ve κ-

kazein olmak üzere 4 fraksiyonda bulunmaktadır. Oranları sırasıyla %22, %9,5 , %65 , % 3,5 ‘dur. İnek sütünde 

ise bu değerler %37, %6,1 ,%44,2,  % 12,7 ‘dir. (Brezovečki ve diğerleri, 2015) 

     Deve sütündeki kazein misellerinin yarıçapı ortalama 260-300 nm iken inek sütünde 130 nm’dir. (Farah ve 

Fischer, 2004) Deve sütünde bulunan β-kazein türü αs kazein’e göre peptit hidrolizine daha duyarlı olduğu için, 

deve sütü bebeklerin bağırsaklarında daha kolay sindirilebilir ve daha az alerjik reaksiyon gerçekleşmesine sebep 

olur. (Brezovečki ve diğerleri, 2015) 

4 ay- 10 yaş arası inek sütü alerjisi olan 35 çocukla yapılan bir çalışmada yalnızca 7 çocuğun deve sütüne karşı 

alerjisi olduğu tespit edilmiştir. (Ehlayel, Hazeima, Al-Mesaifri ve Bener, 2011) 

1-18 yaş arasında inek sütü alerjisi olduğu şüphelenilen 49 çocuktan, inek sütü alerjisi tanısı alan 15 çocukta 

yapılan çalışmada bir gruba amino asit formülasyonu (plasebo) diğer gruba da deve sütü  verilmiştir. Deve sütü 

verilen grupta çocuklarda çalışma sonunda hiç bir alerjik reaksiyona rastlanmamıştır. (Navarrete-Rodríguez ve 

diğerleri, 2018) 

İsrail’de yapılan bir çalışmada geleneksel tedaviden fayda sağlanılamayan besin alerjisi olan 7 çocuğa deve sütü 

verilip alerji semptomları değerlendirilmiştir. Deve sütü verildikten sonraki 24 saat içerisinde alerjik semptomlar 

azalmış, 4 gün içerisinde de tüm semptomlar kaybolmuştur. (Shabo, Barzel, Margoulis ve Yagil, 2005) 

Yapılan bu çalışmalar inek sütü ya da besin alerjisi olan çocuklarda, deve sütünün güvenilir bir besin olabileceğine 

işaret etmektedir. 

 

Deve Sütü ve Kanser  

     Geleneksel olarak kanserin tedavisine yardım ettiği inanılan deve sütünün bu etkisini bilimsel olarak ortaya 

koyabilen çalışmaların sayısı sınırlıdır. Ancak son yıllarda deve sütünün kanser üzerindeki etkinliğini inceleyen 

in-vitro ve in-vivo çalışmaların sayısında artış gözlenmektedir.(Krishnankutty ve diğerleri, 2018) 

Yapılan in-vitro çalışmalarda deve sütünün kanser hücreleri üzerinde apoptozis mekanizması ve antioksidan 

aktivitesinden dolayı inhibitör etkisinin olduğu bildirilmiştir. Bunun yanı sıra yapılan in-vivo çalışmalarda deve 

sütünün pro-inflamatuar, pro-anjiyojenik, pro-fibriyojenik sitokinler üzerinde inhibe edici etkisinin olabileceği ve 

kanserle ilgili olan genlerin ifadesini değiştirebileceğini ifade edilmiştir.(Korashy, Maayah, Abd-Allah, El-Kadi 

ve Alhaider, 2012) 

Deve sütünün kolorektal ve meme kanser hücreleri üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışmada, deve sütünün bu 

hücrelerdeki proliferasyonu, hücre göçünü azalttığı ve otofajiiyi indüklediği bulunmuştur. (Krishnankutty ve 

diğerleri, 2018) 
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Liyofilize edilen deve sütünün kullanıldığı in-vitro bir çalışmada meme kanseri hücrelerinde, deve sütünün yeni 

RNA’ların sentezini arttırdığı ve alternatif kanser apoptozis yolaklarını aktif hale getirdiği bildirilmiştir.(Hasson 

ve diğerleri, 2015) 

Deve Sütü ve Otoimmun Hastalıklar  

     Otoimmun hastalıklarda vücuttaki B hücreleri vücut hücrelerini antijen olarak görüp, onlara karşı saldırıya 

geçer. Bu durum vücutta birçok şekilde kendisini gösterebilir. örn: beyin hücrelerinde multipleskleroz, sindirim 

sisteminde chron’s hastalığı, çeşitli dokularda sistemik lupus eritematozus. Bu hastalıklar çoğunlukla kronik olup 

bireylerin hayat kalitesini arttırabilmek için, hayat boyu sürecek bir tedavi ve izlem gerektirir. Kullanılan medikal 

tedaviler bireye göre değişiklik göstermekle beraber, immun sistemin hastalıklarla mücadele yeteneğini 

baskılayabilir ve çeşitli yan etkilere sebep olabilir. (Yadav ve diğerleri, 2015a) 

Deve sütünün immun sistemi destekleyen immunoglobulin, laktoferrin, laktoperoksidaz gibi proteinler ve 

antioksidan bileşenler sayesinde yukarıda belirtilen otoimmun hastalıkların tedavisine yardımcı olabileceğini 

destekleyen çalışmalar mevcuttur. (Al-Mosalem, El-Ansary, Attas ve Al-Ayadhi, 2009) 

Deve sütünde bulunan IgG türlerinin küçük ve ağır zincirli olması insan kanına daha çabuk geçmesine ve daha iyi 

faydalanılmasına olanak sağlar. Otoimmun hastalıkların tedavisinde kullanılan immunsupresif ilaçlar bağışıklık 

sistemini baskılamaya dayalı olmasına karşın deve sütü IgG ‘leri bunun tam aksine bağışıklık sistemi destekleyen 

bir etki gösterir.(Riechmann ve Muyldermans, 1999) 

Deve Sütü ve Otizm 

Reaktif oksijen moleküllerinin hücre içerisinde artması sonucu oluşan oksidatif hasarın otizm gibi çeşitli nörolojik 

hastalıkların patolojisinde yer aldığı bildirilmektedir. Deve sütü tüketiminde, plazmadaki antioksidan enzimlerin 

düzeyi artmakta, bu da oksidatif stresin azalmasına sebep olmaktadır.(Sharma ve Singh, 2014) 

Ayrıca otizm kazeinden amino asit dönüşümünde görevli olan intestinal enzimi etkilemektedir. Normal koşullarda 

kazein bağırsaklarda amino aside dönüşürken otizm sebebiyle aminoasit yerine kazomorfin olarak adlandırılan ve 

opioid benzeri bileşenlere dönüşür. Bu bileşen bilişsel ve davranışsal semptomlara ve sonraları beyin hasarına 

sebep olur. (Yadav ve diğerleri, 2015a) Bunun oluşumunu önlemek için otizmli bireylerde diyette bulunan A1 β-

kazein içeren  süt ve ürünlerinin kısıtlanması tavsiye edilir. Ancak deve sütünde bulunan A2 β-kazein cinsi bu 

oluşuma sebep olmadığından otizmli bireylerde kullanımı tavsiye edilir. (Ghnimi, 2015) 

Randomize plasebo kontrollü bir çalışmada, otizm tanısı alan 2-12 yaş arası çocuklar üç gruba ayrılmıştır. Bu 

gruplara ısıl işlem görmemiş deve sütü, kaynatılmış deve sütü ve inek sütü verilmiştir. (14 gün boyunca 500 ml 

)14 günün sonunda deve sütü verilen her iki grupta da otizm skorları ve oksidatif stres anlamlı düzeyde azalmıştır. 

(Al-Mosalem ve ark. 2009) 

45 otizmli çocukla yapılan bir çalışmada, kaynatılmış ve çiğ deve sütü alan gruplarda  TARC (otizmli bireylerde 

artış gösteren proinflamatuarsitokin)  düzeylerinde anlamlı bir azalma görülmüştür. Ancak otizm skorlarına 

bakıldığında sadece çiğ deve sütü alan grupta anlamlı bir azalma gözlenmiştir.(Bashir ve Al-Ayadhi, 2014) 

Deve Sütü ve Crohns Hastalığı 
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Crohns hastalığı ya da sendromu iltihabı bir bağırsak hastalığı türü olup, gastrointestinal sistemde ağızdan anüse 

kadar geniş bir yayılım gösterebilir. Diyare, kusma, kilo kaybı, karın ağrısı gibi semptomlara sebep olur. (Yadav, 

Kumar, Priyadarshini ve Singh, 2015b) Genetik olarak duyarlı olan bireylerde çevre, immun sistem ve bakteriyel 

faktörlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Pastörize edilmemiş sütlerden bulaşabilen Mycobacteriumavium-

paratuberculosis (MAP) barsak mukozasında aşırı stres ile aktif hala gelerek otoimmun yanıta sebep olur. (Avi 

Levy, Lillian Steiner ve Reuven Yagil, 2013) Deve sütünün bileşiminde bulunan “peptidoglikan tanıyıcı protein” 

sayesinde tüberkülozis ailesinden olan bu bakteriyi inhibe edici özelliği bulunmaktadır. Ayrıca içerdiği 

immunoglobulinler de immun sistemi onarmaya yardımcı olur.(Reuven Yagil, 2004) 

Sonuç ve Öneriler 

     Deve sütü zengin protein, yağ, vitamin ve mineral içeriği sayesinde insan sağlığı için önemli bir besindir. Deve 

sütünün bazı hastalıkların tedavisi üzerinde olumlu etki sağladığını belirten çalışmaların sayısı gün geçtikçe 

artmaktadır. Deve sütü içerdiği biyoaktif ve antimikrobiyal bileşenler sayesinde hastalıklar üzerinde olası terapötik 

etkileri bulunmaktadır. Deve sütünün içerdiği immunoglobulin, lizozim ve laktoperoksidaz gibi bileşenler immun 

sistemin desteklenmesinde ve patojen mikroorganizmaların inhibisyonunda etkin rol oynamaktadır. İçerdiği 

insülin mide asidinden etkilenemeden bağırsaklara ulaşabildiğinden diyabet hastalarında kan şekeri 

regülasyonunun sağlanmasında etkilidir. β-laktoglobulin içermemesi ve β-kazein oranının yüksek olması daha 

kolay sindirilmesine ve  inek sütü alerjisi olanlar için uygun bir seçenek olmasını sağlamaktadır. Otizmli 

çocuklarda yapılan çalışmalarda deve sütünün otizm skorlarında düşüşe, motor becerileri ve kavramada 

düzelmelere yol açtığı bulunmuştur. Deve sütü tüketiminin vücuttaki antioksidan düzeyini arttırıp oksidatif hasarı 

azalttığı bilinmektedir. Bu etkisi otoimmun hastalıklar için olası bir tedavi seçeneği oluşturmaktadır. Deve sütünün 

tüm bu terapötik özelliklerinin ve etki mekanizmalarının anlaşılması için daha çok bilimsel çalışmaya ihtiyaç 

vardır. 
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AKTİF GIDA AMBALAJLAMA UYGULAMALARINDA KULLANILABİLECEK ALTERNATİF BİR 

YÖNTEM; BİYOPOLİMERİK BİTKİSEL YAMA 
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Öz: Bu çalışmada, geleneksel ambalaj türlerine antimikrobiyal etki kazandırabilecek potansiyelde, doğal 

bileşenlerden oluşan biyopolimerik aktif bir yama üretimi gerçekleştirilmiştir. Patates nişastasının polimerik ağı 

içerisine antimikrobiyal özellikleri ile bilinen Lavandula angustifolia esansiyel yağı dahil edilerek hazırlanan 

biyopolimerik aktif yamanın, mevcut yoğurt ambalajlarına aplikasyonu yoluyla kullanımı önerilmiştir. Ürünün 

ambalajlı yoğurt numunelerinde laktik asit bakterileri ve maya mikroorganizmaları üzerinde olası etkisi 

araştırılmıştır. Geleneksel olarak gıdaların doğal korunmasında kullanılmakta olan esansiyel yağların, gıda 

ambalaj materyallerine dahil edilerek kullanımlarına, tarımsal kaynaklı bileşenlerden yola çıkılan, pahalı donanım 

gerektirmeyen, pratik bir çözüm sunularak, bu yöntemin kullanım olanakları tartışılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Aktif Paketleme, Esansiyel Yağ, Lavandula angustifolia, Yoğurt 

 

AN ALTERNATIVE METHOD THAT CAN BE USED IN ACTIVE FOOD PACKAGING 

APPLICATIONS; BIOPATCH 

 

Abstract: In this study, a biopolymeric active patch, which consists of natural components has been produced 

with the potential to give antimicrobial effect to traditional packaging types. This biopolymeric active material 

was prepared with the incorporating of lavender essential oil which is known for its antimicrobial properties, into 

the polymeric network of potato starch. The usage of the obtained material by application to existing yoghurt 

packages has been proposed. The possible effects of the product on lactic acid bacteria and yeast microorganisms 

in packaged yoghurt samples were investigated. In the present paper the possibilities of using this practical solution 

which based on agricultural components and does not require expensive equipment have been discussed. 

Keywords: Active Packaging, Essential oil, Lavandula angustifolia, Yoghurt 

 

Giriş 

Esansiyel yağlar, biberiye, adaçayı, fesleğen, kekik, tarçın, hardal, kimyon, rezene, karanfil ve benzeri bitkilerden 

elde edilen uçucu bileşiklerdir. Literatürde “Botanik olarak tanımlanmış bir bitki hammaddesinden, su buharı 

distilasyonu, kuru damıtma veya ısıtılmaksızın uygun mekanik bir yöntemle elde edilen genellikle karmaşık bir 

bileşime sahip kokulu ürün.” olarak tanımlanmaktadırlar (Asbahani vd., 2015). Tarihsel kaynaklarda Hindistan, 

Mezapotamya ve Yunanistan bölgelerinde MÖ 5000 yıllarından beri çıkarılmakta ve çeşitli amaçlarla 

kullanılmakta oldukları belirtilmektedir (Burdock ve Carabin, 2009; Schmidt, 2010). Eski çağlardan beri, 

terapötik, kozmetik veya mikrobiyolojik özellikleriyle tanınan bu bileşenlerin, gıda alanında hem besinlerin 

tatlandırılmasında hem de korunmasında kullanılageldikleri de bilinmektedir (Fitsiou vd., 2016, Dima ve Dima, 

2015).   
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Günümüzde bilimsel yöntemlerle araştırılmakta olan bu bitki ve baharatlardan elde edilen özlerin tıp, kozmetik ve 

gıdadaki uygulama alanları gün geçtikçe çoğalmaktadır. Çalışmaların pek çoğunda, bitkisel uçucu bileşenlerin 

antifungal, antibakteriyel, antioksidan, antiviral, antimikotik, antitoksijenik, antiparazitik, antibiyotik veya 

antiseptik etkileri araştırılmaktadır (Tıwarı vd., 2009, Bhavaniramya vd., 2019, Plant vd., 2019; Huang vd., 2019). 

Mikroorganizmalar üzerine etki mekanizmalarının araştırıldığı çalışmalarda, bu bileşenlerin yapılarında bulunan, 

terpenoidler, alifatik alkoller, aldehitler, ketonlar, asitler, esterler ve izoflavonoitlerin, canlı hücre duvarının protein 

yapısını tahrip ettiği düşünülmektedir (Dorman ve Deans, 2000). Böylece, çekirdek de dahil olmak üzere hücresel 

bileşenlerin çalışması durmaktadır (Vilela vd., 2016). Literatürde bazı çalışmalarda (Fisher ve Phillips, 2008), 

gram pozitif bakterilerin esansiyel yağ bileşiklerine gram negatif bakterilerden daha duyarlı olduğu söylenmekle 

birlikte, her iki tip üzerinde de aynı etkiyi gösterdiklerine dair çalışmalar da mevcuttur (Ghadetaja vd., 2018). 

Gıda alanında söz konusu etkilerinden faydalanmak amacıyla, gıda katkı maddesi olarak doğrudan kullanımları 

mümkündür, ancak, ürün içerisinde bitki veya baharata has aromanın hissedilmesi, tüketici tercihleri açısından 

olumsuz bir durum yaratabilmektedir. Bu durumda alternatif bir uygulama olarak, gıda yüzeyine püskürtme veya 

gıdayı doğrudan bu etken maddelerin bulunduğu solüsyona daldırıp çıkarma gibi yöntemlere gidilebilmektedir 

(Haute vd., 2017, Birmpa vd., 2018). Bu tür uygulamalarda da gıda maddesi üzerinde tat ve renk değişimleri 

olabilmekte, gıdanın kendine has aromasının baskılanması söz konusu olabilmektedir (Ayana ve Turhan, 2010). 

Bu problemlerin üstesinden gelebilmek amacıyla, esansiyel yağların, gıda ambalajının içerisine dahil edilmesi ve 

gıdaların tat ve aromasında değişiklik yapılmaksızın uygulanması sağlanabilmektedir (Kapetanakou ve 

Skandamis, 2016, Atar ve Chiralt, 2016, Ribeiro-Santos vd., 2017). Bu konuda yapılmış çeşitli çalışmalarda, etken 

maddelerin gıdaya doğrudan dahil edilmesi durumunda bakteriyel popülasyonda derhal fakat kısa süreli bir azalma 

gözleneceği, bununla birlikte antimikrobiyal filmlere dahil edilmeleri durumunda aktivitelerini uzun bir süre 

boyunca koruyabilecekleri vurgulanmaktadır (Appendini ve Hotchkiss 2002,  Hanušová vd., 2009.) 

Literatürde, esansiyel yağlarla aktifleştirilmiş polimerik ambalajların çeşitli gıdalarda uygulanmalarına yönelik 

çalışmaların son birkaç yılda daha hızlı bir ivme ile arttığı dikkat çekmektedir. Örnek olarak, dana pirzola 

ambalajlarında karanfil esansiyel yağının antibakteriyel etkisi (Rajaeia vd., 2017), fileto balık ambalajlarında kekik 

ve nane esansiyel yağlarının antibakteriyel ve antioksidan etkisi (Majda vd., 2018),  tavuk eti ambalajlarında 

karanfil esansiyel yağının antibakteriyel etkisi (Muppalla vd., 2014), meyve ve sebze ambalajlarında, kekik 

esansiyel yağının antifungal aktivitesi (Pola vd., 2016), tarçın esansiyel yağının çiğ karides ambalajlarında 

antibakteriyel etkisi (Nazari vd., 2019), okaliptüs esansiyel yağının dilimlenmiş sucuk amabalajlarındaki 

antibakteriyel etkisi (Azadbakht vd., 2018) gibi pek çok çalışmaya literatürde rastlanılabilmektedir. Bu 

çalışmaların geneline bakıldığında, esansiyel yağların film formda hazırlanmış gıda ambalajlarına dahil edilerek 

kullanıldığı dikkat çekmektedir. Süt ve süt ürünlerinin ambalajlanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise, 

genellikle sert peynir türlerinin antibakteriyel ve anti oksidan özelliklerle aktifleştirildiği filmler ile yapılan 

çalışmalar öne çıkmaktadır (Requena vd., 2019, Ksouda vd., 2019, Tatlisu vd., 2019). Yapılan literatür 

çalışmasında, tepe boşluğu bulunduracak şekilde ambalajlanmış yoğurt, kefir, taze peynir, sütlü tatlılar gibi süt 

ürünlerinin ambalajlanmasında, antimikrobiyal özellikteki esansiyel yağların ürünle temas etmeyecek şekilde 

kullanıldığı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.   

Bu çalışmada, yoğurt ambalaj malzemelerine dâhil edildiğinde, ambalaj içerisinde antifungal ve antibakteriyel bir 

ortam oluşturacağı düşünülen lavanta esansiyel yağı kullanılmıştır. Lavandula genusuna ait çok sayıda türe sahip 
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olan bu bitkinin birincil kullanımı, endüstriyel parfüm ve koku maddelerinde kullanılan ham maddelerdir 

(McGimpsey ve Porter, 1999; Upson, 2002). Lavanta esansiyel yağı, yüksek seviyelerde linalool ve linalil asetat, 

orta düzeyde lavandulil asetat, terpinen-4-ol ve lavandulol ile karakterize edilir (McGimpsey ve Porter, 1999).  

1,8-sinema ve kafur miktarı genellikle çok düşük ila orta arasında değişir (McGimpsey ve Porter, 1999). 

Bileşimindeki bu maddelerin etkisi ile antibakteriyel, antioksidan ve antifungal özellikler sergilediği, çok sayıda 

çalışmada değinilmiştir. (Martucci vd., 2015; Areias vd., 2000; Cong vd., 2008). Çeşitli lavanta türleri kulanılarak, 

gıda patojenlerine karşı antibakteriyel özelliklerin incelendiği çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin bir çalışmada,  

Listeria monocytogenes (24 suş) ve Salmonella enterica (10 gıda suşu)’ya karşı antibakteriyel özellikler sergilediği 

kanıtlanmıştır (Tardugno vd., 2018). Çeşitli lavanta türlerinin kullanıldığı bir başka çalışmada seçilen gıda 

kaynaklı patojenik mikroorganizmalara karşı küçük miktarlarda bile oldukça inhibe edici etkiye sahip 

olduklarından, gıdalardaki geleneksel antimikrobiyal katkı maddelerine alternatifler sağlayabilecekleri 

vurgulanmıştır. Lavanta esansiyel yağının kullanıldığı gıda ambalajlama çalışmaları da yapılmıştır. Bir çalışmada, 

lavanta ve kekik esansiyel yağlarının kullanıldığı jelatin bazlı filmler hazırlanmış ve antibakteriyel  özellikleri 

incelenmiştir (Martucci vd., 2015). Bir başka çalışmada ise, aralarında lavantanın da bulunduğu bir grup esansiyel 

yağ, biyobozunur özellikteki jelatin-kitosan filmlerine dahil edilmiş, balık ambalajlamada etkinlikleri 

incelenmiştir (Gómez-Estaca vd., 2010). Araştırmacılar özellikle enterobakterilerde mikroorganizma büyümesinin 

büyük ölçüde azaldığını, buna karşılık, laktik asit bakterilerinde ise sabit kaldığını vurgulamışlardır.  

Bu çalışmada, yoğurt numunelerinde görülmesi muhtemel maya büyümesine karşı, mevcut ambalaj materyallerine 

dahil edilerek kullanılabilecek özellikte, lavanta yağı ve nişasta kullanılarak hazırlanmış, pratik bir biyopolimerik 

yama hazırlanmıştır. Elde edilen malzemenin antimaya aktivitesi Saccharomyces cerevisiae ile kontamine edilmiş 

yoğurt numunelerinde, mikrobiyolojik çalışmalarla değerlendirilmiştir. Aynı zamanda, lavanta esansiyel yağının 

antibakteriyel etkisinin, laktik asit bakterilerine karşı olası inhibe edici etkisi de, mikrobiyoloji çalışmaları ile 

değerlendirilmiştir.  

Materyal ve Metod 

Materyal: Çalışmada kullanılan Lavandula angustifolia türü lavanta yağı, Arifoğlu firmasından temin edilerek 

GC-MS Headspace analizi ile içeriği belirlendikten sonra kullanılmıştır. Dallanmış yapıda amilopektin gruplarına 

sahip olduğu bilinen patates nişastası, yerel bir marketten temin edilmiştir. Polivinil pirolidon, Sitrik asit ve 

Magnezyum stearat Sigma Aldrich’ten alınmıştır. Yoğurt üretiminde hammadde olarak Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entegre Süt Hayvancılık İşletmesi’nden temin edilen süt kullanılmıştır.   Chr. Hansen 

firmasının Yo-Flex ® Express1.0 termofilik yoğurt kültürü starter kültür olarak ilave edilmiştir. Maya 

kontaminasyonu için ise Saccharomyces cerevisiae (Pakmaya, İzmit) deneme kapsamına alınmıştır. 

Yama üretiminde kullanılan Pike marka el tipi pres, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilim Teknoloji 

Araştırma ve Uygulama Merkezi laboratuvarlarından temin edilmiştir. GC-MS analizleri Adnan Menderes 

Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜ-TARBİYOMER) 

Laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir.  

Yöntem; 

GC-MS Headspace Analizleri: Biyopolimerik yama üretiminde kullanılan lavanta yağının uçucu bileşenleri Head 

Space SPME (Agilent 7697A) kullanılarak GC (Agilent 7820A)-MS (5975)’de belirlenmiştir. 20 mL’lik vialler 
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içine 2,5 g lavanta yağı tartıldı ve kapağı krimper ile sıkıca kapatıldı. Headspace sıcaklık programı 80°C’de 20 

dakikaya ayarlandı. GC sıcaklık programında ise 60 °C’de 3 dakika tutulmuş, dakikada 5 °C artış ile 180°C’ye 

ulaşmış ve bu sıcaklıkta da 3 dakika bekletilmiştir. Taşıyıcı gaz He ve akış oranı 1 µl/dakika olarak ayarlanmış, 

ayrıca Agilent 190915-433 (30 X 0,25 mm X 0,25 mikrometre) kod numaralı kolon kullanılmıştır. Elde edilen 

piklerin tanımlanmasında kütle spektral kütüphanesi NIST ve WILEY kullanılmıştır. 

Yama Üretimi: Yama üretiminde Rozenblit vd. (2018) uyguladığı polimer hazırlama yöntemi, gerekli 

modifikasyonlar yapılarak referans alınmıştır. Prensip olarak, polimerik yapılı nişastada bulunan dallanmış 

amilopektin zincirlerinin arasına esansiyel bileşiklerin nüfus etmesi ve polimerik jel yapıyı oluşturması 

sağlanmıştır. Bu amaçla, amilopektin içeriği yüksek olan patates nişastası kullanılmıştır. Nişasta kullanımdan önce 

70°C de tavlanarak nem tutma yeteneği arttırılmıştır. İçerisine sitrik asit, polivinil prolidon ve magnezyum stearat 

ilave edilerek porselen havanda karıştırılmıştır. Daha sonra 100µL’lik kısımlar halinde lavanta esansiyel yağı 

karışıma yedirilerek ilave edilmiştir. Oda sıcaklığında yeterli doygunluğa ulaştığı düşünülen polimer, bir süre 

dinlendirilerek yeniden karıştırılmış, bu işlem 3 kez tekrarlanmıştır. Elde edilen jel görünümündeki karışımdan 0,5 

g’lık kısımlar alınarak Pike marka el presi yardımı ile çelik diskler arasında preslenmiştir. Elde edilen 1mm 

kalınlığındaki yamalar hazırlandıktan hemen sonra kullanım aşamasına kadar hava almayacak şekilde paketlenmiş 

ve -18°C’ de muhafaza edilmiştir.  

Yoğurt Üretimi: Hammadde çiğ süte, 95 °C’de 15 dakika su banyosunda ısıl işlem uygulanmıştır. 42 °C’ye 

soğutulan sütlerin içine %3 starter kültür ilave edilmiş ve 4 saat inkübasyona bırakılmıştır. Yoğurt örneklerinin 

asitlik değeri pH 4,6 olunca inkübasyona son verilmiştir. Yoğurt örnekleri 10 °C’ye soğutulmuş ve 1. Grup Kontrol 

grubu olarak alınmış, 2. Grup yoğurtlara sadece maya çözeltisi ilave edilmiş, 3. Grup yoğurtlara maya çözeltisi ile 

birlikte lavanta yağı direk enjekte edilmiştir. 4. Grup yoğurtlara ise maya çözeltisi ilavesi yapılmış, aynı zamanda 

ambalaj kapaklarının iç yüzeyine yoğurt ile temas etmeyecek şekilde biyopolimerik yama tutturulmuştur.  Elde 

edilen yoğurt örnekleri, +4°C’de 14 gün süre ile depolanmıştır. Depolamanın 1., 7. ve 14. günlerinde yoğurt 

örneklerinde mikrobiyolojik analizler yapılmıştır.  Deneme 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. 

Mikrobiyoloji Analizleri: Yoğurt örneklerinin laktik asit bakteri içeriği ve maya miktarları standart kültürel sayım 

yöntemleri kullanılarak belirlendi (Halkman ve Ayhan, 2000). 

- Laktik asit bakterileri için MRS Agar besiyerine ekim yapılmış ve 35-37 °C’de 48 saat inkübasyon sonucu 

oluşan koloniler sayılmıştır (kob/g).  

- Maya mikroorganizmaları için YGC (Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar) besiyerine ekim 

yapılarak 25 °C’de 3-5 gün inkübasyon sonucu oluşan koloniler sayılmıştır (kob/g).  

Bulgular ve Tartışma 

Lavanta Uçucu Yağ Bileşenleri: 

Çalışmada kullanılan Lavandula angustifolia türüne ait esansiyel yağ, açık sarı renkte ve hoş bir kokuya sahiptir. 

Esansiyel yağ örneği içerisindeki bileşenlerin kalitatif olarak tayini yapılarak elüsyon sırasına göre Tablo 1.’de 

verilmiştir. Buna göre, toplam yağın %98,8 ini temsil eden 48 bileşen, gaz kromatografisi-kütle spektroskopisi 

verilerine göre tanımlanmıştır. Bunlar içerisinde ihmal edilebilir % orana sahip olanlar tabloda belirtilmemiştir. 

Elde edilen verilere göre lavanta esansiyel yağı içerisindeki, linalol (% 32,16), linalil asetat (% 16,32) ve 1-8 cineol 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

710 
 

(okaliptol) (% 15,29) ana bileşenler olarak göze çarpmaktadır. Literatürde, esansiyel yağ içeren bitkilerin % 

bileşimleri; bitki türü (Küçük, vd., 2018), hasat mevsimi (Katar vd., 2018), damıtma yöntemi (Yaylı, 2013), coğrafi 

çevresel faktörler (Montana vd., 2013) gibi pekçok faktörden etkilenmektedir. Buna bağlı olarak literatürde çeşitli 

lavanta türlerine ait % kimyasal bileşimler değişkenlik göstermektedir.  

 

Tablo 1. Lavanta Esansiyel Yağı Bileşim Değerleri 

BİLEŞİK 
ALIKONMA 

ZAMANI  
(DK) 

% ALAN 

Tricyclene 5,8534 0,4767 

α-pinene 6,1508 3,09 

Camphene 6,5395 3,4349 

Sabinene 7,1875 0,5637 

β-pinene 7,2866 1,48 

3-octanone 7,5381 2,6099 

β-myrcene 7,6601 2,2886 

p-cymene  8,6282 0,7121 

1,8-cineole (eucalyptol) 8,8874 15,2929 

β-ocimene 9,0017 2,7262 

γ-terpinene 9,6115 0,1415 

Linalool 10,0384 32,1641 

Camphor 12,2186 6,85 

Borneol 12,7979 2,0681 

Terpinen-4-ol 13,1028 0,044 
2-cyclohexen-1-one, 4-(1-
methylethyl)  

13,362 0,1301 

n-hexyl butyrate 13,4992 2,0425 

Hexyl 2-methyl butyrate. 14,7494 0,1673 

Linalyl acetate 15,4202 16,3172 

Hexyl tiglate 17,3107 0,1356 

Geranyl butyrate 18,2026 0,3363 

Lavandulyl acetate 18,698 3,67 

β-caryophyllene 19,7119 0,033 
 

Mikrobiyolojik Analizler:  

Bu çalışmada, yoğurt üretiminde sık görülen kusurlardan biri olan maya ve küf üremesinin önüne geçilmesi 

amacıyla, lavanta yağının antifungal etkilerinden faydalanılmıştır. Anti fungal ve aynı zamanda anti bakteriyel 

özellikleri ile bilinen lavanta esansiyel yağının laktik  asit bakterilerini inhibe edip etmediğinin incelenmesi, üretim 

açısından önem arz eder.  

Yapılan bu çalışmada yoğurtlardaki laktik asit bakteri sayıları ortalama 2,1x107 kob/g olarak tespit edilmiştir. 

Literatürde,  yoğurtlarda starter kültür olarak eklenen laktik kültürlerin canlı sayıları >107/ml olarak 

belirtilmektedir (Weber, 1996). Çeşitli ülkelerde üretilen taze yoğurt canlı laktik asit kültür sınır değerleri 

standartlarda belirlenmekte, ancak ülkemizde, TS 1330 yoğurt standardında, canlı laktik asit bakterilerinin sayısı 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2-Cyclohexen-1-one
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2-Cyclohexen-1-one
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hakkında herhangi bir değer belirtilmemektedir. Bununla birlikte, taze yoğurtlarda canlı yoğurt kültür sayısı 

genellikle 2x108-1,0x109/g arasında görülmektedir (Topal, 1995). Yama ve lavanta ilaveli örneklerde depolama 

süresince laktik asit bakterileri içeriğinde bir değişim gözlenmemiştir. Yapılan çalışmalarda çeşitli esansiyel 

bileşenlerin laktik asit bakterileri üzerinde düşük ya da orta miktarda inhibe edici etki gösterdikleri belirtilmiştir 

(Dunn vd., 2016). Literatürde lavanta esansiyel yağı ile laktik asit bakterileri üzerinde inhibe edici etkinin 

araştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Yoğurt örneklerinin depolama süresince maya miktarlarındaki değişim Tablo 2’de görülmektedir. 

Tablo 2. Yoğurt Örneklerinde Depolama Süresince Gelişen Maya Miktarları 
 

Depolama Süresi 
(+4°C) 

 

K 
(kob/g) 

M 
(kob/g) 

L 
(kob/g) 

YM 
(kob/g) 

1. gün - 1x102  - 1x102  
7. gün - 2x102  1x102 1x102  

14. gün - 6x102  2x102 3x102  
-: Maya tespit edilmedi; K: Kontrol; M: Maya Katkılı Kontrol; L: Lavanta Enjeksiyon+ Maya Katkılı;  
YM: Yama Kapaklı + Maya Katkılı 
 

Yoğurt örneklerinin içine kontrol gurubu hariç 100 kob/g olacak şekilde maya ilavesi yapılmıştır. Lavanta katkılı 

ve yama kapaklı örneklerde gözlenen maya üremesine bakıldığında lavanta katkılı örneklerde 1. günde ani bir 

düşüş ardından 7. ve 14. günde yeniden bir üreme görülmüştür. Yama kapaklı örnekler ise 1. günde maya 

miktarında artış görülmemiş ve depolamanın ilerlemesine paralel olarak 7. günde de sabit kalmış, fakat 14. günde 

bir miktar artışla birlikte 3x102 kob/g ‘a ulaşmıştır.   

Lavanta esansiyel yağının kullanıldığı çeşitli çalışmalarda, etken maddelerin gıdaya doğrudan dahil edilmesi 

durumunda bakteriyel popülasyonda derhal fakat kısa süreli bir azalma gözleneceği, bununla birlikte 

antimikrobiyal filmlere dahil edilmeleri durumunda aktivitelerini uzun bir süre boyunca koruyabilecekleri 

vurgulanmaktadır (Appendini ve Hotchkiss 2002,  Hanušová vd., 2009). Dolayısıyla bu çalışmada elde edilen 

sonuçlar literatür ile uyum göstermektedir.  

Sonuç 

Bu çalışmada, yoğurt gibi, üzerinde tepe boşluğu bulunduracak şekilde ambalajlanan süt ürünlerinin, mevcut 

ambalajlarına ilave edilerek kullanılabilecek şekilde antifungal özellikte, biyopolimerik aktif yama üretiminin 

kullanılabilirliği laktik asit bakterileri ve maya mikroorganizmaları üzerinden değerlendirilmiştir. Mikrobiyolojik 

analizlerde lavanta esansiyel yağının laktik asit bakterileri üzerine inhibe edici özelliğinin olmadığı belirlenmiştir. 

Yoğurt örneklerin maya içeriklerinde ise hem lavanta yağı katkılı yoğurt örneklerinde, hem de yama kapaklı 

örneklerde maya üremesinin inhibe edildiği açıkça gözlenmiştir. Elde edilen sonuçlardan, önerilen malzemenin, 

tepe boşluğu bulunduran süt ürünlerinin ambalajlarında kullanımının uygun olduğu düşünülmektedir. 
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Deride epiteliyotropik olmayan T hücreli lenfomanın patolojik ve moleküler tanısı: 

Olgu sunumu ve literatür derlemesi 

Emrah İpek, Erkmen Tuğrul Epikmen, Recai Tunca, Nihat Toplu, Ayşe Nur Akkoç 

Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Aydın 

Özet 

Derinin T hücreli primer lenfomaları (DTL) köpeklerde oldukça nadir görülen tümörler olup epiteliyotropik 

olmayan alt tipleri tam olarak karakterize edilememiştir. Bu raporda 8 yaşlı, dişi, Golden retriever ırkı bir köpekte 

saptanan epiteliyotropik olmayan DTL olgusu tanımlandı. Alınan anamnezde; derinin birçok farklı bölgesinde, 

nodüler yapıda 2.8 cm çapa ulaşabilen irili ufaklı kitleler görüldüğü bildirildi. Gönderilen eksizyonel biyopsi 

materyali makroskobik, mikroskobik ve immunohistokimyasal olarak incelendi. Doku örnekleri rutin takip 

işlemlerinin ardından hematoksilen-eozin (HE) ve Toluidin mavisi ile boyandı. Tümör hücrelerinde CD3, CD20, 

CD117 ve Iba1 immunoreaktivitesi belirlendi. Parafin bloktan DNA elde edilerek T hücre reseptörü gama lokusu 

(TCRγ) ve immunglobulin ağır zincir lokusundaki yeniden düzenlenme analiz edildi. Histopatolojik incelemede; 

dermisin derin kısımlarında ve subkutiste, çoğunlukla bağ doku stroması ile birbirinden belirgin bir şekilde 

ayrılarak değişik büyüklüklerde adacık formasyonları oluşturan neoplastik hücre proliferasyonları görüldü. Tümör 

yuvarlak ya da oval şekilli, çoğunlukla büyük çekirdekli, ileri derecede pleomorfik hücrelerden oluşmaktaydı. 

Epiteliyotropizm görülmedi. Mitoz oranı 5 olarak belirlendi. Tümör hücrelerinde Toluidin mavisi ile pozitif 

boyanma görülmedi. İmmunohistokimyasal olarak, tümör hücreleri CD3 (+) reaksiyon verirken, CD20 (-), Iba 1 

(-) ve CD117 (-)’ti. Klonalite testi ile tümör hücrelerinin tek bir T lenfosit klonundan köken aldığı kanıtlandı. 

Histopatolojik ve immunohistokimyasal bulgular birlikte değerlendirildiğinde; epiteliyotropik olmayan DTL tanısı 

kondu. DTL tanısı klonalite testi ile de desteklendi. DTL’nin ayırıcı tanısında immunohistokimyasal inceleme ve 

klonalite testinin değeri bu raporla da onaylandı. 

Anahtar kelimeler: Deri, klonalite testi, köpek, lenfoma, patoloji 
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Abstract 

Primary cutaneous T-cell lymphomas (CTCL) are a rare disease in dogs and nonepitheliotropic (NE) 

subtypes of CTCL are poorly characterized. A case of NE-CTCL of an 8-year-old, female Golden retriever was 

herein described. The dog presented with multiple skin masses up to 2.8 cm in maximal dimension. The excisional 

biopsy specimen was assessed by histopathology and immunohistochemistry. Tissue samples were routinely 

processed and stained with hematoxylin-eosin (HE) and Toluidine blue. Immunohistochemistry for CD3, CD20, 

CD117, and Iba1 was performed. DNA was extracted from paraffin-embedded tissue sections and rearrangements 
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of the T-cell receptor γ (TCRγ) and immunoglobulin heavy chain gene variable regions were assessed to support 

the diagnosis. Histopathologically, the mass was characterized by proliferation of neoplastic cells within the deep 

dermis and subcutis. The neoplastic cells were arranged in broad nests that are mostly separated by a prominent 

fibrous stroma. The tumor comprised usually large cells with round to oval to occasionally indented nuclei. 

Epitheliotropism was lacking. Mitotic index was 5 per high power fields. Neoplastic cells did not stain with 

Toluidine blue. Immunohistochemically, the tumor cells were positive for CD3 while negative for CD20, Iba1, 

and CD117. Clonality analysis of the TCRγ locus revealed the clonal expansion of T cells. Based on 

histopathologic and immunohistochemical findings, the dog was diagnosed with non‐epitheliotropic CTCL. 

Diagnosis of CTLC was supported by clonality assay. The result of this case report provides further evidence for 

the value of immunohistochemical analysis and clonality assay in the differential diagnosis of CTCL. 

Keywords: Clonality test, dog, lymphoma, pathology, skin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş 

Derinin T hücreli primer lenfomaları (DTL) insan ve köpeklerde farklı klinik, histopatolojik ve 

immunofenotipik özellikler sergileyen heterojen bir grup hastalıktır (Moore, Affolter ve Keller, 2013; Noland, 

Keller ve Kiupel, 2018). Köpeklerde ender görülen bu tümörler kendi içinde epiteliyotropik ve epiteliyotropik 

olmayanlar olmak üzere 2 ana gruba ayrılır (Valli, Bienzle ve Meuten, 2016). Epiteliyotropik DTL insanlarda 

deride gelişen lenfomaların  %50’den fazlasını oluşturur  (Willemze ve diğ, 2005). Köpeklerde bu oran tam olarak 

bilinmemekle birlikte epiteliyotropik olanlara daha sık rastlanmaktadır (Kondo, Kagawa, Shirota, Moore ve 

Nagata, 2019). Epiteliyotropik DTL insanlarda mikozis fungoides, pagetoid retikülozis ve Sezary sendromu olarak 

alt gruplara ayrılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan bu sınıflandırma köpekler için de 

kullanılmaktadır (Moore, Affolter, Graham ve Hirt, 2009; Valli ve diğ, 2011). Epiteliotropik olmayan DTL, 

köpeklerde tam olarak karakterize edilememiştir (Moore ve diğ, 2013). Bu tümörler kendi içinde daha ileri 

sınıflandırılamayan-periferik T hücreli lenfoma (PTCL-NOS), pannikülitis benzeri T hücreli lenfoma ve anaplastik 

T hücreli lenfoma olmak üzere 3 alt gruba ayrılmaktadır (Valli ve diğ, 2016). PTCL-NOS, köpeklerde en sık 

karşılaşılan epiteliyotropik olmayan DTL olup tam olarak karakterize edilemeyen tümörler bu grup altında 

sınıflandırılmaktadır (Noland ve diğ, 2018). Daha önce PTCL-NOS tanısı konan tümörlerin spesifik ayırıcı 

özelliklerinin anlaşılmasının ardından bu gruptan çıkarılarak ayrı bir hastalık olarak sınıflandırılacağı 

öngörülmektedir (Moore ve diğ, 2013). Bu çalışmanın materyalini oluşturan biyopsi örneklerinde yapılan inceleme 

ile DTL tanısı histopatolojik ve immunohistokimyasal olarak konmuş olup, Türkiye’de ilk kez köpeklerde DTL 

tanısı klonalite testi ile doğrulanmıştır. 

Olgu Sunumu 
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Çalışmanın materyalini 8 yaşlı, dişi, Golden retriever ırkı bir köpeğin sağ skapular bölgesinde şekillenen 

kitle oluşturdu. Alınan anamnezde; 2 ay önce farkedilen kitlenin hızlı bir büyüme sergilediği ve bu süreçte derinin 

birçok farklı noktasında irili ufaklı çok sayıda kitlenin şekillendiği bildirildi.  

Yöntem 

Histopatolojik inceleme için biyopsi materyali %10’luk tamponlu formaldehid solüsyonunda tespit edilerek 

doku takip cihazında bilinen yöntemlerle takip edildi ve parafine gömüldü. Parafin bloklardan normal lamlara 

alınan kesitler hematoksilen-eozin (HE) ve Toluidin blue ile boyandı (Culling, Allison ve Barr, 1985). Adezivli 

lamlara alınan kesitler ise immunohistokimyasal boyamalar ve DNA izolasyonunda kullanılmak üzere ayrıldı. 

İmmunohistokimyasal inceleme için tümör hücrelerinde CD3, CD20, CD117 ve Iba1 immunoreaktivitesi 

indirekt immunperoksidaz yöntem kullanılarak, biyotin içermeyen polimerik peroksidaz tabanlı kit ile belirlendi. 

Bu amaçla; adezivli lamlara alınan kesitler ksilol ve konsantrasyonu gittikçe azalan alkol serilerinden geçirilerek 

sırasıyla deparafinize ve rehidre edildi. Bu aşamadan sonra uygulanan tüm işlemler arasında kesitler 3’er kez beşer 

dakika TBS-T (pH: 7.6) solüsyonu ile yıkandı.  Dokuların endojen peroksidaz aktivitesini gidermek için kesitler 

metanolde hazırlanan %3’lük hidrojen peroksit solüsyonunda karanlık ortamda 30 dakika inkübe edildi. Antijenik 

reseptörlerin açığa çıkarılması amacıyla kesitler sitrat tamponunda (pH: 6.0) 95 ºC’de 30 dakika inkübe edildi. 

Kesitler Tablo 1’de sunulan primer antikorlar ile oda sıcaklığında 1 saat inkübe edildi.  

Tablo 1. İmmunohistokimyasal boyamalarda kullanılan antikorların spesifite, konak, firma ve sulandırma 

oranları  

Spesifite Konak Firma Sulandırma oranı 
CD3 Rabbit anti-human Dako Cytomation, A0452 1:100 
CD20 Rabbit anti-human Thermo Fisher, RB9013 1:100 
CD117 (c-kit) Rabbit anti-human Dako Cytomation, A4502 1:100 
Iba1 Rabbit anti-human Wako 1:2000 

 

Ardından HRP işaretli anti-rabbit IgG (Catalog #RC542, Biocare) ile oda sıcaklığında 1 saat inkübe edildi. 

Son olarak kesitler 3, 3-diaminobenzidine tetrahydrochloride (DAB Quanto chromogen and substrate, Thermo 

scientific) solüsyonunda 10-15 dakika tutularak kromojenik reaksiyon sağlandı. Reaksiyonun varlığı ışık 

mikroskobu ile kontrollü bir şekilde gerçekleştirildikten sonra, karşıt boyama için Mayer hematoksilen ile boyandı. 

Hazırlanan tüm preparatlar ışık mikroskobunda (Olympus BX51) incelendi ve mikroskobik dijital fotoğraflar 

(Olympus SC180) elde edildi. 

Klonalite testi için, parafin bloktan DNA izolasyonu Belder ve ark 2016’nın önerdiği şekilde PureLink 

Genomic MiniKit (Thermo Fisher) ile gerçekleştirildi. Parafin bloklardan lamlara alınan kesitler ksilol ve 

konsantrasyonu gittikçe azalan alkol serilerinden geçirilerek havada kurutuldu. Lam yüzeyinden kazınan kesitler 

steril ependorf tüplere aktarıldı. Bu örnekler lizis tamponu ve proteinaz K solüsyonu ile 56 C’de gece boyu inkübe 

edildi ve ardından 90 ºC’de 1 saat bekletildi. Sonraki işlemler ilgili firmanın sunduğu şekilde gerçekleştirildi. DNA 

örneklerinin 230 nm, 260 nm ve 280 nm’deki absorbans değerleri ölçülerek saflığı;  Qubit dsDNA HS Assay kiti 

ile de DNA konsantrasyonu belirlendi. Parafin bloklardan elde edilen DNA örneklerinin moleküler analizlere 

uygunluğunun belirlenmesi amacıyla DNA örnekleri, β-mikroglobin’e spesifik primer ile SYBR Green tabanlı 

Real-Time PCR yöntemiyle çoğaltıldı. Klonalite testi için DNA örnekleri nükleotid dizileri Tablo 2’de sunulan 

primerler ile Langner ve diğerleri (2014) bildirdiği koşullarda her örnek 2 tekrarlı olmak üzere aynı yöntemle 

çoğaltıldı. PCR ürünleri agaroz jelde ve kapiller elektroforezis cihazında görüntülendi ve Keller, Vernau ve Moore 

(2016) tarafından bildirilen kriterlere göre analiz edildi. 
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Tablo 2. Klonalite testinde kullanılan primerlerin nükleotid dizileri ve referanslar 

Hedef gen İleri primer (5’-3’) Geri primer (5’-3’) Referans 
β-2-
mikroglobin 

GTCCCACAGATCCCCCAAAG CTGGTGGATGGAACCCTGAC 
Ceccarelli ve 
diğ, 2014 

IgH major CAGCCTGAGAGCCGAGGACAC 
TGAGGAGACGGTGACCAGG
GT 

Burnett ve 
diğ, 2003 

IgH minor CAGCCTGAGAGCCGAGGACAC 
TGAGGACACGAAGAGTGAG
G 

Burnett ve 
diğ, 2003 

TCRγ 
TCTGGGRTGTAYTACTGTGCTGTCT
GG 

ACCCTGAGAATTGTGCCAGG 
 
GTTACTATAAACCTGGTAAC 

Burnett ve 
diğ, 2003 

 

Bulgular 

Makroskobik olarak kitle, 2.8x2.0x1.8 cm boyutlarında, 4.1 g ağırlığında, üzeri deri ile kaplı, boz-beyaz 

renkli, lobüler görünümlü ve silgi kıvamındaydı. Histopatolojik incelemede; HE ile boyanan kesitler 

incelendiğinde, dermisin derin kısımlarında ve subkutiste; çoğunlukla bağ doku stroması ile birbirinden belirgin 

bir şekilde ayrılarak değişik büyüklüklerde adacık formasyonları oluşturan, kısmen yaygın ve kompakt yayılım 

gösteren, hücreden zengin tümöral proliferasyonlar dikkati çekti. Tümör hücrelerinin yer yer dermisin yüzeysel 

katmanlarına doğru yayıldığı görüldü. Tümörün merkezi kısımlarında kanamaların da eşlik ettiği nekroz alanları 

mevcuttu. Tümör adacıklarının periferini geniş sitoplazmalı veziküler çekirdekli hücreler kuşatmıştı. Tümör, oval 

ya da yuvarlak şekilli, kısmen çentikli ve çoğunlukla büyük çekirdekli, çekirdek:sitoplazma oranı çekirdek lehine 

bozulmuş ileri derecede pleomorfik hücrelerden oluşmuştu (Resim1A). Hücrelerin bir kısmı çekirdeğin ortasında 

yerleşen oldukça belirgin çekirdekçiğe sahipti, bir kısmında ise çekirdek zarına yakın yerleşim gösteren iki ya da 

daha fazla çekirdekçik görülmekteydi (Resim 1B). Neoplastik hücrelerin aralarında, sitoplazmalarında fagositik 

materyal bulunan makrofajlar görüldü. Dermisin yüzeysel kısımlarında deri eklentileri ve damarlar çevresinde 

yoğunlaşan, çoğunlukla plazma hücreleri ile tek tük lenfosit ve mast hücrelerinden oluşan yangısal hücre 

infiltrasyonlarına rastlandı. Epidermis normal histolojik görünümündeydi. Mitoz oranını değerlendirmek için HE 

ile boyanan kesitlerde 40x’lık objektif büyütmesinde mitotik figür sayısının en yüksek olduğu alanlar incelendi. 

İncelenen alanlarda en sık karşılaşılan mitotik figür sayısı mitoz oranını gösteren değer olarak kabul edildi ve 

mitoz oranı 5 olarak belirlendi (Valli, Kass, San Myint ve Scott, 2013). Toluidin mavisi ile boyanan kesitler 

değerlendirildiğinde; deri eklentileri ve damarlar çevresindeki mast hücrelerinde sitoplazmik pozitif reaksiyonlar 

saptandı. Ancak tümör hücrelerinde boyanma görülmedi. 

İmmunohistokimyasal incelemede; T lenfositlere özgü CD3 immunbelirteci ile yapılan boyamada tümör 

hücrelerinde hücre zarında ve sitoplazmada hücrelere gören değişen şiddette CD3 immunpozitif reaksiyonlar 

saptandı (Resim 1C). Yine bu tümör hücreleri, B lenfositlere özgü CD20 belirtecine ve histiyositlere özgü Iba1 

immun belirtecine karşı immun reaksiyon göstermedi. Iba1 pozitif reaksiyonlar, tümör adacıklarındaki neoplastik 

hücrelerin periferine komşu ve bu hücrelerin aralarındaki hücrelerde sitoplazmik reaksiyonlar şeklinde idi (Resim 

1D). Tümör hücrelerinde mast hücrelerine özgü CD117 immun belirtecine ait herhangi bir reaksiyona 

rastlanmazken dermisin yüzeysel kısımlarındaki damarların ve deri eklentilerinin çevresinde CD117 pozitif mast 

hücreleri görüldü. 

T hücre reseptörü gama lokusu (TCRγ) ve immunglobulin ağır zincir lokusundaki yeniden düzenlenme 

klonalite testi ile değerlendirildi. Parafin bloktan elde edilen DNA miktarı 177 ng/µl, A260/280 ve A260/230 

oranları sırasıyla 1,85 ve 1,8 olarak bulundu. PCR için 25 ng DNA kullanıldı. Moleküler analiz için uygun olduğu 

belirlenen DNA örnekleri T ve B hücrelerine özgü primer çiftleri ile çoğaltıldı. B hücrelerine özgü primerler ile 
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gerçekleştirilen PCR işleminde amplifikasyon olmadı. T hücrelerine özgü primerler ile amplifikasyon gerçekleşti. 

PCR ürünlerinin agaroz jelde ve kapiller elektroforezis ile yürütülüp görüntülenmesini içeren analiz sonucunda, 

tümör hücrelerinin tek bir T lenfosit klonundan köken aldığını kanıtlayan kalın ve parlak bir bant görüldü (Resim 

1E-F). 

 

 

Resim 1. A-B. Yuvarlak ya da oval şekilli, hücre sınırları belirsiz, belirgin tek bir çekirdekçiğe ya da çekirdek 

zarına yakın yerleşim gösteren çok sayıda çekirdeğe sahip neoplastik hücre proliferasyonları, neoplastik hücrelerin 

aralarında sitoplazmalarında eozinofilik materyal barındıran hücreler. HE boyama. C. Tümör hücre adacıklarının 

periferinde ve neoplastik hücrelerin aralarında Iba1 antikoru ile kuvvetli pozitif boyanan histiyositler. Polimer 

metodu. D. Neoplastik hücrelerin tamamında CD3’e karşı kuvvetli immunoreaktivite. Polimer metodu. E. T 

lenfositlere özgü TCR primerleri ile çoğaltılan ve kapiller elektroforezis ile yürütülen örneklerin tek bir T lenfosit 

klonundan köken aldığını kanıtlayan 101 bp büyüklüğündeki PCR ürünü. F.  Aynı PCR ürününün agaroz jel 

görüntüsü, 1. sıra: merdiven, 2-3. sıra: örnek, 4. sıra: negatif kontrol.   

 

 

 

Tartışma 
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DTL köpeklerde oldukça ender karşılaşılan tümörler olup, histopatolojik olarak derinin diğer yuvarlak 

hücreli tümörleri ile benzer görünüme sahiptirler. Bu tümörlerde hematoksilen-eozin ile boyanan preparatların tanı 

için yeterli olamayacağı, köken hücrenin belirlenmesi ve diğer yuvarlak hücreli tümörlerden ayrımı için CD3, 

CD20, CD117 ve Iba1 ile immunohistokimyasal incelemenin yapılarak tanının desteklenmesi gerektiği 

bildirilmektedir (Fernandez, West, Jackson ve Kidney, 2005; Ramos-Vara, Miller ve Valli, 2007; Giantin ve diğ, 

2011; Pierezan, Mansell, Ambrus ve Rodrigues Hoffmann, 2014). Sunulan olgunun histopatolojisinde görülen 

dermisteki yuvarlak şekilli, az sitoplazmalı, hücre sınırları belirsiz neoplastik hücre proliferasyonları tanıda 

yuvarlak hücreli tümörleri düşündürdü. Tümörün ayırıcı tanısı için histokimyasal boyamaların yanı sıra önerilen 

antikor paneline uygun immunohistokimyasal boyamalar yapıldı (Fernandez ve diğ, 2005; Ramos-Vara ve diğ, 

2007; Giantin ve diğ, 2011; Pierezan ve diğ, 2014). Tümör hücrelerinde Toluidin mavisi ile boyanma görülmedi. 

Kiupel (2016), zayıf farklılaşmış mast hücre tümörlerinde hücrelerin Toluidin mavisi ile boyanmayabileceğini, 

mast hücre belirteci olan CD117 ile yapılan immunohistokimyasal incelemenin tümörün doğru tanısı için oldukça 

değerli olduğunu belirtmiştir. Sunulan olguda tümör hücrelerinde CD117’ye karşı immunoreaktivite saptanmayışı 

tümörün mast hücrelerinden köken almadığını ortaya koymuştur. 

Iba1 mikroglial hücrelerin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve yakın zamanda 

monosit/makrofaj serisinde yer alan tüm hücrelerin belirleyicisi olduğu ortaya konmuştur (Köhler, 2007).  Pierezan 

ve ark 2014, incelendikleri histiyosit grubundaki hastalıkların tamamında Iba1’e karşı immunoreaktivite 

saptarlarken, melanom, plazmasitom, deri lenfoması ve mast hücre tümörlerinde hücrelerin Iba1 ile reaksiyon 

göstermediğini belirlemişlerdir. Buradan yola çıkarak Iba1’in histiyositler için belirleyici olduğunu, 

histiyositlerden köken alan tümörlerin tanısında ve bu tümörlerin diğer yuvarlak hücreli tümörlerden ayrımında 

kullanılabileceğini ortaya koymuşlardır. Sunulan olguda tümör hücrelerinde Iba1 ile reaksiyon saptanmaması 

tümörün histiyositlerden köken almadığını doğrulamıştır. Bununla birlikte, tümör hücre adacıkları periferinde ve 

tümöral hücrelerin aralarında Iba1 reaktivitesi gösteren hücrelerin bulunması, tümöre karşı histiyositik yangısal 

yanıtın geliştiğini göstermiştir.  

Noland ve diğerleri (2018), lenfoma şüpheli vakalarda tanıyı doğrulamak ve köken hücreyi belirlemek 

için T hücre belirleyicisi CD3 ve B hücre belirleyicisi CD20 ile immunohistokimyasal incelemenin yapılması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Sunulan olguda tümör hücrelerinde CD3’e karşı immunreaktivite saptanırken, CD20 

ile negatif sonuç alınması tümörü oluşturan hücrelerin T lenfosit kökenli olduğunu göstermiştir. Moore ve ark 

2013, epiteliotropik olmayan DTL’li köpeklerde tümör hücrelerinin CD3’e karşı farklı reaktivite gösterdiğini, hatta 

çoğu hücrede CD3 ekspresyonunun kaybolduğunu saptamışlardır. İncelediğimiz olguda ise hücrelerin büyük bir 

kısmının CD3 ile kuvvetli pozitif boyanması bu bilgi ile zıtlık göstermiştir.  

Dünya Sağlık Örgütü; köpek deri lenfomalarını, tümöral proliferasyonun epidermise invaze olup 

olmamasına göre epiteliyotropik ve epiteliyotropik olmayan şeklinde 2 ana gruba ayırmıştır (Valli ve diğ, 2016). 

İncelediğimiz olguda tümör hücre proliferasyonlarının yalnızca dermisin derin kısımlarında görülmesi nedeniyle 

tümöre epiteliyotropik olmayan DTL tanısı kondu. Moore ve ark 2013, bu tümörlerin prognozunun oldukça 

değişkenlik gösterdiğini ve ortalama sağ kalım süresinin tanıdan sonra 1-36 ay olduğunu bildirilmişlerdir. Bununla 

birlikte, tümörün yangı hücreleri ile infiltrasyonunun prognostik açıdan önem arz ettiğini, yangısal yanıt görülen 

tümörlerde ortalama yaşam süresinin yalnızca 9 ay olduğunu belirlemişlerdir. Sunulan olguda; DTL tanısı konan 

köpeğin tanıdan yalnızca 2 hafta sonra öldüğü hasta sahibi tarafından bildirilmiştir. Hayvanın oldukça kısa bir 
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sürede ölmesi ve tümöre karşı histiyositik yangısal yanıtın şekillenmesi, Moore ve ark’nın bildirdiği şekilde 

tümörün klinik seyri ile yangısal yanıt arasında doğrudan bir ilişki olduğunu düşündürmüştür.  

Genetik materyalin ilgilenilen bölgesinin çoğaltılarak analiz edilmesi temeline dayanan in situ 

hibridizasyon ve PCR gibi moleküler tanı yöntemleri veteriner patolojide infeksiyöz hastalıkların teşhisinde, 

lenfoma ile reaktif proliferasyonların ayrımında ve mast hücre tümörlerinde olguya özgü tedavi yaklaşımlarının 

belirlenmesinde kullanılmaya başlanmıştır (Maes ve diğ, 2014). Bu amaçla sunulan olguda lenfoma tanısını 

doğrulamak için klonalite testi kullanıldı. Bunun için, T hücre reseptörü gama lokusu (TCRγ) ve immunglobulin 

ağır zincir lokusundaki yeniden düzenlenme bu lokuslara özgü primer çiftleri ile çoğaltılarak analiz edildi (Burnett 

ve diğ, 2003; Keller, Vernau ve Moore, 2016). Klonalite testi gibi moleküler tanı yöntemleri için en uygun 

materyalin taze veya dondurulmuş doku örnekleri olduğu bilinmesine rağmen yedekte taze materyal bulunmadığı 

için parafine gömülen doku örnekleri kullanıldı (Klopfleisch, Weiss ve Gruber, 2011). Dokunun parafinden 

arındırılması ve parçalanması parafin bloktan DNA eldesinde karşılaşılaşılan en önemli problemlerdir. Dokunun 

parçalanması için kullanılan proteaz enziminin konsantrasyonu ve doku ile muamele süresinin kaliteli ve yeterli 

DNA eldesini doğrudan etkilediği bilinmektedir (Boos, Nobach, Failing, Eickmann ve Herden, 2019). Parafin 

bloktan DNA eldesini güçleştiren diğer bir faktör doku tespitinde kullanılan formaldehid ile DNA arasında kurulan 

çapraz köprülerdir. Bu köprüler DNA’yı adeta hapsederek tespit edilmiş dokulardan yeterli miktarda DNA eldesini 

güçleştirmektedir (Lewis, Maughan, Smith, Hillan ve Quirke, 2001). DNA’nın serbestleşmesi için örneklerin 

yüksek ısıda bekletilmesi önerilmektedir (Boos ve diğ, 2019). Bu nedenle sunulan çalışmada parafin bloktan elde 

edilen DNA miktar ve kalitesini olabildiğince arttırmak için ticari firmanın önerdiği protokolde değişiklikler 

yapıldı. Yapılan değişiklikler; proteaz konsantrasyonunun 3 katına çıkarılması, örneklerin proteazla gece boyu 

inkübe edilmesi, proteazla inkübasyon işleminden sonra örneklerin 90 oC’de 1 saat bekletilmesi şeklinde idi. Elde 

edilen DNA miktarı ve saflığı taze dokulardan elde edilen miktarlara göre beklenildiği üzere daha düşük çıkmasına 

karşın; protokolde yapılan bu değişiklikler ile moleküler analizlerin yapılabilmesi için arzu edilen miktar ve 

kalitede DNA elde edilmiş ve bu sonuçlar parafin doku çalışmaları ile uyumlu bulunmuştur (Boos ve diğ, 2019). 

Lenfoma şüpheli vakalarda lenfoma tanısının doğrulanması için insan hekimliğinde uzun yıllardır 

kullanılan klonalite testi son yıllarda köpeklerde de kullanılmaya başlanmıştır (Burnett ve diğ, 2003; van Dongen 

ve diğ, 2003; Lana, Jackson, Burnett, Morley ve Avery, 2006; Noland ve diğ, 2018). Bu testte lenfositlerin 

yüzeyinde bulunan antijen reseptörünün çok değişken bölgesi (CDR3) PCR ile çoğaltılarak yeniden düzenlemeler 

analiz edilir (Burnett ve diğ, 2003; Lana ve diğ, 2006; Keller ve diğ, 2016). Lenfomalar tek bir lenfosit klonundan 

köken aldığından tümörü oluşturan hücrelerin tamamında CDR3’ün nükleotid dizilimi aynıdır. Buna karşın reaktif 

yangısal proliferasyonlarda her bir lenfositin CDR3 bölgesi nükleotid sayısı ve içeriği bakımından birbirinden 

farklıdır. Lenfomalar ile tümöral olmayan yangısal lenfoproliferasyonlar arasındaki bu temel farklılık klonalite 

testi ile ortaya konularak iki durum birbirinden ayırt edilebilir (Burnett ve diğ, 2003). Sunulan vakada T hücrelerine 

özgü primerler ile yapılan PCR işleminde amplifikasyon gerçekleşti. PCR ürünleri kapiller elektroforezis ile 

yürütülüp görüntülendiğinde; kalın ve parlak bir bant görülmesi tümör hücrelerinin tek bir T lenfosit klonundan 

köken aldığını kanıtlamıştır. 

 

 

 

 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

722 
 

 

 

 

 

 

Kaynaklar 

 

Boos, G.S., Nobach, D., Failing, K., Eickmann, M., & Herden, C. (2019). Optimization of RNA extraction protocol 
for long-term archived formalin-fixed paraffin-embedded tissues of horses, Experimental and Molecular 
Pathology, 110. DOI: 10.1016/j.yexmp.2019.104289 
 
Burnett, R.C., Vernau, W., Modiano, J.F., Olver, C.S., Moore, P.F., & Avery, A.C. (2003). Diagnosis of canine 
lymphoid neoplasia using clonal rearrangements of antigen receptor genes, Veterinary Pathology, 40, 32-41. 
 
Ceccarelli, M., Galluzzi, L., Migliazzo, A., & Magnani, M. (2014). Detection and characterization of Leishmania 
(Leishmania) and Leishmania (Viannia) by SYBR green-based real-time PCR and high resolution melt analysis 
targeting kinetoplast minicircle DNA, Plos One, 9(2), e88845. 
 
Culling, C.F.A., Allison, R.T., & Barr, W.T. (1985). Cellular pathology technique. London: Butterworth. 
 
Fernandez, N.J., West, K.H., Jackson, M.L., & Kidney, B.A. (2005).  Immunohistochemical and histochemical 
stains for differentiating canine cutaneous round cell tumors, Veterinary Pathology, 42(4), 437–445. 
 
Giantin, M., Vascellari, M., Morello, E.M., Capello, K., Vercelli, A., Granato, A., ve diğerleri. (2012). c-KIT 
messenger RNA and protein expression and mutations in canine cutaneous mast cell tumors: correlations with 
post-surgical prognosis, Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 24(1), 116-26. 
 
Keller, S.M., Vernau, W., & Moore, P.F. (2016). Clonality Testing in Veterinary Medicine: A Review With 
Diagnostic Guidelines, Veterinary Pathology, 53(4), 711-725. 
Kiupel, M. (2016). Mast Cell Tumors. İçinde Meuten, D.J. (Ed). Tumors in Domestic Animals (176-202).  Basım 

yeri: Wiley-Blackwell.  
 
Klopfleisch, R., Weiss, A.T., & Gruber, A.D. (2011). Excavation of a buried treasure--DNA, mRNA, miRNA and 
protein analysis in formalin fixed, paraffin embedded tissues, Histology and Histopathology, 26(6), 797-810. 
 
Kondo, H., Kagawa, Y., Shirota, K., Moore, P.F., & Nagata, M. (2019). Canine non-epitheliotropic CD4-positive 
cutaneous T-cell lymphoma: a case report, Veterinary Medicine and Science, 5(2), 206-209. 
 
Köhler, C. (2007). Allograft inflammatory factor-1/Ionized calcium-binding adapter molecule 1 is specifically 
expressed by most subpopulations of macrophages and spermatids in testis, Cell and Tissue Research, 330(2), 291-
302 
 
Lana, S.E., Jackson, T.L., Burnett, R.C., Morley, P.S., & Avery, A.C. (2006). Utility of polymerase chain reaction 
for analysis of antigen receptor rearrangement in staging and predicting prognosis in dogs with lymphoma, Journal 
of Veterinary Internal Medicine, 20, 329-334. 
 
Langner, K.F., Joetzke, A.E., Nerschbach, V., Eberle, N., Schuberth, H.J., Koy, M., ve diğerleri. (2014).  Detection 

of clonal antigen receptor gene rearrangement in dogs with lymphoma by real-time polymerase chain reaction and 
melting curve analysis. BMC Veterinary Research, 3, 10:1. 
 
Lewis, F., Maughan, N.J., Smith, V., Hillan, K., & Quirke P. (2001). Unlocking the archive--gene expression in 
paraffin-embedded tissue, The Journal of Pathology, 195(1), 66-71. 
 
Maes, R.K., Langohr, I.M., Wise, A.G., Smedley, R.C., Thaiwong, T., & Kiupel, M. (2014). Beyond H&E: 
integration of nucleic acid-based analyses into diagnostic pathology, Veterinary Pathology, 51(1), 238-256. 
 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

723 
 

Moore, P.F., Affolter, V.K., Graham, P.S., & Hirt B. (2009). Canine epitheliotropic cutaneous T-cell lymphoma: 
an investigation of T-cell receptor immunophenotype, lesion topography and molecular clonality: Canine 
epitheliotropic T-cell lymphoma, Veterinary Dermatology, 20, 569–576. 
 
Moore, P.F., Affolter, V.K., & Keller, S.M. (2013). Canine inflamed nonepitheliotropic cutaneous T-cell 
lymphoma: a diagnostic conundrum, Veterinary Dermatology, 24(1), 204-211. 
 
Noland, E.L., Keller, S.M., & Kiupel, M. (2018). Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma in dogs: 
morphologic and immunohistochemical classification, Veterinary Pathology, 55(6), 802-808. 
 
Pierezan, F., Mansell, J., Ambrus, A., & Rodrigues Hoffmann, A. (2014). Immunohistochemical expression of 
ionized calcium binding adapter molecule 1 in cutaneous histiocytic proliferative, neoplastic and inflammatory 
disorders of dogs and cats, Juornal of Comparative Pathology, 151(4), 347-351. 
 
Ramos-Vara, J.A., Miller, M.A., & Valli, V.E. (2007). Immunohistochemical detection of multiple myeloma 
1/interferon regulatory factor 4 (MUM1/IRF-4) in canine plasmacytoma: comparison with CD79a and CD20, 
Veterinary Pathology, 44(6), 875–884. 
 
Willemze, R., Jaffe, E.S., Burg, G., Cerroni, L., Berti, E., Swerdlow, S.H., ve diğerleri. (2005). WHO-EORTC 
classification for cutaneous lymphomas, Blood, 105(10), 3768-3785. 
 
Valli, V.E., San Myint, M., Barthel, A., Bienzle, D., Caswell, J., Colbatzky, F., ve diğerleri. (2011). Classification 

of canine malignant lymphomas according to the World Health Organization criteria, Veterinary Pathology, 48(1), 
198–211. 
 
Valli, V.E., Kass, P.H., San Myint, M., & Scott, F. (2013). Canine lymphomas: association of classification type, 
disease stage, tumor subtype, mitotic rate, and treatment with survival, Veterinary Pathology, 50(5), 738-748. 
 
Valli, V.E., Kiupel, M., & Bienzle, D. (2016). Hematopoietic system. İçinde Maxie, M.G. (Ed). Jubb, Kennedy, 

and Palmer’s Pathology of Domestic Animals (232-234). St Louis: Elsevier. 
 
van Dongen, J.J., Langerak, A.W., Brüggemann, M., Evans, P.A., Hummel, M., Lavender, F.L., ve diğerleri. 

(2003). Design and standardization of PCR primers and protocols for detection of clonal immunoglobulin and T-
cell receptor gene recombinations in suspect lymphoproliferations: report of the BIOMED-2 Concerted Action 
BMH4-CT98-3936, Leukemia,17(12), 2257-317. 
 

  



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

724 
 

Aydın İlinde Kızamık Risk Oluşturuyor mu? 

Güneş ÖZÇOLPAN, Sevin KIRDAR, İpek OLAM, Neriman AYDIN 
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın 

 

Giriş ve Amaç:  

Kızamık, bulaşıcılığı ve mortalitesi yüksek olan aşıyla önlenebilen bir viral hastalıktır. Kızamık 

infeksiyonu; çoğunlukla çocuklarda, aynı zamanda yetişkinlerde de görülebilen yüksek ateş ve döküntü ile 

seyreden bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kızamık aşısı yapılmadığında yılda 2,7 milyon çocuğun 

kızamık komplikasyonları nedeniyle öleceğini öngörmektedir. Bu nedenle kızamık DSÖ tarafından eliminasyonu 

hedeflenen enfeksiyonlar içerisindedir.  

Kızamık virüsü, Paramyxoviridae ailesi Morbilliviruscinsinde yer alan, zarflı, negatif polariteli, tek iplikli 

bir RNA virüsüdür. Kızamık virüsü sadece insanlarda hastalık oluşturmaktadır. Kızamık virüsü ile temas sonrası, 

duyarlı kişilerde, %90 oranında infeksiyon gelişmektedir(1). Ayrıca aşılanmamış bireylerden oluşan bir toplulukta, 

bir kişide gelişen kızamık infeksiyonu, yaklaşık 14-18 kişiye bulaşabilmektedir (2). Kızamığa karşı duyarlı olan 

yaş grubu günümüzde genişlemiş, hastalık adölesan ve genç erişkinlerde daha sık görülmeye başlamıştır. İleri 

yaşlarda kızamık infeksiyonu çocukluk döneminde ortaya çıkan hastalığa göre daha ağır ve komplikasyonlarla 

seyretmektedir.  
Son yıllarda dünyada birçok ülkede kızamık salgını ortaya çıkmıştır. Ülkemizde de özellikle 2010-2011 

yılından itibaren kızamık olgu bildirimleri artmış ve 2012-2013 yıllarında çeşitli bölgelerde toplamda yaklaşık 

8500 kişiyi etkileyen kızamık salgınları meydana gelmiştir. DSÖ verilerine göre 2019 yılı ilk aylarında Avrupa’da 

bildirilen kızamık vaka sayıları, 2018 yılının aynı dönemine göre yaklaşık dört katlık artış göstermektedir. CDC 

(Centers for Disease Control and Prevention) verilerine göre Amerika Birleşik Devletlerinde 2018 yılında bildirlen 

kızamık vaka sayısı 372 iken 2019 yılında bildirilen vaka sayısı şu ana kadar sayı 1241’i bulmuştur. Ülkemizin 

yüksek oranda göç alması ve vaka artışlarının görüldüğü Avrupa ülkeleri  ile olan komşuluğumuz nedeniyle 

ülkemizde kızamık vakalarının hızlı tanısı ve bildirimi büyük önem taşımaktadır. 
Bu çalışmada hastanemize 6 yıllık süreçte başvuran hastalarda kızamık vakalarının ve seronegatifliğinin 

araştırılması amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: 

2013-2019 yılları arasında hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarına  kızamık IgM istemi ile gönderilen 

örneklerin sonuçları retrospektif olarak  incelenmiş ve aynı dönemde hastanemize başvuran ve kızamık IgG istemi 

yapılan bir yaş ve üzeri hastaların Kızamık IgG seronegatiflik oranı retrospektif olarak incelenmiştir. Bu süreç 

içerisinde laboratuvarımıza kızamık antikorları tayini amacıyla gönderilen 278 hastaya ait serum örneğinde, 

kızamık IgM antikorları, ELISA yöntemi ile araştırıldı. Kızamık IgM antikorları bu antikorları  kalitatif olarak 

belirleyen  Disse Chorus Measles IgM (Monteriggioni (Siena), İtalya) kiti ile Chorus ELISA cihazında firmanın 

önerileri doğrultusunda çalışıldı. Hasta sonuçları İndeks (test örneğinin OD değeri ile Cut-Off değerinin oranı) 

değer ile bu oran <0.9 ise Negatif, 0.9-1.1 arasında ise Ara değer, > 1.1 ise Pozitif olarak yorumlandı. Kızamık 

IgG antikorları belirleyen  Disse Chorus Measles IgG (Monteriggioni (Siena), İtalya) kiti ile kalitatif olarak Chorus 

ELISA cihazında firmanın önerileri doğrultusunda çalışıldı. Hasta sonuçları İndeks (test örneğinin OD değeri ile 

Cut-Off değerinin oranı) değer ile bu oran <0.8 ise Negatif, 0.8-1.1 arasında ise Ara değer, > 1.1 ise pozitif olarak 

yorumlandı. 

Bulgular: 

Mayıs 2013 - Ağustos 2019 tarihleri arasında değerlendirilen örneklerin %3.2 (9/278)’sinde kızamık IgM  

pozitif saptanmıştır. Kızamık IgM pozitif saptanan hastalardan 4’ünün 2013-2015, geriye kalanının 2017-2018 
yılllarında hastaneye başvurdukları gözlenmiştir. Kızamık IgM gerçek pozitif saptanan hastalardan birinin göçmen 

olduğu belirlenmiştir. Aynı dönemde hastanemize başvuran bir yaş ve üzeri 1270 hastadan 260 (%20)’ında 

kızamık IgG negatif bulunmuştur.  

Kızamık IgM pozitif saptanan 9 hastanın 3 (%33)’ü erkek, 6 (%67)’sı kadın olup, 4 (%44)’ü erişkin yaş 

grubundadır. Bu hastaların yaş aralığı 1-72 olup, ortanca yaş 3 ± 28,4 olarak bulunmuştur. Kızamık IgM pozitifliği 

saptanan hastaların hastane bilgisayar sisteminden (HGS) dosyaları incelendiğinde bu hastalardan ikisinin kızamık 

enfeksiyonu tanısı aldığı,  diğer hastaların da çoğunda alerjik nedenlerle kızamık IgM yalancı pozitifliği olduğu 

anlaşılmıştır. Kızamık infeksiyonu kesin tanısı alan hastalardan ilki 1,5 yaşında, göçmen bir kız çocuğu olup 

kızamık IgM indeks değeri 7,6 olarak saptanmıştır. Laboratuvar verisine dayanarak kızamık ön tanısı koyulan 

hastanın Aydın Sağlık Müdürlüğüne bildirimiyapılmış ve ilgili birim tarafından hastanın temas ettiği düşünülen 
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sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları ve akrabaları izlem altına alınmıştır. Hastanın takibinde ise CRP ve 

sedimantasyonunun yüksek olduğu belirlenmiştir. Klinik olarak tüm vücutta yaygın, ilk olarak yüzden başlayan 

makülopapüler döküntüler ve submandibular LAP saptanmıştır. Yüksek ateş, ishal, öksürük, burun akıntısı  

belirtileri gözlenmiştir.  

Kızamık infeksiyonu kesin tanısı alan hastalardan ikincisi ise, 1 yaşında, kız bebek olup kızamık IgM 

indeks değeri 2,2’dir. Hastada CRP normal olarak saptanmıştır. Klinik olarak önce ateş ve hiperemiktonsiler 

gözlenmiş ve 3 gün sonra tüm vücudu saran, basmakla solan makülopapüler döküntüler ortaya çıkmıştır. LAP 

saptanmamıştır. Hastanın bu belirtilerden 3 hafta önce kızamık aşısı olduğu öğrenilmiş ve aşıya bağlı kızamık 

infeksiyonu tanısı almıştır. 

Örneklerin %1(3/278)’inde kızamık IgM ara değer olarak bulunmuştur. Kızamık IgM aradeğer saptanan 

hastalardan birincisi enfeksiyoz mononükleoz tanısı almış olup buna bağlı kızamık IgMaradeğer sonucu ile eş 

zamanlı olarak CMV, EBV VCA IgM pozitiflikleri de saptanmıştır. Kızamık IgM aradeğer saptanan hastalardan 

ikincisinde, bu sonucun gebeliğe bağlı çapraz reaksiyon olduğu belirlenmiştir.  Viral menenjit ön tanısı  olan  ve 

Kızamık IgM aradeğer saptanan  diğer hastada, VZV IgM pozitifliği de eş zamanlı olarak saptanmıştır. Bu hastanın 

gönderilen ikinci kan örneğinde kızamık IgM negatif olarak bulunduğu için kızamık infeksiyonu düşünülmemiştir. 

Tartışma: 

Kızamık, aşı ile önlenebilir bir hastalık olmasına rağmen, halen önemli morbidite ve mortalite nedeni 

olarak dünya çapında bir sorun olmaya devam etmektedir. Kızamık insidansında erişkin popülasyonda dünya 

genelinde bir artış mevcuttur. Erişkin grup hastalardaki bu artışın nedeni; özellikle çocukluk çağında aşılanmamış 

kişi sayısındaki artışa, ve kontrolsüz göçlere bağlı olabilmektedir. 

Kızamık sürveyansı için DSÖ tarafından önerilen standart test ELISA ile özgül IgM antikorlarının 

saptanmasıdır. Kızamık tanısı, tek serum örneğinde kızamığa özgül IgM yanıtı veya iki hafta ara ile alınan serum 

örneklerinde özgül IgG titresinde dört kat artışın saptanması ile konulabilir. Kızamık infeksiyonunda akut 

dönemde kızamık IgM pozitifliğinin saptanamayabilinmektedir. Bu nedenle tanıdan uzaklaşmadan önce  kızamık 

IgM ELISA testi negatif çıktığında kliniği olan hastada, en az 3 gün sonra tekrarlanmalıdır. Seroprevelansın düşük 

olması nedeniyle tanı testlerinin pozitif prediktif değerleri de düşük olacağından yalancı pozitiflikler açısından da 

dikkatli olunmalıdır. Bu çalışmada aradeğer olarak saptanan kızamık IgM sonuçları ikinci kan örneğiyle yapılan 

test tekrarında negatif olarak bulunmuştur. 
 

Bu çalışmada, kızamık enfeksiyonu geçirdiği belirlenen hastaların ilki 2018 Şubat ayında saptanmıştır. 

1,5 yaşında, göçmen bir kız çocuğu olan hastanın  kızamık IgM indeks değerinin 7,6 olduğu ve kliniğinin kızamık 

infeksiyonu ile uyumlu olduğu bulunmuştur. Bu vakanın bildiriminden sonra temaslı olan kişilerin taraması sağlık 

müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.  Dünyada göçmen nüfusun ya da nüfus hareketliliğinin artışına bağlı 

olarak, salgın hastalıklar daha büyük tehdit oluşturmaktadır. Bu yüzden göçmen kayıtlarının eksiksiz tuttulması, 

göç hareketlerinin düzenlenmesi, insanı ihtiyaçların yeterli miktarda sağlanması ve ulusal ve uluslararası 

sürveyans ağlarına sağlıklı veri aktarımı çok büyük önem taşımaktadır.  

Mart 2015 tarihinde kızamık infeksiyonu tanısı alan diğer hasta ise, 1 yaşında, kız bebek olup kızamık 

IgM indeks değeri 2,2’dir. Hastanın kızamık infeksiyonu kliniği gelişiminden 3 hafta önce kızamık aşısı olduğu 

öğrenilmiştir. Aşıya bağlı kızamık infeksiyonu tanısı almıştır. Dünyada 90 ülkede kullanılan MMR (Measles, 

Mumps, Rubella) aşısı, yumurta bazlı, canlı atenüe kızamık virüsü içermektedir ve canlı aşı olması nedeniyle 

özellikle immunsuprese bireylerde aşı virüsü infeksiyona neden olabilmektedir. Kızamık aşısı soğuk zincirde 

uygun muhafaza edilmezse aşı etkinliği azalabilmektedir. MMR aşısının  ilk dozu, bebeklere 9. ayda 

uygulandığında %85 oranında aşı yanıtı gelişirken, 12. ayda uygulandığında bu oran %95’e çıkmaktadır. İkici aşı 

dozuyla koruyuculuk oranı %99’a çıkabilmektedir(5). Bu yüksek koruyuculuk özelliklerine rağmen, kızamık aşısı 

karşıtı gruplar 1998'de yayınlanan ve daha sonra yanlışlığı kanıtlanarak geri çekilen bazı olgu serilerine dayanarak 

MMR aşısının, otizm ve inflamatuvar bağırsak hastalığına yol açtığını ileri sürmektedirler (6). Günümüze kadar 

yapılan çalışmalarda böyle bir kanıta rastlanmamıştır. Aşı karşıtı söylemlerin yükseldiği bölgelerde aşılanmayan 

çocuk popülasyonu artmakta ve buna bağlı salgınlar meydana gelmektedir. 

Sonuç olarak, bu çalışmada Aydın ilinde kızamık tanısı almış göçmen bir vakanın belirlenmesi ve bir yaş 

üstü bireylerin %20’sinde kızamık IgG antikorlarının negatif olarak bulunması nedenleriyle; kızamık salgın riski 

olabileceği anlaşılmaktadır.  Kızamık salgınının önlenmesi için, kızamık sürveyans ağına doğru ve hızlı bilgi 

girişinin sağlanması, aşılama ve göçmenlerin izlenmesi gibi önlemler uygulanmalıdır. 
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         Barsak Mikrobiyotası ve Obezite Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi                                  

       Gülşah Kaner Tohtak, Gamze Çalık, Zeynep Ayhan, Kader Gençer 

   İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İzmir 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, obezite ile barsak mikrobiyotası arasındaki ilişkinin değerlendirilmesidir. 

Giriş:  Barsak mikrobiyotası besinlerin sindirimi ve enerji haline dönüşümüne olan katkısı nedeniyle obezite 

üzerine çevresel bir etmen olarak kabul edilmektedir. İnsan mikrobiyotası yaşamın ilk yıllarında oluşur. Barsak 

mikrobiyatasının içeriği ve yoğunluğu, kişinin yaşı, beslenme alışkanlıkları, coğrafik kökeni, yaşam tarzı, doğum 

şekli, antibiyotik kullanımı gibi çeşitli çevresel faktörlerden etkilenerek yaşam boyunca değişebilir. 

Gelişme: Barsak mikrobiyotasının %90’nını Firmicutes ve Bacteroidetes oluşturur. Obezlerde Bacteriodetes sayısı 

normal bireylere göre %50 daha az iken, Firmicutes sayısının daha fazla olduğu belirlenmiştir. Barsak 

mikrobiyotasının obezite ve ilişkili metabolik hastalıklar üzerindeki potansiyel etkisi üzerine birçok hipotez öne 

sürülmüştür. Bunlardan ilki enerji ekstraksiyonu hipotezidir. KZYA’leri kolonik mukoza tarafından emilerek lipid 

ve glukozun de novo sentezinde kullanılır. Bunun sonucunda günlük kalorinin %10’u kadar ek kalori sağlanır. 

Zayıf ve obezlerin fekal KZYA’lerini incelediğinde, KZYA’lerinin obezlerde %20 daha fazla olduğunu 

saptamıştır. Enerji artışı ve depolanmasına ek olarak mikrobiyatanın proinflamatuvar ve anti-inflamatuvar 

özellikleri de obezite gelişimi ile ilişkili olabilir. Obez bireylerde barsaklarda aşırı gram negatif bakteri çoğalması 

ile subklinik inflamasyon arasında bir ilişki mevcuttur. Gram negatif bakterilerin aşırı çoğalması ile dolaşımdaki 

bakteriyel lipopolisakkaritlerin miktarı artar. Bu da kronik bir endotoksemiye ve sonuçta insülin direncine yol açan 

subklinik inflamasyona neden olur.  

Sonuç: Diyet ve barsak mikrobiyotası arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu doğrultuda mikrobiyotanın yeniden 

şekillendirilmesinde enerji ve makrobesin açısından yeterli ve dengeli beslenmenin çok önemli olduğunun altı 

çizilmeli ve diyetin doğal prebiyotik-probiyotik kaynaklı fermente besinler ile desteklenmesi gerektiği 

vurgulanmalıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Barsak mikrobiyotası, obezite, beslenme 

    

 

Evaluation of the Relationship Between Intestinal Microbiota and Obesity 
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İzmir Kâtip Çelebi University, Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics, İzmir 

ABSTRACT 

Aim: To evaluate the relationship between obesity and intestinal microbiota.  

Introduction:  Intestinal microbiota is accepted as an environmental factor on obesity due to its contribution to 

nutrient digestion and conversion to energy. Microbiota occurs in the first years of life. The content and intensity 

of microbiota can be influenced by various environmental factors such as age, nutritional habits, geographical 

origin, lifestyle, mode of delivery, and antibiotic use. 

Results: Firmicutes and Bacteroidetes constitute 90% of the intestinal microbiota. While the number of 

Bacteriodetes in obese people was 50% less than normal individuals, the number of Firmicutes was higher. Several 

hypotheses have been proposed on the potential impact of intestinal microbiota on obesity and associated metabolic 
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diseases. The first of these is the energy extraction hypothesis. SCFA’s are absorbed by the colonic mucosa and 

used in the de novo synthesis of lipid and glucose. This results in an additional 10% of the daily calories. When 

the faecal SCFAs of the weak and obese were examined, it was found that the SCFAs were 20% higher in the 

obese. In addition to energy increase and storage, the proinflammatory and anti-inflammatory properties of the 

microbiota may also be associated with the development of obesity. There is a relationship between excessive 

gram negative bacterial growth in the intestine and subclinical inflammation in obese individuals. Excessive 

proliferation of gram negative bacteria increases the amount of circulating bacterial lipopolysaccharides. This leads 

to chronic endotoxemia and subclinical inflammation, which ultimately leads to insulin resistance. 

Conclusion: There is a strong relationship between diet and intestinal microbiota. In this respect, it should be 

emphasized that adequate and balanced nutrition is very important in the reshaping of microbiota and it should be 

emphasized that the diet should be supported with fermented foods of natural prebiotic-probiotic origin. 

Keywords: intestinal microbiota, obesity, nutrition 

 

 

 

 

1.Giriş 

Obezite son yıllarda dramatik olarak artmış, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde epidemik seviyelere ulaşmıştır. 

Epidemiyolojik verilere göre; obezitedeki artış tamamen genetik yapı ve diyet değişiklikleri ile 

açıklanamamaktadır. Genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyokültürel ve psikolojik pek çok 

etmen birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden olmaktadır. Barsak mikrobiyal florası besinlerin sindirimi 

ve enerji haline dönüşümüne olan katkısı nedeniyle obezite üzerine çevresel bir etmen olarak kabul edilmektedir 

(1). İnsan vücudunda birçok organ ve dokuda kolonize olmuş toplam 1014 mikroorganizma olduğu 

öngörülmektedir. Mikroorganizmalar, deri, burun, ağız ve barsak dahil olmak üzere, insan vücudunun çeşitli 

yerlerinde bulunur. Özellikle insan barsağı, yaklaşık 100 trilyon bakteri hücresinden oluşan ve insan hücrelerini 

tahminen 10'a katlayan, muazzam sayıda mikroorganizmaya ev sahipliği yapar (2). Barsakta mevcut olan 

mikroorganizmalar çoğunlukla bakteridir. Sağlıklı insanlarda barsak mikrobiyotası Firmicutes, Bacteroidetes, 

Proteobacteria, Actinobacteria, Fusobacteria ve Verrucomicrobia olarak 6 bakteriyel sınıfa ayrılabilir (3). 

İnsan mikrobiyotası yaşamın ilk yıllarında oluşur. Barsak mikrobiyatasının içeriği ve yoğunluğu, fizyolojik ve 

anatomik yapılarındaki farklılıklar nedeni ile barsağın proksimalinden distaline, yüzeyel kısmından luminal 

kısmına değişiklik gösterirken; kişinin yaşı, beslenme alışkanlıkları, coğrafik kökeni, yaşam tarzı, doğum şekli, 

antibiyotik kullanımı gibi çeşitli çevresel faktörlerden etkilenerek yaşam boyunca değişebilir (4, 5). 

2. Gelişme 

Bu bölümde diyetin mikrobiyota üzerine etkisi irdelenmiştir.  

Diyet, insan sağlığını kısmen barsak mikrobiyom içeriğini değiştirerek etki eder. Terapötik amaçlarla diyet 

değişikliği ile barsak florası değiştirilir. Üç temel makro besin ögesi olan karbonhidrat, protein ve yağın miktarı, 

çeşidi ve dengesinin barsak mikroflorası üzerine etkisi bulunmaktadır (6).  

Nişasta, posa ve polisakkaritlerden zengin, yağ ve hayvansal proteinden fakir olan Afrikalı çocukların diyetinde 

anlamlı derecede artmış Bacteroidetes:Firmicutes oranı saptanmıştır. Bununla birlikte karbonhidrattan zengin 

beslenen Avrupadaki çocukların diyeti ile karşılaştırıldığında Prevotella ve Xylanibacter türleri yaygın olarak 
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belirlenmiştir (7).  Protein ve hayvansal yağlardan zengin bir diyette Bacteroides oranı artarken, bitkisel ürünlerin 

yoğun olduğu diyette ise Prevotella oranları yüksektir (8).  

Çok sayıda çalışmada düzenli probiyotik alımının total bakteri yükünün yanında Bifidobacteria ve Lactobacilli 

türlerini arttığı bildirilmiştir (9, 10). Yoğurt ve kefir ile yapılan çalışmalarda, probiyotik bakteri içeren ürünlerin 

tüketiminin Bifidobakterium ve Laktik asit bakteri popülasyonlarını, -galaktosidaz aktivitesini ve toplam kısa 

zincirli yağ asidi konsantrasyonunu artırdığını, Enterobacteria ve Clostridia popülasyonlarını azalttığını 

göstermiştir (11, 12). Bu konu ile ilgili yapılan diğer çalışmalarda, vejetaryanlar ve laktovejetaryanlar ile 

karşılaştırıldığında omnivorların feçeslerinde Clostridium türleri zengin olarak saptanmıştır  (13).  

Batı diyeti ile beslenen farelerin bakteriyel çeşitliliğin anlamlı düzeyde azaldığı, bu azalmanın sağlıksız 

mikrobiyotanın bir göstergesi olduğu gösterilmiştir (14). Ayrıca bu farelerde yüksek düzeyde Firmicutes ve düşük 

düzeyde Bacteroidetes oranları saptanmıştır. Barsak mikroflorasının çeşitliliğinin azalması ile yaşlı bireylerdeki 

genel sağlık durumunun bozulması arasında ilişki belirlenmiştir (15). Cotillard ve arkadaşları (16), bireylerdeki 

mikrobiyal gen zenginliğinin azalması ile düşük düzeyli inflamasyon arasında ilişki olduğunu belirtmişlerdir. 

Bununla birlikte Claesson ve arkadaşları (17) tarafından bu mikrobiyadaki gen zenginliğinin azalmasının uzun 

dönem beslenme alışkanlıkları ile ilişkili olduğu; bu bireylerin daha az meyve-sebze ve balık tükettikleri 

belirtilmiştir. Yapılan bir çalışmada, gen zenginliğinin azalması ile artmış inflamasyon, obezite, insülin direnci, 

yüksek serum trigliserit ve LDL kolesterol düzeyleri arasında ilişki belirlenmiştir. Bu bireylere 6 haftalık diyet 

girişimi uygulandığında gen zenginliğinin arttığı ve vücut ağırlığını koruma durumunda da gen zenginliğinin sabit 

kaldığı gösterilmiştir. Diyet tedavisi gen zenginliğini arttırmak için potansiyel bir girişim olarak kabul edilmiştir 

(16).  

Ley ve arkadaşlarının (18) yaptığı bir araştırmada, vücut ağırlığı kaybı durumunda Bacteroidetes miktarında artma, 

Firmicutes miktarında da azalma olduğu belirtilmiştir. Santacruz ve arkadaşları (19),  4 kg vücut ağırlığında azalma 

olan adölesanlarda 2 kg’dan az vücut ağırlığı kaybı olanlara göre Lactobacillus, Bifidobacterium, Bifidobacterium 

breve ve  Bifidobacterium bifidum düzeylerinin anlamlı düzeyde daha düşük olduğunu belirtmişlerdir. Furet ve 

arkadaşları (20), bariyatrik ameliyat sonrası vücut ağırlığı kaybı olan obez bireylerde enerji alımı ve adipozite ile 

ters orantılı olarak Bacteroides ve Prevotella türlerinin arttığını belirtmiştir. Gastrik bypass ilerleyici bir vücut 

ağırlığı kaybı sağlayarak diyabet riskini azaltmakta ve kardivasküler hastalık ile ilişkili klinik ve metabolik 

parametrelerde iyileşmeye neden olmaktadır (21). Diyabetik hastalarda gastrik bypass sonrası daha vücut 

ağırlığında azalma olmadan metabolik düzelmenin oluşu, bu iyileşme de intestinal floranında etkisinin 

olabileceğini düşündürmektedir.  

 

 

                                                                   3.Sonuç 

Diyet ve barsak mikrobiyotası arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu doğrultuda mikrobiyotanın yeniden 

şekillendirilmesinde enerji ve makrobesin açısından yeterli ve dengeli beslenmenin çok önemli olduğunun altı 

çizilmeli ve diyetin doğal prebiyotik-probiyotik kaynaklı fermente besinler ile desteklenmesi gerektiği 

vurgulanmalıdır.  
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Özet 

Tarımsal alanda büyük bir bilgi birikimine sahip olan insanoğlu, teknolojideki gelişmeleri bu alanda da kullanmaya 

başlamıştır. Böylece arazileri tarımsal anlamda değerlendirme ve arazi kullanım planları oluşturmada başarılı ve 

hızlı bir yol bulmuştur. Teknolojik gelişmelerle birlikte tarım arazilerinin öneminin artmasıyla bu çalışmada 

Denizli ili Çardak ve Bozkurt ovalarının potansiyel kullanımları ve tarımsal kullanıma uygunlukları bakımından 

değerlendirilmeleri amaçlanmıştır. Toprak etüt haritalama çalışmaları sonucu belirlenen 34 farklı toprak serisi ve 

418 adet fazlarını içeren bu arazilerin toplam alanı yaklaşık 37.604 ha olup, denizden yüksekliği 550-1350 metreler 

arasında değişmektedir. Çalışma alanının haritalama birimleri üzerinde yapılan arazi değerlendirmeleri sonucunda 

1/25.000 ölçekli potansiyel kullanım grupları (POTKUL) ve tarımsal kullanıma uygunluk sınıfları (TKUS) 

haritaları oluşturulmuştur. Potansiyel kullanım açısından sulu tarımda ayva, armut, domates, patlıcan, ıspanak, 

arpa, buğday, çavdar ve yulaf, kuru tarımda ise korunga ve arpa gibi ürünlere öncelik verilmesi gerektiği 

belirlenmiştir. Tarımsal kullanıma uygunluk sınıflarına göre 1. sınıf seçkin tarım arazilerinin toplam tarım alanının 

% 8.7’ ini (2.494 ha), 2. sınıf oldukça iyi tarım arazilerinin ise % 27.1’ini (7.779 ha) kapladığı tespit edilmiştir. 

Elde edilen bilgilerle çalışma alanına ait güncel potansiyel arazi kullanım türleri ILSEN metoduna göre 

oluşturulmuş ve sürdürülebilir arazi yönetimi kararlarının alınmasını sağlayacak temel veri tabanı elde edilmiştir. 

Ayrıca amaç dışı kullanımlarının önüne geçilmesi ve dolayısı ile nitelik ve yeteneklerine göre değerlendirilmesi 

sağlanmış olunacaktır. Birim alandan rekabet gücü yüksek olan kaliteli ürünler yetiştirmek, uygun maliyetli üretim 

yaparak arazilerin daha etkin ve daha ekonomik kullanımlarının sağlanması gibi önemli konulara ışık tutmuş 

olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çardak ve Bozkurt ovaları, arazi değerlendirme, arazi kullanım planlaması, potansiyel 

kullanımlar, tarımsal kullanıma uygunluk sınıfları 

 

*: Bu çalışma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir      (Proje 

No: ADÜ BAP-ZRF-11024) Doktora tezinden üretilmiştir. 

Abstract 

Humankind, who has a great knowledge in the agricultural field, has started to use the technological developments 

in this field as well. Thus, it has found a successful and rapid way of evaluating land in agricultural terms and 

creating land use plans. In this study, with the increasing importance of agricultural lands with technological 

developments, it is aimed to evaluate the potential uses and suitability of agricultural plains of Çardak and Bozkurt 

plains of Denizli province. It contains 34 different soil series and 418 phases determined as a result of soil survey 

mapping studies. The total area of the land is approximately 37.604 ha and its altitude varies between 550 and 

1350 meters. As a result of the land evaluations conducted on the mapping units of the study area, 1/25.000 scaled 
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potential use groups (POTKUL) and agricultural use suitability classes (TKUS) maps were created. In terms of 

potential use, it has been determined that products such as quince, pear, tomato, eggplant, spinach, barley, wheat, 

rye and oats should be given priority in crops and sainfoin and barley should be given priority in dry agriculture. 

According to the suitability classes for agricultural use, it is determined that the first class elite agricultural land 

covers 8.7 % (2.494 ha) of the total agricultural area and the second class very good agricultural land covers 27.1 

% (7.779 ha). With the information obtained, the current potential land use types of the study area have been 

established according to the ILSEN method and a basic data base has been obtained for sustainable land 

management decisions. In addition, it will be ensured that their misuse is prevented and therefore evaluated 

according to their qualifications and abilities. It will shed light on important issues such as growing high quality 

products with high competitive power from the unit area and providing more efficient and more economical use 

of the land by making cost-effective production. 

Keywords: Çardak and Bozkurt plains, land evaluation, land use planning, potential uses, classes suitable for 

agricultural use 
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GİRİŞ 

Yeryüzünde var olan medeniyetler hem ekonomik ve hem de yaşamlarını sürdürebilmeleri için mutlak biçimde 

gereksinim duydukları arazi varlıkları arasında yer alan tarım arazileri, o medeniyetlerin en önemli doğal 

kaynaklarından birini teşkil etmektedir.  

Geçmişten günümüze doğru gelindikçe dünya nüfusunun her geçen hızla büyümektedir. Buna bağlı kalarak doğal 

kaynaklar olarak nitelendirilen tarım arazileri ve topraklarının kullanımlarına olan isteklerde günden güne artış 

göstermekte ve bununla birlikte kentsel ve sanayi yerleşim alanlarının plansız bir şekilde büyümesi kaçınılmaz 

olmaktadır. Dolayısıyla kentsel ve sanayi için gerekli altyapı çalışmaları, yanlış arazi kullanımları, iklimdeki 

değişikliklerle birlikte çölleşme-kuraklık gibi unsurlardaki sorunların belirmesi, şiddetli toprak kullanımları gibi 

daha birçok olumsuz tehditlere maruz bırakılan tarım topraklarının bilinçsiz bir şekilde kullanılmaları söz konusu 

olmuştur. Böyle bir süreç içerisinde bilinçsizce kullanılan tarım topraklarının daha iyi bir şekilde kullanılması 

gerekliliğini kavrayan insanoğlu, teknolojik alandaki gelişmelerle ve bilimsel alanda güncel bilgilerle tarım 

arazilerinin kabiliyetlerine göre kullanılmaları için bir sınıflandırma sistemi oluşturma yoluna gitmişlerdir. Gelişen 

teknolojilerden yararlanılarak yapılan toprak etüt haritalama çalışmaları sonucunda arazilerin potansiyel 

kullanımlarıyla sürdürülebilir arazi kullanım planlamaları, ekonomik ve sosyal amaçlar için planlanabilmektedir. 

Günümüz toplumlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi kalkınma adına yapılacak ana hedeflerden birisidir. 

Bunun için doğal ya da beşeri ortam koşullarının bir bütün olarak değerlendirilmesi doğal, sosyal, kültürel ve 

ekonomik çevre bileşenleriyle bir çok yönden düşünülerek karar mekanizmalarının geliştirilmesi ve sonuçta 

planlamalar yaparak uygulamaya geçirmekle mümkün olabilmektedir (Özçağlar vd., 2006). 

Arazi; toprak ve bulunduğu konumun iklim, hidroloji, jeoloji, ve insan etkilerini de içine alan “toprak” deyiminden 

daha kapsamlı bir kavramdır (FAO, 1977). Arazinin değerlendirmesi ise, arazinin belirli bir amaç için 

kullanıldığında o amacın gereksinimlerini karşılama yeteneğini belirleme ile ilgilenir (Beek, 1978; Şenol, 1983). 

Arazi uygunluk sınıflaması ya da değerlendirmesi, o arazinin belirlenen kullanım türü için arazi uygunluğunun 
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belirlenmesidir. Arazi için mümkün olan “arazi kullanım türlerinin” tanımlanması bu kullanımların 

gereksinimlerinin tahmin ve dağılımlarının haritalanabilmesi için arazi gözlemlerinin gerçekleştirilmesi 

işlemlerinden oluşmaktadır (Dent ve Young, 1981). FAO (1984)’e göre arazi uygunluğu tanımı; belirli bir arazi 

kullanım türü için belirli bir arazi parçasının uygunluğu olarak ifade edilmektedir. 

Arazi değerlendirmede birçok araştırıcı tarafından değişik amaçlar için kullanılan çeşitli yöntemlerin oluşturulması 

sonucunda ülkeler arasındaki bilgi alış verişini imkânsız kılmıştır. Bunun üzerine FAO bu gibi çalışmalarda bilgi 

alış verişine imkân sağlayan eksiksiz bir arazi değerlendirme sistemi hazırlanmasında yardımcı olması için 1972 

yılında başlatılan çalışmalar sonucunda bir “Framework” yayımlamıştır (FAO, 1977). Burada yeni bir arazi 

değerlendirme yöntemi oluşturmak yerine arazi değerlendirme çalışmalarında izlenecek yol ve dikkate alınacak 

ilkeler belirlenmiş ve oluşturulan kavramların tanımlamaları yapılmıştır. Arazi değerlendirmede arazilerin toprak, 

topoğrafya ve iklim gibi fiziksel unsurları ile amenajman yöntemleri, pazar durumu, iş gücü gereksinimi ve 

bulunabilirliği gibi sosyo-ekonomik unsurları birlikte etkili olmaktadır (Beek, 1978; Sys vd., 1991). 

Türkiye’de arazi değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere Şenol ve Tekeş (1995) arazi kullanım planlaması 

projelerinde arazi değerlendirme ve belli alanlar için uygun arazi kullanım seçeneklerinin belirlenmesine olanak 

sağlayan, FAO (1977)’da belirtilen ilkeler ışığında niceliksel arazi değerlendirme yöntemini “ILSEN” adlı paket 

programı haline getirerek uygulamışlardır. IBM uyumlu kişisel bilgisayarlarda kolaylıkla kullanılabilen, uzman 

düzeyinde bilgisayar bilgisi gerektirmeyen bu model, sayısal arazi değerlendirme aşamalarında hesaplama 

işlemlerinin çok fazla olmasından dolayı yapılan hesaplama hatalarını ortadan kaldırmakta ve bu Şenol arazi 

değerlendirme yönteminin yaygın kullanımına imkan vermektedir. 

Bu araştırmada detaylı temel toprak haritaları üzerinden toplam 37.600 ha’lık Çardak ve Bozkurt Ovası 

topraklarının arazi değerlendirmesi çalışmaları amaçlanmıştır. Bu amaçla elde edilen neticelerle topraklarının 

fiziksel ve kimyasal içeriklerinin seçilen kullanım türleri için gösterecekleri en iyi kullanımlarının belirlenmesi 

sağlanmıştır. Böylece karakteristik özellikleri belli olan araziler üzerinde potansiyel kullanımları için “Potansiyel 

Kullanım Grupları” haritası oluşturulmuş ve arazilerin tarımsal kullanıma uygunluklarını belirten “Tarımsal 

Kullanıma Uygunluk Sınıfları” haritası yapılarak bu alanların en ideal arazi kullanım haritaları üretilmiştir. Elde 

edilen bilgilerle sürdürülebilir arazi yönetimi kararlarının alınmasını sağlayacak temel veri tabanı elde edilmiştir. 

Ayrıca bitki besin elementlerinin dengeli kullanılması ile kaynak israfının önlenmesi, amaç dışı kullanımlarının 

önüne geçilmesi ve dolayısı ile toprakların nitelik ve yeteneklerine göre değerlendirilmesi sağlanmış olunacaktır. 

Ayrıca bu araziler üzerinde oluşabilecek sorunların önceden tahmin edilebilmesi ve erozyon risklerinin azaltılması, 

birim alanda rekabet gücü olan kaliteli ürünler yetiştirmek, uygun maliyetli üretim yaparak arazilerin daha etkin 

ve daha ekonomik kullanımlarının sağlanması gibi önemli konulara ışık tutmuş olacaktır. 

MATERYAL VE METOT 

Çalışma alanının coğrafi konumu 

Çardak ve Bozkurt ilçelerine ait çalışma sahasını kapsayan ovaların toplam alanı yaklaşık 37.604 ha olup, coğrafik 

konum olarak, 29°2655 ile 29°5259 doğu boylamları ve 3705352 ile 3704112 kuzey enlemleri arasında olup, 

denizden yüksekliği 550-1350 metreler arasında değişmektedir (Şekil 1).  
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Şekil 1. Çalışma alanının coğrafi konumu 

İlçe topraklarının yüzölçümü ise 235.867 km2’dir. Yeryüzü şekilleri itibari ile düz ve sade bir yapıya sahiptir. 

Yaklaşık 50.000 ha’lık bir alana sahip ovanın akarsu yoktur. Ancak, kuzeydeki Maymun dağından çıkan kaynak 

sularının oluşturduğu dereler kapalı havza durumunda olan Acı Göl’e dökülmektedir. Bozkurt ovası ise Denizli 

ilinin yaklaşık 52 km doğusunda yer alan Bozkurt ilçesinde yer almaktadır.  

Çalışma alanının iklimi 

Çardak ve Bozkurt ilçelerinde Akdeniz ile İç Ege iklimi arasına bir geçiş iklimi görülür. Karasal ve soğuk iklimin 

daha baskın olduğu Çardak ilçesinde sıcaklık kışın -10 °C’ye düşebildiği gibi yazın da 40 °C’ye kadar 

çıkabilmektedir (Kodal, 2008). Elde edilen veriler ışığında Toprak Taksonomisi’ne göre (Soil Taxonomy, 2012) 

çalışma alanının toprak nem rejimi Xeric ve toprak sıcaklık rejimi ise Thermic olarak belirlenmiştir. 

Tarımsal yapı ve bitki örtüsü 

Çardak ilçesinde başlıca ekonomik faaliyetler tarım ve hayvancılıktır. Tarımsal anlamda başta arpa, buğday, 

ayçiçeği, fiğ, haşhaş, şeker pancarı, anason, bağcılık, hakim ürün desenini oluşturmaktadır. İlçede küçükbaş 

hayvancılıkta koyun ve keçi, büyükbaş hayvancılıkta ise sığır yetiştiriciliği yapılmaktadır (Anonim, 2012). Çardak 

ilçesi arazi varlığına bakıldığında 10.177 ha tarıma elverişli alana sahip olup, kuru tarım uygulaması yapılan tarım 

arazisi varlığı 7.931 ha iken, sulu tarım alanları 2.246 ha’dır. Bozkurt İlçesinde ise merkez ve köylerinde 

meyvecilik ve açıkta sebzecilik, toplam işlenebilir arazinin % 2.43’ünü oluşturmaktadır. Bozkurt ilçesinde 16.300 

ha’lık alan tarıma elverişlidir. Kuru tarım uygulanan arazisi varlığı 14.028 ha iken, sulu tarım alanı 1.972 ha’dır.  

Çalışma alanının jeoloji 
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Çardak ve Bozkurt ovaları genel jeolojisinde havzanın güney kenarında Triyas-Jura yaşlı dolomitik kireçtaşları 

ve Jura-Kretase yaşlı kireçtaşları otokton kaya birimleridir. Allokton kaya birimleri Likya naplarına ait ofiyolitik 

kaya bileşenlerinden oluşmaktadır (Şekil 2).  

 

Şekil 2. Çalışma alanının jeoloji haritası (Özdemir ve Bahadır 2009) 

Acıgöl havzanının kuzey kenarı boyunca da Eosen-Oligosen yaşlı Çardak formasyonu temel kayaçları 

oluşturmaktadır. Temel kayaçların üzerinde uyumsuz dokanakla eski gölsel tortullardan oluşan Geç Miyosen-

Pliyosen yaşlı Çameli formasyonu gelmektedir. Ayrıca kuvars, feldispat ve smektit grubu kil mineralleri de tesbit 

edilmiştir (Özdemir ve Bahadır, 2009; Pekuz, 2010). 

Metot 

Arazi kullanım planlarının oluşturulması ve arazilerin değerlendirme çalışmaları FAO (1977) tarafından arazi 

değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere yayınlanan ilkelerin, Şenol (1983), Şenol ve Tekeş (1995) 

tarafından ülkemiz koşullarına uyarlanması sonucu geliştirilen “ŞENOL” Arazi Değerlendirme Sistemi ve bu 

sisteme göre düzenlenen PC uyumlu “ILSEN” paket programı ile yapılmıştır. Her bir haritalama birimi için 

potansiyel ve tarımsal kullanıma uygunluk sınıfları elde edilmiştir. Sonuçlar ArcGIS 9.3 yazılımına aktarılarak 

ilgili haritaların oluşturulması sağlanmıştır.  

İdeal arazi kullanım planlaması metodolojisi  

Çardak ve Bozkurt (Han’ı abat) Ovalarının arazi değerlendirme akış diyagramı Şekil 3’te verilmiştir. Arazi 

değerlendirmesinin ilk aşamasında ekolojik koşullara uygun ve verimli olabileceği düşünülen tarımsal ve tarım 

dışı arazi kullanım türleri (AKT) belirlenip tanımlanmıştır (FAO, 1977; Beek, 1978). Daha sonra haritalama 

birimleri (HB) ve arazi karakteristiklerinin (AK) değişim düzeyleri saptanarak İLSEN paket programına girilmiş, 

tarımsal ve ekonomik analizler ile birlikte arazi karakteristiklerinin her biri için oransal beklenen ürün (OBÜ) 

eldeki veri ve yapılan araştırmalar kapsamında saptanıp değerlendirmeye alınmışlardır. Değerlendirme aşaması 

olan ikinci aşamada ise HB’nin AK’leri, OBÜ değerleri ve karlılık endeks (KE) değerleri İLSEN paket programı 

ile haritama birimlerinin her birinin, değerlendirmeye alınan arazi kullanım türlerine ayrı ayrı uygunluğunu 
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yansıtan fiziksel haritalama birimi endeks (FHBE) değerleri (Çizelge 1), Haritalama Birimi Endeksi (HBE) 

değerleri, Toplam Haritalama Birimi Endeksi (THBE) ve Oransal Haritalama Birimi Endeksi (OHBE) 

hesaplanarak tarımsal kullanıma uygunlukları (Çizelge 2) yönünden beş sınıf oluşturacak şekilde Çizelge 1’deki 

gibi sınıflandırılmışlardır (FAO, 1977; Dinç vd., 1997). 

Çizelge 1. FHBE değerlerine göre oluşturulan AKT’lerinin uygunluk sınıfları 

FHBE Sembol  Uygunluk Sınıfı 
1.00-0.90 S1  Uygun 
0.89-0.75 S2  Orta Uygun 
0.74-0.50 S3  Az Uygun 
0.49-0.25 N1  Geçici Uygun Değil 
0.24-0.00 N2   Devamlı Uygun Değil 

Bu sonuçlara göre her bir haritalama birimine ait tarımsal kullanıma uygunluk sınıflarının (TKUS) haritasını 

oluşturmak amacıyla ArcGIS ortamında bu değerler kaydedilmiş ve benzer sınıfa sahip olanlar birleştirilerek 

araştırma alanının 1:25.000 ölçekli tarımsal kullanıma uygunluk haritası hazırlanmıştır. Her bir haritalama birimi 

için, ayrı ayrı hesaplanan FHBE değerlerinin bir haritada gösterilmesi imkansız olduğu için alanın POTKUL 

hazırlanabilmesi 

Çizelge 2. OHBE sınır değerlerine göre tarımsal kullanıma uygunluk sınıflaması 

OHBE Tarımsal Kullanım Uygunluk Sınıfı 
1.00-0.90    1. Seçkin Tarım Arazileri 
0.89-0.75    2. Oldukça İyi Tarım Arazileri 
0.74-0.50    3. Sorunlu Tarım Arazileri 
0.49-0.25    4. Tarımda Kullanımı Sınırlı Araziler 
0.24-0.00    5. Tarım Dışı Araziler 

amacıyla AKT’lerinden uygun (S1), orta uygun (S2) ve az uygun (S3) sınıfında yer alan bazı fiziksel haritalama 

birimi endeksleri (0.70-100 arasında olmak koşulu ile) “Bahçe ve Sebze Bitkileri (Sulu)” kullanım grubu, “Tarla 

Bitkileri (Sulu)” kullanım grubu, “Kuru Tarım” kullanım grubu ve “Tarım Dışı” kullanım grubu olarak dört grupta 

verilmiştir. 
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Şekil 3. Arazi değerlendirme işlemlerinin akış diyagramı 

ILSEN paket programı her kullanım grubunda haritalama birimlerinin kabul edilebilir uygunluk düzeyinin 

üzerinde uygun olan kullanımlarını alt gruplar halinde sınıflandırarak vermiştir. Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda benzer potansiyel kullanım grupları, bilgisayar ortamında birleştirilerek çalışma alanının 1:25.000 

ölçekli POTKUL haritası hazırlanmıştır.  

Çalışmada yetiştiriciliği düşünülen bitkiler ve tarım dışı kullanımlar için AKT’leri belirlenmişlerdir. Her bir AKT 

ve AK’leri ayrı ayrı kendi içerisinde değerlendirilmiştir. OBU değerleri 0.0 ile 1.0 arasında tanımlandığı için tüm 

koşullar o AKT için uygun ise OBÜ değeri 1.00 ya da yüksek verilmiş, koşullar giderek kötüleştikçe OBÜ 

değerlerine 1.00’den daha düşük değerler verilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Arazi kullanım türlerinin (AKT) belirlenip tanımlanması  

Çalışma alanına ait oluşturulan detaylı temel toprak haritasında bir veya birkaç toprak özelliği veya AK farklı her 

bir alan için Denizli ili Çardak ve Bozkurt ilçeleri İlçe tarım müdürlüklerinden elde edilen köy envanterleri 

incelenerek ve yöre halkından edinilen bilgiler doğrultusunda AKT’leri belirlenmiştir (Çizelge 3). 
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Çizelge 3. Değerlendirmeye alınan arazi kullanım türleri (AKT) 

BAHÇE VE SEBZE BİTKİLERİ (SULU) AKT VE KODLARI 
K01 Ayva K06 Kiraz 
K02 Armut K07 Domates ve Biber 
K03 Bağ K08 Patlıcan 
K04 Ceviz K09 Ispanak 
K05 Elma     

TARLA BİTKİLERİ (SULU) AKT VE KODLARI 
K10 Arpa K17 Anason 
K11 Buğday K18 Kekik 
K12 Çavdar ve Yulaf K19 Haşhaş 
K13 Ayçiçeği K20 Şeker pancarı 
K14 Mısır K21 Yonca 
K15 Fasulye K22 Fiğ 
K16 Nohut K23 Tütün 

KURU TARIM AKT VE KODLARI 
K24 Arpa K29 Nohut 
K25 Buğday K30 Korunga 
K26 Çavdar ve Yulaf K31 Fiğ 
K27 Kimyon K32 Tütün 
K28 Ayçiçeği     

TARIM DIŞI AKT VE KODLARI 
K33 Kentsel Yerleşim Alanları K35 Tarımsal İşletme ve Depolar 
K34 Endüstri Yerleşim Alanları K36 Çayır ve Mera Alanları 

Çalışma alanı topraklarının değerlendirilmesi ve potansiyel arazi kullanım planlamasına esas olmak üzere bahçe 

bitkileri, sebze bitkileri ve tarla bitkileri gibi kültür bitkilerini içine alacak şekilde toplam 32 farklı tarımsal 

amaçlı arazi kullanım türü ve 4 tanede tarım dışı kullanımları amaçlayan arazi kullanım türü belirlenerek 

tanımlanmış ve birden başlayarak numaralar verilerek (K01, K02, K03,…..., K36) kodlanmıştır. 

Değerlendirmeye alınan arazi kullanım türlerinin tanımlamaları; bazı fizyolojik özellikleri, optimum gelişim 

veya verim sağlayabilmesi için gerekli olan ekolojik koşullar ve toprak istekleri ile birlikte açıklanmıştır. 

Haritalama birimlerinin ve arazi karakteristiklerinin belirlenmesi  

Çalışma alanında yayılım gösteren ve arazi kullanım türleri istekleri açısından birbirlerinden önemli derecede 

farklılıklara sahip 34 farklı toprak serisi ve 418 adet fazlarını içeren haritalama birimi mevcuttur. Üst toprak 

bünyesi, eğim, drenaj, alt toprak bünyesi, toprak derinliği, taşlılık ve kayalılık gibi bir veya birkaç özelliği veya 

AK yönünden birbirinden ayrılan serilerinin fiziksel, kimyasal ve morfolojik özellikleri dikkate alınmıştır (Çizelge 

4).  
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Çizelge 4. Değerlendirmeye alınan bazı AK’leri ve bunların farklı düzeyleri 

Arazi 
Karakteristiği 

Sınıfı Tanım ve Özelliği 

Tesviye (TES) 
TES1 Tesviye Yok 
TES2 Tesviye Var (T) 

Alt Toprak Tekstür 

ve Strüktürü (ATS) 

ATS1 Tınlı Kum (LS) 
ATS2 Tın (L), Kumlu Tın (SL) 
ATS3 Killi Tın (CL), Kumlu Killi Tın (SCL), Siltli Killi 

Tın (SiCL) ATS4 Kil (C), Siltli Kil (SiC), Y.K. Blok veya Prizmatik 
ATS5 Kil (C), Köşeli Blok veya Masif 

Pullukaltı Katmanı 

(PAK) 
PAK1 Pulluk Altında Sıkışma Yok (Ad horizonu yok) 
PAK2 Pulluk Altında Sıkışma Var (Ad horizonu var) 

Profilde Taşlılık 

(PTA) 

PTA1 Taşsız veya Az Taşlı 
PTA2 Orta Taşlı 
PTA3 Çok Taşlı 

Vertik Özellik 
(VRT) 

VRT1 Vertik Özellik Yok veya Zayıf Vertik Özellik 
VRT2 Vertik Özellik 
VRT2 Kuvvetli Vertik Özellik 

Toprak Reaksiyonu 
(TPH) 

TPH1 Nötr                                     (7.32-7.39 arasında) 
TPH2 Hafif Alkali                         (7.60-8.50 arasında) 
TPH3 Alkali ve Kuvvetli Alkali   (8.51-9.82 arasında) 

Yüzey Toprağının 

Kireç (%CaCO3) 
İçeriği (KIR) 

KIR1 Kireçsiz veya Az Kireçli (%  0.00 -5.35   CaCO3) 
KIR2 Orta Kireçli                     (%  5.35 - 14.70   CaCO3) 
KIR3 Fazla Kireçli                    (% 16.03 - 24.86  CaCO3) 
KIR4 Çok Fazla Kireçli            (% 25.05 - 80.37  CaCO3) 

Toprak Elektriki 
İletkenliği (dS) 

(TEC) 

TEC1 Tuzsuz                              (0.0-1.5 dS arasında) 
TEC2 Çok Az Tuzlu                   (1.5-3.0 dS arasında) 
TEC3 Orta Tuzlu                        (3.0- 5.0 dS arasında) 
TEC4 Fazla Tuzlu                       (5.0-10.0 dS arasında) 

Arazi kullanım türlerinin oransal beklenen ürün ve karlılık endeksi değerleri  
Çalışma alanında yer alan HB’lerinin sahip olduğu ve değerlendirmeye alınan AKT’lerinin biri veya birkaçının 

uygulanmasında sınırlayıcı etkisinin varlığı saptanmış olan AK’lerinin değişik düzeylerine göre değerlendirmeye 

alınan her bir AKT için ayrı ayrı belirlenen OBÜ değerleri Çizelge 5’de verilmiştir. Değerlendirmeye alınan arazi 

kullanım türlerinin her biri için oransal karlılığı yansıtan KE tahmini olarak verilmiştir. 

 

 

 

 

Çizelge 5. Değerlendirmeye alınan AKT’lerinin OBÜ ve KE değerleri 

Arazi 
Kar. 

Arazi Kullanım Türleri ve Oransal Beklenilen Ürün (OBÜ) Değerleri 
K01 K02 K03 K04 K05 K06 K07 K08 K09 K10 K11 

FAM1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
FAM2 0.90 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.95 0.95 1.00 1.00 1.00 
FAM3 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
UTT1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.96 0.94 0.95 0.90 0.90 
UTT2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.96 0.97 0.96 0.96 
UTT3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
DER1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
DER2 1.00 0.98 1.00 0.98 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
DER3 0.95 0.93 0.98 0.88 0.93 0.95 1.00 0.96 0.98 0.95 1.00 
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Haritalama birimlerinin arazi kullanım türlerine uygunluğu  

Çardak ve Bozkurt (Han’ı Abat) Ovaları topraklarının Detaylı Temel Toprak Haritasında yerleri ve yayılım alanları 

gösterilen 418 farklı haritalama biriminin, değerlendirmeye alınan 34 ayrı arazi kullanım türüne uygunluk 

derecesini belirlemek için İLSEN paket programında hesaplanan Fiziksel Haritalama Birimi Endeksleri (FHBE) 

ve buna göre belirlenen uygunluk sınıfları Çizelge 6’da verilmiştir.  

Çizelge 6. Çalışma alanı HB’nin FHBE değerleri ve uygunluk sınıfları 

HRT-BRM K1 K2 K3 K4 K5 
Dm5.A S2 0.83 S2 0.89 S3 0.74 S3 0.74 S3 0.70 
Bm4.d1A-Art1 S1 0.97 S1 0.98 S1 0.92 S1 0.98 S1 0.94 
Ca4.A S3 0.73 S2 0.81 S2 0.88 S2 0.81 S2 0.75 
Ar4.d1C1t2 S3 0.61 S3 0.71 S2 0.75 S2 0.75 S3 0.69 
Ac5.d3Arft1 N2 0.19 N2 0.20 N2 0.15 N2 0.15 N2 0.10 

Yetiştiriciliği başarılı, karlı ve uygun bir şekilde yapılacak olan “Bahçe ve Sebze Bitkileri (Sulu)” AKT’leri, “Tarla 

Bitkileri (Sulu)” AKT’leri, “Kuru Tarım” AKT’leri ve “Tarım Dışı” AKT’lerinin kullanımların verildiği POTKUL 

ve TKUS amacıyla İLSEN Arazi Değerlendirme Modelinin uygulanması sonucu elde edilen bulgular aşağıda 

sırasıyla      Çizelge 7’de verilmiştir. Bu sadece belli bir alan için “uygun” ve “orta uygun” olan AKT’leri dikkate 

alınarak oluşturulduğundan aynı alanlar için daha az uygun olan diğer kullanımların da bulunabileceği 

unutulmamalıdır.  

Çizelge 7. Çalışma alanında yer alan HB ve POTKUL 

HARİTALAMA BİRİMİ POTANSİYEL KULLANIM GRUPLARI 

Ac4.d1Ar-B B0 T2 K0 D1 
Ac5.A B5 T46 K37 D1 
Ar4.d4D2t3 B0 T0 K0 D4 
Ar4.d2C2t2 B3 T24 K1 D1 
Ar4.d3C-D2t3 B0 T0 K0 D3 

 

 

Tarımsal kullanıma uygunluk sınıfları (TUKUS) 

Çalışma alanına ait Haritalama Birimi Endeksleri (HBE), Fiziksel Haritalama Birimi Endeksi (FHBE) değerleri 

ile AKT'lerinin oransal ekonomik yararlarını yansıtan Karlılık Endekslerinin (KE) çarpımıyla elde edilmiştir. Her 

haritalama birimi için bu HBE değerleri toplanarak, Toplam Haritalama Birimi Endeksi (THBE) değerleri 

bulunmuştur. THBE değerleri AKT’lerinin KE’lerinin toplamına bölünmesiyle Oransal Haritalama Birimi 

Endeksi (OHBE)’ni hesaplamıştır. Daha sonra her bir haritalama birimi, sahip olduğu OHBE değerlerine göre, 

ovada yer alan tüm araziler, tarımsal kullanıma uygunluk yönünden beş sınıf oluşturacak şekilde sınıflandırılmıştır.  

Değerlendirme sonuçlarına göre Tarımsal Kullanıma Uygunlukları açısından bazı HB’lerinin daha iyi bir sınıfta 

yer alması beklenirken toprak haritası lejantında gösterilmeyen bu arazi karakteristiklerinden dolayı bu arazilerin 

bir alt sınıfta veya daha alt sınıflarda da yer alabileceği bilinmelidir. Çalışma alanında yayılım gösteren haritalama 

birimlerinin OHBE değerleri ile Tarımsal Kullanıma Uygunluk Sınıfları (TKUS) Çizelge 8’de verilmiştir.  
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Çizelge 8. HB’lerinin OHBE değerleri ve TKUS’ları 

HARİTALAMA BİRİMİ OHBE TKUS 
Ac4.d1Ar-B 0.394 4 
Ac5.A 0.654 3 
Ac5.Ao 0.585 3 
Ac5.Ar 0.654 3 
Ac5.Ary 0.642 3 
Ac5.Ay 0.642 3 
Ac5.B-C1 0.618 3 

 
SONUÇ 

Çardak ve Bozkurt ovalarında arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel temel esaslara uygun arazi kullanım 

plânlarının hazırlanması, toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, 

amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, toprakları koruyucu yöntemlerin oluşturulması gibi konulara fayda 

sağlayacağı düşünülen çalışmalar yapılmıştır. Tarımsal Kullanıma Uygunluk Sınıfları belirlenmiş ve toplam 

arazi varlığı içerisinde kapladığı alanlar tespit edilmiştir (Çizelge 9). 

Toprakların tarımsal kullanıma uygunluk sınıflaması sonuçlarına göre, çalışma alanında değerlendirmeye alınan 

AKT’lerine uygun 1. sınıf seçkin tarım arazileri 2.494 ha ile toplam çalışma alanının % 8.7’ ini kaplamaktadır. 2. 

sınıf oldukça iyi tarım arazileri olarak sınıflandırılan topraklar ise çalışma alanının yaklaşık 1/3’ünü kaplamakta 

ve (% 27.1) 7.779 ha’lık alana sahip bulunmaktadırlar. 3. sınıf sorunlu tarım arazileri 12.614 ha’lık alanları ile 

toplam alanın % 44’ ünü oluşturmaktadır. 4. sınıf tarımda kullanımı sınırlı araziler % 10.9’luk kısmı kaplamakta 

ve 3.123 ha’lık alana sahip bulunmaktadırlar. 5. sınıf tarım dışı araziler ise % 9.3’lük kısmı kaplamakta ve 2.682 

ha’lık alana sahip bulunmaktadır (Yorulmaz, 2014). 

Çizelge 9. Çalışma alanı arazilerinin TKUS’na göre kapladığı alanlar 

Tarımsal Kullanıma Uygunluk Sınıfları 

(TKUS) 
Alanı (ha) % 

1. Seçkin Tarım Arazileri 2.494 8.7 
2. Oldukça İyi Tarım Arazileri 7.779 27.1 
3. Sorunlu Tarım Arazileri 12.614 44.0 
4. Tarımda Kullanımı Sınırlı Araziler 3.123 10.9 
5. Tarım Dışı araziler 2.682 9.3 
Toplam Tarım Alanı 28.692 100 
Diğer (Etüd Dışı) 8.912 
Genel Toplam 37.604 

Arazi kullanım planlaması yapılan çalışma alanı üretime ve potansiyel ürünlerin yetişme alanı özelliklerine göre 

değerlendirilmiş ve tarım topraklarının amaç dışı kullanımlarının önlenmesi, yeteneklerine ve niteliklerine göre 

kullanılmalarını sağlayacak arazi değerlendirmesi için yorum haritalarının üretilmesi, toprak verimliliğinin 

izlenmesi ve sürdürülebilir arazi yönetimi kararlarının alınmasını sağlayacak temel veri tabanı oluşturulmuştur. 

Tarım alanlarında oluşabilecek sorunların önceden tahmini ve toprak yasasının uygulanabilmesi doğrultusunda 

tarım arazilerinin tarım dışı kullanım yoluyla kaybı önlenmiş ve arazilerin yeteneğine uygun bir şekilde 

kullanımı sağlanmış olacaktır. 
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ÖZET 
Çalışanların iş güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak için gerekli bilgilerin öğrenilmesi, konu ile ilgili 

farkındalığın oluşturulması ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olunması çalışan ve işveren açısından önemlidir. Bu 

durum geçtiğimiz 10 yıl içinde önemini giderek artırmış ve bunun ekseninde Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 

kurumlarının konuyla ilgili programlarında ve farklı derecelerde program içine dersler eklenmiştir. Bu çalışmada 

İzmir’de bulunan Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda programlarına ekledikleri derslerin ön lisans, 

lisans ve lisansüstü derecelerde profilinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 6 devlet ve iki vakıf 

üniversitesinin önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitimine ilişkin bilgi paketleri incelenmiş, elde edilen sonuçlar 

üniversite, program, dersin dönemi ve seçilme durumu bağlamında irdelenmiştir. Buna göre farklı düzeyde 304 

programda dersin yer aldığı, kredisinin genellikle 2+0 olduğu, okutulduğu dönemin programlara göre değiştiği 

belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler:, İSG, Ders programı, İzmir üniversiteleri, ön lisans, lisans, yüksek lisans 

 

GENERAL PROFILE of OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY EDUCATION in İZMİR 

UNIVERSITIES 

 

ABSTRACT 
It is important that to learn the necessary information to ensure the safety of employees and to protect their health, 
creating awareness on the subject and to have knowledge about legislation in terms of employee and employer. 
This situation has increased its importance in the past 10 years and Courses have been added by the Higher 
Education Institution in the relevant programs of their institutions and at different degrees. In this study, it is aimed 
to examine the proficiency level of undergraduate and postgraduate degrees in Occupational Health and Safety 
programs of universities in İzmir. In this direction, information packages related to associate, undergraduate and 

graduate education of 6 state and 2 private universities were examined and evaluated in the context of the 
university, the program, the period of the course and the status of being elected. It is determined that the course 
has taken place in 304 programs at different levels, the credit is generally 2 + 0 and semesters that given changes 
according to the programs. 

 

Key Words: OHS, Curriculum, Izmir Universities, Associate Degree, Bachelor's Degree, Master's Degree,  

 

1.GİRİŞ 
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İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), işyerinde işin yapılması sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve 

güvenliğe zarar verebilecek koşulların önlenmesi ve bu koşulların oluşturacağı olumsuz etkilerden çalışanların 

korunması amacı ile yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İş kazaları tamamen ortadan kaldırılamasa bile 

mümkün olabilecek en alt düzeye indirgenebilmesi, tüm İSG profesyonellerinin amacıdır. Bu konu 2012 yılında 

çıkarılan 6331 sayısı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile daha da önem kazanmıştır [2].   

 

Farklı düzeyde cezai yaptırımlar olmakla birlikte genel kabul İSG kültürünün oluşmasının gerekliliğidir. İSG 

kültürü küçük yaşlarda edinilmesi gereken bir konudur. Güvenlik kültürünün oluşturulması çalışmaları ile birlikte 

tehlike kaynaklarına ait risk düzeylerinin en düşük oranlara indirilmesi için mutlak çözüm önerilerinin ortaya 

konması gerekir. Bu çabalardan en önemlisi, konu ile ilgili özellikle üniversite programlarında,  meslek yaşamına 

adım atacak bireylere yönelik eğitimin ve farkındalığın oluşturulmasıdır.  

 

Bilindiği gibi tehlikelerden korunmanın temel yolları;  

 Bertaraf etme,/ 
 İkame etme,  
 Mühendislik önlemleri,  
 Organizasyonel yöntemler,  
 Kişisel Koruyucu donanım kullanımı olarak sıralanmaktadır.  

 

Belirtilen bu maddelerin uygulanışı, ancak her adımı ayrı ayrı değerlendirebilecek bilgi ve birikime sahip olmak, 

risk azaltacak yenilikleri tanımak ve mesleki yeterlilik vizyonu ile sağlanabilir. Mesleki olarak tehlike 

kaynaklarının yoğun olduğu alanlar bu konuda üzerinde çalışılması gereken alanlar olarak görülmektedir. Bu 

doğrultuda 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 5. Maddesinin ı fıkrasında yasal düzenleme ile üniversitelerin 

iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde İSG dersinin 
zorunlu olarak eğitim programlarına eklenmesini istemiştir [1]. İlgili programları olan üniversitelerin önemli bir 

kısmı 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı’ndan itibaren programlarına ilgili dersi eklemeye 

başlamışlardır.  

 

6331 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Yeri Hekimliği mesleklerinin 

giderek popülerlik kazanması, üniversitelerin ilgili teknik alanlarındaki program mezunlarına da alternatif bir 

meslek ve iş alanı açılmasını sağlamıştır. Ayrıca bazı üniversitelerde İSG alanında lisansüstü eğitimi 

tamamlayanlara bir üst sınıftan iş güvenliği uzmanı olabilmek için ilgili sınava başvurma olanağı da sağlanmıştır.  

 

Bu noktadan hareketle bu çalışmada İzmir ilinde yer alan devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerinin değişik 

düzeydeki eğitim programlarında İSG dersinin varlığı değerlendirilmiş, var olan programlarda dersin kredi, 

öğrenim tipi ve içerik bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 
 

Çalışma İzmir’de yer alan üniversitelerinin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarına ilişkin bilgi 

paketlerine dayanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda resmi web sayfalarında tarama yapılmış, eğitim 

planında İSG dersi yer alan farklı düzeydeki toplam 302 programdan derlenen veriler;  

 

 Program türü 
 Ders türü ve içeriği 
 Ders dönemi 
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 Ders kredisi 
 Ders yarıyılı 
 Ders öğrenim tipi  

 

bağlamında değerlendirilmiş, veriler arasındaki ilişkiler ortaya konulmuş ve öneriler sunulmuştur. 

  

3. BULGULAR 
 

3.1. Ön Lisans Eğitimine Ait Profil 
 

İzmir’de bulunan üniversitelere bağlı 24 Meslek Yüksekokulu’nda yer alan 111 teknik, 34 sosyal program olmak 

üzere toplam 145 adet programın eğitim planlarında yapılan incelemelerde elde edilen bulgular programların ancak 

yarısında İSG dersi olduğunu ortaya koymuştur (Tablo 1) [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

 

Tablo  1. Eğitim planında İSG dersi olan programların üniversite ve program cinsine göre dağılımı 

 

Üniversite 

Program Eğitim Planında İSG Dersi 

Cinsi Sayısı 
Olan Program Olmayan Program 

Sayısı % Sayısı % 

Devlet 
Teknik 107 56 52 51 48 

Sosyal 22 11 50 10 50 

Özel 
Teknik 4 3 75 1 25 

Sosyal 10 9 90 1 10 

Dersin verildiği yarıyıl dağılımı incelendiğinde teknik programlarda genellikle 4. yarıyılda, sosyal programlarda 

ise ağırlıklı olarak 1. yarıyılda yoğunlaştığı gözlenmiştir (Tablo 2) [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

 

Tablo 2. İSG dersinin okutulduğu yarıyılların üniversite ve program cinsine göre dağılımı. 

 

Üniversite 
Program 
Cinsi 

İSG Dersinin Verildiği Yarıyıla Göre Program Sayısı 

I. YY II. YY III. YY IV. YY Her Yarıyıl 

Devlet 
Teknik 12 %21 12 %21 10 % 18 20 % 36 2 % 4 

Sosyal 2 %18 -- -- 2 % 18 2 % 18 5 % 45 

Özel 
Teknik 3 %100 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Sosyal 9 %90 -- -- -- -- -- -- 1 % 10 

 

Dersin kredisine göre dağılımı incelendiğinde her iki program cinsinde de ağırlıklı olarak 2 saat teorik (2+0) olarak 

verildiği gözlenmiştir (Şekil 1) [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 
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Şekil 1. İSG dersinin kredisinin program cinsine göre dağılımı. 

 

Dersin öğrenim tipine göre dağılımı Tablo 3’te yer almaktadır [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Tablo 3. Eğitim planında İSG dersi bulunan programlarda dersin öğrenim tipinin dağılımı. 

 

Üniversite Program Cinsi 
Dersin Öğrenim Tipi 

ZORUNLU SEÇMELİ 

Devlet 
Teknik 27 %48 29 %52 

Sosyal 4 %36 7 %64 

Özel 
Teknik 3 %100 -- -- 

Sosyal 10 %100 -- -- 

 

Özel üniversitelerde ağırlıklı olarak sosyal programların yer aldığı göz önüne alınarak devlet üniversitelerindeki 

teknik programların türüne göre dersin varlığı Çizelge 4’te yer almaktadır. 
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Tablo 4. Devlet üniversitelerinde İSG dersi olan programların cinslerine göre dağılımı. 

 

Program Cinsi Sayısı 

Eğitim Planında İSG Dersi 

Olan  

Program 

Olmayan 
Program 

Sayısı % Sayısı % 

Sağlık Programları 21 8 38 13 62 

Tarım Programları 12 1 8 11 92 

Elektrik-Elektronik Programları 24 11 46 13 54 

Makine Programları 16 14 88 2 12 

İnşaat Programları 6 5 83 1 17 

Kimya Programları 7 7 100 -- -- 

Gıda Programları 5 2 40 3 60 

Tekstil Programları 8 3 38 5 62 

Diğer Programlar 6 5 83 1 17 

 

Dersin program cinsine ve öğrenim tipine göre dağılımı Tablo 5’te yer almaktadır. 

 

Tablo 5. Teknik programlarda dersin program cinsine ve öğrenim tipine göre dağılımı 

 

Program Cinsi Sayısı 
Eğitim Planında 

İSG Dersi Olan 

Program Sayısı 

Dersin Öğrenim Tipi 

Zorunlu Seçmeli 

Sağlık Programları 21 8 -- 8 

Tarım Programları 12 1 1 -- 

Elektrik-Elektronik Programları 24 11 4 7 

Makine Programları 16 14 6 8 

İnşaat Programları 6 5 3 2 

Kimya Programları 7 7 6 1 

Gıda Programları 5 2 2 -- 

Tekstil Programları 8 3 2 1 

Diğer Programlar 6 5 2 3 
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Programlara ilişkin bilgi paketlerinde yapılan incelemede 17 programda İSG dersinin ders içeriklerinin 

bulunmadığı belirlenmiştir. Diğer programlarda ise İSG kavramı, tarihçesi, mevcut durumu vb. genel konuların 

ağırlıkta olduğu gözlenmiştir. Eğitim planlarında yer alan konuların dağılımı Şekil 2’de yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. İSG dersinde anlatılması planlanan konuların dağılımı 

 

3.2. Lisans Eğitimine Ait Profil 
 

İzmir üniversitelerinde İSG dersi verilen 157 programda ders için farklı isimler kullanılmakla birlikte çok yakın 

tanımlamalar tercih edilmiştir. Ders adı olarak %89,8 oranında İş Sağlığı ve Güvenliği I ve İş Sağlığı ve Güvenliği 

II kullanılmıştır. Sadece bir programda ders İngilizce olarak verilmektedir (Şekil 3). 
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Şekil 3. İzmir üniversitelerinde İSG dersine verilen isimlerin dağılımı 

 

Dersin verildiği programların Üniversitelere göre dağılımı Şekil 4’te verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi İSG 

derslerinin verildiği 157 programın 98 adedini Ege ve Dokuz Eylül üniversiteleri eşit olarak paylaşmıştır [3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10]. 

 

 

Şekil 4. İzmir üniversitelerinde İSG dersinin üniversitelere göre dağılımı 

 

 

Derslerin öğrenim tipine göre dağılımı incelendiğinde 146 programda örgün öğretim, 11 programda ise ikinci 
öğretim içinde yer aldığı belirlenmiştir. Dersler, güz ve bahar dönemlerine eşit olarak dağılmıştır. Sadece iki 

program hem güz hem bahar döneminde açılmaktadır (Tablo 6).  

 

Tablo 6. İSG dersinin üniversitelere ve okutulduğu dönemlere göre dağılımı. 

 

Üniversite Bahar Güz Güz/Bahar Genel Toplam 

Demokrasi 7 10  17 

Dokuz Eylül 25 24  49 

Ege 25 24  49 

İzmir Ekonomi   2 2 

İzmir Katip Çelebi 8 9  17 

Yaşar 13 10  23 

Genel Toplam 78 77 2 157 
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İSG derslerinin mesleki açıdan sürdürülebilirliği ve program dâhilinde yapılacak olan alan ve staj çalışmalarının 

çeşitliliği nedeniyle dersin verildiği yarıyıllarda farklı tercihlerin olduğu gözlenmiştir. Programların İSG dersini 

ağırlıklı olarak 7 ve 8. dönemleri kapsayan 4. sınıfta verdikleri gözlenmiştir. En düşük tercih oranının ise 2. sınıf 

olduğu belirlenmiştir (Şekil 5) [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].   

 

 

Şekil 5. İzmir üniversitelerinde İSG dersinin verildiği döneme göre dağılımı 

 

İSG derslerinin Fakülte ve Yüksek Okullara göre dağılımı incelendiğinde ise Mühendislik Fakültesi 

Programlarının ağırlık kazandığı, bunu Ziraat Fakültesi’nin takip ettiği ortaya çıkmıştır (Tablo 7) [3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50

1

2

3

4

5

6

7

8

07--08

D
ö

n
em



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

752 
 

 

 

Tablo 7. İzmir üniversitelerinde İSG dersinin program türlerine göre dağılımı. 

 

Fakülteler 
Baha
r 

Güz 
Güz/Baha

r 
Topla
m 

Yüksekokulla

r 
Bahar 

Gü

z 
Güz/Baha

r 
Topla
m 

Denizcilik 2 2  4 Sağlık -- 1  1 

Fen  8 6  14 Turizm -- 1  1 

İkt.ve İdari 

Bilimler 
-- 2  2 Uyg. Bilimler  2   2 

İletişim -- 1  1 Uyg. Bilimler  2   2 

İşletme 3 1  4      

Mimarlık 7 7  14      

Mühendislik 35 36 1 72      

Müh. ve Mimarlık 8 8  16      

Sağlık Bilimleri -- -- 1 1      

Su Ürünleri 1 1  2      

Turizm -- 1  1      

Ziraat  10 10  20      

 

Programlarda verilen İSG dersinin ders saati sayısı 1 ile 3 saat arasında değişmekte olduğu belirlenmiştir. Bununla 

birlikte %75 oranında 2 ders saati olarak işlendiği ortaya konulmuştur (Tablo 8).  

Tablo 8. İzmir üniversitelerinde İSG dersinin verildiği ders saatine göre dağılımı 

 

Ders Saati Bahar Güz Güz/Bahar Genel Toplam 

1 14 15  29 

2 60 58  118 

3 4 4 2 10 

Toplam 78 77 2 157 

 

Programlarda verilen İSG dersi için belirlenen AKTS 1-5 arasında değişmekle birlikte % 79 oranında 2 AKTS 

olarak atanmıştır (Tablo 9). 
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Tablo 9. İzmir üniversitelerinde İSG dersinin atanan AKTS değerine göre dağılımı 

 

AKTS Bahar Güz Güz/Bahar Genel Toplam 

1 1 2  3 

2 63 61  124 

3 11 10  21 

4 3 2 1 6 

5  2 1 3 

Toplam 78 77 2 157 

 

3.3. Lisansüstü Eğitimine Ait Profil 
 

Lisansüstü eğitimin olmazsa olmazı, yenilikler ve mevcut çözüm önerilerine katkı koyabilmenin yanı sıra farklı 

avantajlar da sağlamasıdır.   

 

Yönetmeliklere göre (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabilecekler: 

 

1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi 

ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı 

sınavında başarılı olanlar, 

 

2) Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlardan; iş sağlığı ve güvenliği 

veya iş güvenliği programında doktora yapmış olanlar, şeklinde belirtilmiştir. 

 

İlgili yönetmeliğe göre, lisansüstü mezunları (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine bu konudaki eğitimi 

tamamlama yolu ile sahip olabileceklerdir. Buna göre yönetmelikte; 

 

1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi 

ile belgeleyen (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı 

sınavında başarılı olan mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanlar, 

 

2) İSG veya İş Güvenliği programında yüksek lisans yapmış mühendislik veya mimarlık eğitimi veren 

fakültelerin mezunları ile teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı 

olanlar, ifadesi yer almaktadır. 

 

Genel olarak üniversitelerdeki ilgili enstitülerde, sadece bakanlığın belirttiği iş güvenliği uzmanlığı belgesi almak 

için eğitim alma ve sınava girme hakkı olan lisans programlarından değil, aynı zamanda farklı lisans 

programlarından gelenlere de lisansüstü eğitim yaptırılabilmektedir. Hâlihazırda A, B ve C sınıfı iş güvenliği 

uzmanlığı belgelerine sahip olan iş güvenliği uzmanları da bu yüksek lisans programlarına kayıt yaptırarak İSG 

alanında bilgi ve tecrübelerini akademik anlamda geliştirebilmektedirler [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 
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İzmir’de yer alan üniversitelerden Ege, Dokuz Eylül, Demokrasi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde lisans üstü 

düzeyinde İSG programı olduğu belirlenmiştir. Bu üniversitelerde yüksek lisans düzeyinde ve örgün ya da ikinci 
öğretimde tezli ya da tezsiz olarak eğitim verildiği belirlenmiştir. Sadece Dokuz Eylül Üniversitesinde doktora 
düzeyinde tezli olarak eğitim verildiği gözlenmiştir (Şekil 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. İş Sağlığı ve güvenliği lisansüstü programlarına sahip üniversiteler ve program bilgileri 

 

Genel olarak ek süre almaksızın tezsiz yüksek lisans programının iki yarıyıl, tezli yüksek lisans programının ise 4 

yarıyılda tamamlandığı belirlenmiştir. Tezsiz programlarda 90 AKTS karşılığı toplam 30 kredilik 10 ders ve bir 

yüksek lisans dönem projesi hazırlamak, tezli programlarda ise 120 AKTS karşılığı toplam 21 kredilik yedi ders, 
bir seminer dersi ve bir yüksek lisans tezinin hazırlanma zorunluluğu bulunmaktadır.  

 

Lisansüstü programlar üniversite bazında incelendiğinde programlara kabul şartları ve verilen zorunlu derslerin 

birbirine benzediği, seçmeli derslerde ise genel olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri, iş sağlığı ve 

güvenliğini ilgilendiren diğer ana başlıkların konu bazında ele alınarak ayrıntılı olarak incelendiği  

anlaşılmaktadır..  

 

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı İş Güvenliği-Tezli yüksek lisans programı ile Dokuz Eylül 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Programında, İş Güvenliği Kültürü ve 

Mevzuatı, İş Güvenliğinde Teknik İlkeler, Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi gibi dersler ile Bilimsel Araştırma 

ve Yayın Etiği dersleri zorunlu dersler kapsamında yer almaktadır. Genel olarak derslerin 3+0/2+2 yerel ve 7/8 

AKTS krediye sahip olduğu belirlenmiştir. İş güvenliğinde ele alınması gereken tüm konuların seçmeli dersler 

içerisinde bulunduğu görülmektedir [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

 

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı’nda, özellikle sağlık 

ile ilgili konuların ayrıntılı olarak incelendiği, Temel Epidemiyoloji, İş Güvenliği ve İş Kazaları, İş Sağlığı ve İş 

Güvenliği Örgütlenmesi, İş Sağlığında Riskler ve İşkollarına Özel Sorunlar konulu derslerin zorunlu olarak 

verildiği belirlenmiştir. 
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 4. SONUÇ 

 

Elde edilen bulgulara dayanarak aşağıdaki değerlendirmeler yapılabilir; 

 

Ön Lisans eğitimi ile ilgili değerlendirmeler; 

1) Özellikle devlet üniversitelerinin teknik programlarında İSG dersinin varlığı %52 gibi düşük bir değerdedir. 

Bu programlar içerisinde Kimya, Elektrik-Elektronik, Makine, İnşaat gibi tehlikeli meslek dallarında dersin 
bulunmaması konuya yeterince önem verilmediğinin göstergesi olarak kabul edilebilir. 
 

2) Benzer duruma dersin seçilme durumunda rastlanmaktadır. Bulgular söz konusu programların ancak 

yarısında dersin Zorunlu olarak açıldığını ortaya koymaktadır. Dersin öğrenci tarafından seçilmeyebileceği 

ya da Bologna kriterlerini sağlamak uğruna kağıt üstünde Seçmeli olarak açılabileceği gibi unsurlar göz 

önüne alınırsa güvenlik kültürünün tam olarak oturmadığı ifade edilebilir.  
 

3) Dersin verildiği yarıyılın teknik programlarda genellikle mezuniyet öncesi son dönem olan IV. yarıyılda 

yoğunlaştığı gözlenmektedir. Esasen bu durumun sakınca yaratacağını ifade etmek yanlış olmayacaktır. 

Zira özellikle elektrik-elektronik, makine ve kimya programlarında öğrencilerin takip etmek durumunda 
olduğu çok sayıda atölye ya da laboratuvar uygulama dersleri bulunmaktadır. Bu durumda öğrencilerin 

tehlike ve riskler hakkında bilgilendirilmeden söz konusu yerlerde çalışma durumu ortaya çıkmaktadır.  
 

4) Konu dağılımı açısından kavram ve genel konuların ağırlıkta olduğu göze çarpmaktadır. Eğitim planlarında 

mevzuata ilişkin az yer verilmesi dikkat çekicidir. Teknik programlarda dahi risk faktörleri, korunma 

ilkeleri ve benzeri teknik konulara çok az yer verilmesi önemli bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. 
 

5) Sosyal programlarda zorunluluk olmamasına karşın daha duyarlı olunduğu göze çarpmaktadır. Özellikle 

özel üniversitelerin bu konuda devlet üniversitelerine göre konunun öneminin farkında olduğunu ifade 

etmek yanlış olmayacaktır. 
 

Lisans eğitimi ile ilgili değerlendirmeler; 

 

İSG konusu yoğun olarak mühendislik ve mimarlık programlarında işlenmektedir. Bu programlarda da ağırlıklı 

olarak 4. Sınıf tercih edilmiştir. Ancak bu tür programlar, atölye ve laboratuvar ağırlıklı derslere sahip olan 

programlardır ve bu açıdan dersin ilk yıldan alınması konu hakkında farkındalığın oluşturulması ve güvenlik 

kültürü ile meslek etiğinin geliştirilmesi için gereklidir.  

 

Türkiye’de iş güvenliği uzmanlığı belge sayıları ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi veren eğitim kurumları 

da artmaktadır. Konu ile ilgili gelişmeler sevindirici olmakla birlikte yeterli değildir. Bu konu da en önemli 

konunun aileden başlayan eğitim öğretimin her kademesinde ele alınması gerekmektedir. 

 

Lisansüstü eğitim ile ilgili değerlendirmeler; 

 

Lisansüstü programların çok disiplinli anabilim dalı olarak faaliyet göstermeleri, farklı anabilim dallarındaki bilgi 

birikimlerinin hayata geçirilmesi yönü ile önem taşımaktadır. Ancak, İSG yüksek lisans yada doktora 

programlarını tamamlayanların iş güvenliği uzmanlığında bir üst sınıfa geçmek için avantaj sağlamasından daha 
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önemli olan noktanın, iş sağlığı ve güvenliği konularına yapabilecekleri katkı ve yenilikler olduğunun bilinmesi 

gerekir. Bu programlara talep oldukça fazladır ancak, programa kabul edilecek öğrencilerle birebir ilgilenecek 

danışman sayısının yeterli olamayışı bir diğer önemli konudur.  Lisansüstü eğitim, sadece öğrencinin çalışacağı 

konu ile ilgili derslerin verildiği bir program olmayıp yenilikler getiren, yönlendirici çalışmaları ile bu konuda 

çalışanlara ve daha da önemlisi İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin Politikalara yön veren çalışmaların yapıldığı 

öğretim ve araştırma faaliyetlerini içerir. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar, kitaplarda kalmadan hayata 
geçirilmeli ve tanıtılmalıdır. 

 

Sonuç olarak; iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin bazı fakülte yada birim bazında sınırlandırılmayarak tüm 

fakülte/yüksek okullarda zorunlu olarak verilmesinde yarar vardır. Güvenlik kültürünün oluşabilmesi için hayat 

boyu eğitimlerin aksatılmadan verilmesi gerekmektedir.  
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Çölyak; genetik yatkınlığı olan bireylerde buğday, çavdar, arpa ve bazen de yulaf ürünlerinin tüketimi 

sonucu bağırsaktaki yapının bozulması sonucu ortaya çıkan bir malabsorpsiyon (emilim bozukluğu) hastalığıdır. 

Hastalığın nedenini oluşturan temel etken gluten proteininin gliadin adlı alt fraksiyonu olup, gluten içeren gıdaların 

tüketilmesi sonucunda hastalarda ishal, karın krampları, yorgunluk ve kilo kaybı yaşanır, başta vitaminler ve 

mineraller olmak üzere vücudun gereksinim duyduğu çeşitli besin maddelerinin emilimi azalır. Çölyak hastalığının 

tek tedavisi, gluten içeren gıdaların tüketiminden tamamen kaçınılmasıdır. Bu durum glutensiz yiyeceklere olan 
talebi arttırmaktadır. 

Glutensiz unlu mamullerin formüle edilmesinde kullanılacak olan hammaddelerin seçilmesinde etkili 

olan en önemli faktör ürünün organoleptik özelliklerinin (tat, koku, renk, görünüş) tüketici tarafından kabul 

görmesidir. Günümüzde glutensiz ürünlerin üretiminde daha çok pirinç, patates, mısır unları ve nişastaları 

kullanılmaktadır. 

Kek, unlu mamuller içerisinde ekmek ve bisküviden sonra en çok üretilen üründür. Çölyak hastalığının 

öneminin ortaya konmasıyla birlikte glutensiz kek formülasyonları geliştirme ve ürünlerin kimyasal, fiziksel ve 

duyusal özelliklerini tespit etme araştırmaları artmıştır. Bu araştırmalarda; pirinç unu, karabuğday unu, nohut unu, 

kestane unu, acı bakla unu, brokoli yaprak tozu, baru bademi atıkları, havuç unu, amarant unu, barbunya ve bezelye 

protein izolatları kullanılmış ve bu hammaddelerin glutensiz keklerde uygulanabilirliği ortaya konmuştur. Ksantan 

gam, inülin, peynir altı suyu gibi biyopolimerler veya farklı yöntemler kullanılarak glutensiz keklerin bazı fiziksel 

özelliklerinde iyileştirmeler sağlanabileceği de vurgulanmıştır. Bu derlemede bu araştırmalardan elde edilen 

bulgular detaylı olarak verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Çölyak, kek, glutensiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW APPROACHES IN GLUTEN-FREE CAKES 

Celiac disease is a malabsorption disorder caused by disruption of the intestine structure as a result of 
wheat, barley and rye products consumption by people with genetic predisposition. The main agent that generates 
the disease is a sub-fraction of gluten called gliadin, which causes diarrhea, abdominal pain, fatigue and weight 
loss, as well as reduction in absorption of essential nutrients including vitamins and minerals due to consumption 
of gluten containing foods. The only treatment for celiac disease is to follow a gluten-free diet. This has led to 
increased demand in gluten-free products.   
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 The most important criteria in the selection of raw materials to be used in the gluten-free formulation is 
the organoleptic acceptance (taste, odor, color and appearance) of the product by the consumer. Currently, rice, 
potato, corn flours and starches are mostly used raw materials in gluten-free products. 

 Cake is one of the most produced bakery products, comes after bread and biscuit. With the understanding 
of the emphasis of celiac disease, researches on developing gluten-free cake formulations and determining the 
chemical, physical and organoleptic features of the products has increased. In these researches, various gluten-free 
raw materials were used including rice flour, buckwheat flour, chickpea flour, chestnut flour, lupine flour, broccoli 
leaf powder, baru (Brazilian almond) waste powder, carrot flour, amaranth flour, kidney bean and pea protein 
isolates, and the applicability of these raw materials in gluten-free cakes was evaluated. Furthermore, it was 
determined that some physical properties gluten-free cake can be improved by using biopolymers such as xanthan 
gum, inulin and whey or applying different methods. In this review, the results of these mentioned studies will be 
given.       

 Keywords: Celiac disease, cake, gluten-free                      

 

 

 

Giriş 

Çölyak, "gluten intoleransı" olarak da bilinen, yaşam boyu süren genetik bir ince bağırsak hastalığıdır. 

Günümüzde çölyak hastalığının tek tedavisi, bir buğday proteini olan gluteni içeren gıdaların tüketiminden 

tamamen kaçınılmasıdır (Yönal ve Özdil, 2014; Özer ve Tuncel, 2016). Bu durum glutensiz yiyeceklere olan talebi 

arttırmaktadır (Barışık ve Tavman, 2018). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) glutensiz 

yiyecekleri; bir ya da daha fazla içerikten yapılan, ancak 20 ppm’den fazla gluten içermeyen gıdalar olarak 

tanımlamıştır (Javaria ve diğ., 2016). Glutensiz gıdaların formülasyonları ve üretim teknikleri üzerine yapılan 

birçok çalışma vardır, ancak gluten yokluğunda elde edilen ürünlerin teknolojik ve organoleptik özelliklerinin 

geliştirilmesine halen ihtiyaç duyulmaktadır (İşleroğlu ve diğ., 2009). Gluten, mayalı pişmiş ürünlerde su tutma, 

esneme kabiliyeti ve ürün iç yapısının oluşumu için gereklidir (Şahin ve diğ., 2018). Genellikle gluten 

matriksinden yoksun olan ürünlerin, protein içerikleri, iç hacimleri ve su tutma kapasitelerinin düşük olmasının 

yanı sıra raf ömürleri de nispeten kısadır (Yalçın ve Başman, 2006). Çölyak hastaları, glutenin homoloğu olan 

prolaminleri; sekalin (çavdar), hordein (arpa) ve spesifik olarak gliadin (buğday) gibi etanolde çözünür proteinleri 

tüketmeleri halinde ishal ve karın krampları gibi rahatsızlıklarla karşılaşır (Türksoy ve Özkaya, 2006). 1990'lı 

yılların başlarına kadar çölyak hastalığı, tanı olanaklarının bulunmamasından dolayı nadir görülen bir hastalık 

olarak kabul edilmiştir. Son epidemiyolojik araştırmalar, çölyak hastalığının hayat boyu süren hastalıklar arasında 

en sık görülen hastalıklardan biri olduğunu göstermiştir (Özuğur ve Hayta, 2011; Yönal ve Özdil, 2014; Yılmaz 

ve Doğan, 2015). Çölyak hastaları, glutensiz ürünlerin düşük organoleptik ve besleyicilik özelliğe sahip olması, 

buğday unu ile üretilen ürünlere göre daha yüksek maliyetli olması ve bu ürünleri satan yerlerin az bulunmasından 

dolayı glutensiz diyet yapmakta zorlanmaktadır (İşleroğlu ve diğ., 2009). Ayrıca, glutensiz unlu mamüller 

genellikle lif ve protein bakımından düşük pirinç veya mısır unu ile formüle edilir bu nedenle hastalar diyet lifi 

içeriği düşük gıdalar tüketmeleri halinde bazı gastrointestinal rahatsızlıklara yakalanabilirler. Bu nedenle, 

glutensiz gıdaların üretiminde kullanmak üzere yeni hammaddelerin kullanılması, glutensiz unların teknolojik 
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özelliklerini ve besin kalitesini artırabilecek katkı maddelerinin, bileşenlerin ve yöntemlerin araştırılmasını 

gerekmektedir (Kumar ve Tanwar, 2016). 

Glutensiz ürünlerde kullanılan hammaddeler 

Günümüzde glutensiz ürünlerin üretiminde kullanılan başlıca majör hammaddeler; pirinç, mısır, patates 

unları ve nişastaları, minör hammaddeler ise çeşitli hidrokolloidler ve emülgatörlerdir.   

Glutensiz mamullerin formülasyonunda kullanılacak olan unların seçimi; birçok bileşene, besleyici 

değere ve üretilecek son ürüne bağlıdır. Bunlar arasındaki en önemli unsur, ürünün organoleptik özelliklerine (tat, 

koku, renk, görünüş) dayanan tüketicinin kabul edilebilirliğidir. Farklı tiplerdeki unlar farklı organoleptik 

özelliklere sahiptir. Bu nedenle un seçimi glutensiz unlu mamulün formüle edilmesi için çok önemlidir (Gambus 

2009; İşleroğlu ve diğ., 2009).  

Glutensiz kek üretimi üzerine yapılan çalışmalar 

Pirinç unu; tadı, beyaz rengi, sindirilebilirliği ve hipoalerjenik özellikleri nedeniyle glutensiz gıda 

üretiminde avantaj sağlamaktadır. Ancak teknolojik açıdan incelendiğinde, pirinç unu içeriğindeki hidrofobik 

proteinler nedeniyle düşük kabarma özelliğine sahiptir. Pirinç unu hamurun ihtiyacı olan elastikiyeti sağlayamaz 

ve son ürün daha düşük özgül hacim, daha sert ve daha yoğun bir yapıya sahip olur. Bu nedenle, pirinç bazlı 

glutensiz gıdaların işlevsel, pişirme ve organoleptik özelliklerini geliştirmek için hidrokolloidler, emülgatörler, 

enzimler ve proteinler gibi katkı maddeleri ilave edilir.  

Das ve diğ. (2019) yaptıkları çalışmada; farklı ekstrüzyon uygulamalarının kek hamurları ve keklerin 

reolojik ve tekstürel özelliklerine etkisini araştırmışlardır. 80°C, 100°C, 120°C, 140°C ve 160°C de ekstrüde 

edilmiş pirinç unundan yapılan keklerin antosiyanin içeriği araştırılmış ve ekstrüzyon sıcaklığı arttıkça antosiyanin 

değerinin düştüğü, aynı zamanda toplam fenolik madde miktarında da düştüğü tespit edilmiştir. Pirinçlerin 

ekstrüzyon sıcaklığı arttıkça elde edilmiş olan keklerin renginin koyulaştığı ve kırmızılık değerinin arttığı 

belirlenmiştir. Kek numunelerinin gözenekliliğinin ekstrüzyon sıcaklığıyla önemli ölçüde arttığı, bununla birlikte 

kütle yoğunluğu ve nem içeriğinin azaldığı tespit edilmiştir. Keklerin duyusal analiz sonuçları incelendiğinde; 

görünüm, lezzet ve doku parametreleri ekstrüzyon sıcaklığıyla doğru orantılı olarak artarken 160°C'de ekstrüde 

edilmiş kek değerlerinde düşüş olduğu görülmüştür. 140°C'de ekstrüde edilmiş pirinç unundan yapılan keklerin, 

genel kabul edilebilirlik parametresinde en yüksek skoru elde ettiği belirtilmiştir.  

Nohut unu iyi bir protein, karbonhidrat, diyet lifi, vitamin ve mineral kaynağıdır. Nohut unu yüksek su 

bağlama kapasitesinin, eklendiği ürünlerin işlenebilirliğini attırması nedeniyle glutensiz mayalı ürünlerde yaygın 

olarak kullanılmaktadır, ancak fırınlanmış ürünlere kırılgan bir doku verir. 

Herranz ve diğ. (2016) nohut unu ve biyopolimer ile üretilen glutensiz keklerin reolojik, fiziksel ve 

duyusal özelliklerini karşılaştırmışlardır. Araştırmada %100 nohut unu ve %100 buğday unundan kek üretilmiştir. 

Buna ilave olarak keklere %5, %10, %15 oranında peynir altı suyu proteini, %0.25, %0.50, %1.00 ksantan gam 

ve %5, %10, %15 oranında inülin ilave edilmiştir. Ayrıca bu polimer bileşenlerin 3 farklı karışımıyla da kekler 

hazırlanmıştır bunlar; %10 peynir altı suyu proteini ve %0.50 ksantan gam, %10 peynir altı suyu proteini ve %10 

inülin, %0.50 ksantan gam ve %10 inülin içeren keklerdir. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde nohut unu ile 

yapılan hamurun viskoelastik davranışının buğday unundan yapılmış hamurla kıyasladığında daha düşük olduğu 
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belirlenmiştir. Çalışmada, buğday ununun nohut unu ile tek başına veya biyopolimerlerle tamamen veya kısmen 

değiştirilmesinin keklerdeki esnekliği önemli ölçüde azalttığı ve %15 inülin içeren keklerin en düşük esneklik 

derecesini gösterdiği tespit edilmiştir. Formülasyonda nohut unu ve biyopolimer kullanımı keklerin yapışkanlığını 

önemli ölçüde azaltmıştır; %15'lik inülin içeren kek en düşük yapışkanlık, çiğneme ve esneklik değerlerini 

göstermiştir. Buğday unundan yapılan kekin nohut unundan yapılan keke göre daha yüksek çiğnenebilirlik 

değerine sahip olduğu saptanmıştır. %100 nohut unu ilaveli keklerin hacimlerinin buğday unlu keklere göre daha 

düşük olduğu belirlenmiştir. Ksantan gamın hamurun viskoelastik özelliğini arttırmasına rağmen, ksantan gam 

varlığında üretilen keklerin daha düşük hacme sahip olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç, nohut ununun daha yüksek 

protein içeriğine sahip olması ile açıklanabilir. Pişirme sırasında nişasta-protein ağının oluşumu için su miktarının 

yetersiz olması, lif miktarının yüksek olması sonucunda hacimde bir düşüş meydana gelmiştir. Duyusal analiz 

sonuçlarında ise; sadece ksantan gam eklenmiş nohut unu tabanlı ürünler yapışkanlık, nem ve esneklik açısından 

daha yüksek puanlar almıştır ve yutulmasının daha kolay olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak %0.50 ve %1 oranında 

ksantan gam içeren nohut unlu kekler veya ksantan gama ilave olarak inülin içeren keklerin daha fazla beğenildiği 

vurgulanmıştır. 

Kestane unu, E ve B vitaminleri, demir, folat, esansiyel yağ asitleri ve diyet lifi bakımından zengin bir 

glutensiz undur. Yıldız ve Doğan (2014) kestane unu, patates nişastası ve ksantan gam kullanılarak glutensiz kek 

üretmişlerdir. Yapılan çalışmada kestane unu, patates nişastası ve gam oranları değiştirilerek hazırlanmış 17 kek 

numunesi araştırılmıştır. Keklerde 100 gramlık un karışımında 63.3-96.7 g aralığında kestane unu kullanılmıştır. 

Bu araştırma sonuçlarına göre kestane unu ve patates nişastası ile hazırlanan kek hamurunun yoğunluğunun, 

buğday unu ile yapılan kontrol kekinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Kek hamuruna ksantan gam ilavesinin, 

hamurların yoğunluğunda azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Kestane unu ve patates nişastası karışımındaki 

kestane unu oranı arttıkça, keklerin özgül hacminin azaldığı görülmüştür.  Keklerde yapılan fiziksel analizlerde; 

keklerin dış görünüş özellikleri kekin kabuk rengi, homojenlik, kabuk kalınlığı ve kek simetrisi değerlendirilerek; 

iç görünüş özellikleri ise gözeneklerin büyüklüğü, homojenlik, doku özellikleri, renk ve lezzet parametreleri 

değerlendirilerek belirlenmiştir. Buna göre kestane unundan yapılan keklerin dış görünüş özellikleri 30 üzerinden 

26.5, iç görünüş özellikleri ise 75.5 skor elde etmiştir. Keklerin tekstür analizleri sonucunda; kestane unu ve patates 

nişastası kullanılarak üretilmiş keklerin sertlik değerinin, formülasyondaki kestane unu oranı arttıkça azaldığı, 

ksantan gam ilavesi sonucu ise keklerin sertlik değerinin arttığı tespit edilmiştir. Kestane unu ve patates nişastası 

kullanılarak üretilmiş glutensiz keklerde patates nişastası oranı arttıkça keklerin çiğnenebilirlik değeri azalmış, 

yapışkanlık değeri artmıştır. Yapışkanlık değerindeki artışın patates nişastasındaki yüksek amiloz oranıyla ilişkili 

olabileceği belirtilmiştir. Ksantan gam oranındaki artış keklerin yapışkanlık değerlerinde azalmaya neden 

olmuştur. Duyusal değerlendirmelerde keklerde önemli farklılıkların olmadığı görülmüş olup, sonuçlarda kestane 

unu ve patates nişastasının glutensiz kek üretiminde kullanılabileceği önerilmiştir. 

Acı bakla tohumu unu, çok zengin bir protein (%38.71) kaynağıdır, aynı zamanda kalsiyum ve 

magnezyum açısından da zengindir. Levent ve diğ. (2011) bakla unu ve karabuğday unu kullanarak glutensiz kek 

üretmişlerdir. Çalışmada, mısır nişastası-pirinç unu (1:1, w:w) karışımına %10, %20, %30, %40 oranlarında acı 

bakla unu ve %5, %10, %15, %20 oranlarında karabuğday unu ikame edilerek kekler hazırlanmıştır. 

Formülasyonda acı bakla unu ve karabuğday unu kullanılması ile keklerin nem, kül, protein ve yağ içerikleri 

artmıştır, ayrıca %40 acı bakla unu ilaveli keklerin protein içeriği kontrol kekine kıyasla yaklaşık iki kat yüksektir. 

Acı bakla unu ve karabuğday unu ikamesi, keklerin Ca, K, Fe, Mg ve P mineralleri içeriğinde artışa neden 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

761 
 

olmuştur. Glutensiz keklere ilave edilen acı bakla ununun, kek kalitesi üzerinde olumlu etkiye neden olduğu, ancak 

%40 acı bakla unu ihtiva eden keklerin duyusal kabul edilebilirliğinin en düşük olduğu belirlenmiştir. Sonuçlarda 

ayrıca, duyusal kabul edilebilirliği en yüksek olan kekin %10 acı bakla unu ile hazırlanan kek örneği olduğu 

belirtilmiştir.  

Brokoli yüksek antioksidan aktiviteye sahip iyi bir polifenolik bileşik kaynağıdır ve kardiyovasküler 

hastalıkların yanı sıra kanser gibi oksidatif stres ile ilişkili hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynayabilir. 

Brokoli yaprak tozu proteinler ve mineraller açısından zengindir. Drabinska ve diğ. (2018) brokoli yaprağı ile 

glutensiz mini pandispanyalar üretmişlerdir. Brokoli yaprak tozunun, patates-mısır nişastası karışımına %0.0, 

%2.5, %5.0 ve %7.5 oranlarında ikame edilmesiyle 4 farklı pandispanya hazırlanmıştır ve brokoli yaprak tozu 

içeren keklerin özellikleri kontrol keki ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada glutensiz pandispanyalara brokoli yaprak 

tozunun ilave edilmesi ile pandispanyaların antioksidan kapasite değerlerinde belirgin artışlar tespit edilmiştir. 

Ancak duyusal analizde kontrol pandispanya en yüksek puanları almıştır ve panelistler kontrol örneğinin renk, 

aroma ve tadının tipik pandispanya özelliğinde olduğunu belirtmişlerdir. Brokoli tozu içeriği yüksek olan kekler 

renk, sertlik, yoğun tat ve brokoli aroması nedeniyle daha az beğenilmiştir. Çalışma sonuçlarında %2.5 brokoli 

yaprak tozu içeren pandispanyadan diğer glutensiz keklerle kıyaslandığında ürünün duyusal kalitesinden taviz 

verilmeden fonksiyonel özelliği artan örnek olarak bahsedilmiştir. Elde edilen bulgular, brokoli yan ürünlerinin 

glutensiz keklerde belli oranlarda gıda takviyesi olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 

Baru bademi (Brezilya bademi); lifli, monospermik, oval, kahverengimsi, ortasında badem benzeri tohum 

olan bir meyvedir. Protein, Zn, Fe ve toplam fenolik madde içeriği zengin bir badem çeşididir. Pineli ve diğ. (2015) 

baru bademi atıklarının glutensiz keklerde kullanımını araştırmışlardır. Glutensiz keklerde hamurun viskozitesini, 

gaz tutma ve su emme özelliklerini olumlu yönde etkileyebilecek katkı maddelerinin kullanılması gerekmektedir. 

Ksantan gam, glutensiz ürünlerde sıklıkla kullanılan bu katkı maddelerinden biridir. Belirtilen çalışmanın amacı 

da, kısmen yağı alınmış baru ununun glutensiz keklerde ksantam gamla veya ksantan gamsız kullanılabilirliğini 

ve ksantan gam ilavesinin glutensiz keklerin hazırlanmasındaki etkisini incelemek olmuştur. Çalışmada sadece 

buğday unundan üretilen kontrol keki, %100 baru unu içeren ksantan gamsız kek, %0.1, %0.2, %0.3 ksantan gam 

içeren baru unlu kekler olmak üzere 5 farklı kek üretilmiştir. Sonuç olarak, baru unu ilaveli keklerde karbonhidrat 

oranının %39.3 düştüğü, protein, toplam lif, lipit, toplam fenolik madde ve flavonoid içeriklerinin ise sırasıyla 2.3, 

19.4, 1.6, 3.6, 18.0 kata arttığı tespit edilmiştir. Ca, K, Zn, Cu, Fe oranları da baru bademi ilaveli keklerde sırasıyla 

kontrol kekin 2.4, 3.2, 5.5, 15.0 ve 7.8 katı olarak saptanmıştır. Badem unu ilaveli keklerin sertlik değerleri kontrol 

kekten önemli derecede yüksek, birbiriyle benzer bulunmuştur. Baru unu ilaveli keklerde, gluten yokluğundan 

dolayı, kontrol keke göre daha düşük spesifik hacim tespit edilmesine ilaveten  %0.2 ve %0.3 ksantan gam içeren 

kekler birbirleriyle benzer, %0.1 ksantan gam içeren kekden daha yüksek spesifik hacim değeri vermişlerdir. 

Duyusal analizde görünüş, tekstür ve genel beğeni bakımından tüm kekler istatistiksel olarak benzer bulunmuştur.  

Majzoobi ve diğ. (2016) çalışmalarında glutensiz pandispanya üretiminde farklı havuç küspesi tozu 

oranları (%0.0, %10.0, %20.0, %30.0) ve partikül boyutlarını (210μm ve 500μm) kullanmışlardır. Çalışmada 

havuç küspesi tozu pirinç unu-mısır unu (1:1, w/w) karışımına ikame edilerek kullanılmıştır. Formülasyondaki 

havuç tozu konsantrasyonunun artmasıyla birlikte kek hamurlarındaki yoğunluk, viskozite ve sertlik değerleri 

belirgin şekilde artmıştır. Kontrol kek tekstür analizinde diğer keklere göre daha sert, daha yapışkan ve daha az 

çiğnenebilirlik sonuçları vermesinin yanında duyusal analizlerde de en düşük beğeni puanlarını almıştır. Havuç 
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küspesi tozunun partikül boyutlarındaki farklılık keklerin dokusal özellikleri üzerinde önemli bir farklılık 

oluşturmamıştır. Tüm bu sonuçlar, havuç küspesi tozunun glutensiz keklerde kullanılmasıyla keklerin birçok 

özelliğinde önemli ölçüde iyileştirmeler elde edildiğini göstermiştir. Singh ve diğ. (2016) da siyah havuç küspesi 

tozunu glutensiz kek üretiminde kullanmışlardır. Araştırmacılar pirinç ununa %3, %6 ve %9 oranlarında siyah 

havuç küspesi tozu ve %0.5 ksantan gam ekleyerek kek örneklerini hazırlamışlardır. Siyah havuç küspesi tozu 

ilavesi ile keklerin su ve yağ absorpsiyon kapasitesi, diyet lifi içeriği ve hamurun viskoelastikiyeti artmıştır. Ayrıca 

keklerin su aktivitelerinde düşüş görülmüştür. Ancak siyah havuç küspesi tozu keklerin spesifik hacminde düşüşe 

neden olmuştur. Duyusal değerlendirmeler sonucunda, %6 siyah havuç küspesi tozu ve ksantan gam içeren 

keklerin en fazla tercih edilen örnekler olduğu tespit edilmiştir.    

Shevkani ve diğ. (2014) barbunya, bezelye ve amarant protein izolatlarını mısır nişastasına %10 oranında 

ikame ederek glutensiz kekler üretmişler ve bu katkılamanın ürünlerin fiziksel özellikleri üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Analizler sonucu protein izolatları ikamesinin keklerin hacmini arttırdığı ve en düşük hacme %100 

mısır nişastasından yapılan kontrol kekinin sahip olduğu belirlenmiştir. Bezelye ve amarant proteini izolatı 

ilavesinin keklerin sertliğini azalttığı, barbunya proteini izolatının ise keklerin sertliğinde önemli bir değişikliğe 

neden olmadığı saptanmıştır. Sonuç olarak protein izolatlarının mısır nişastası içerisine katılmasının keklerin 

fiziksel özelliklerinin geliştirilmesine katkı sağladığı belirlenmiştir.  

Sonuç 

Yapılan çalışmalar sonucunda brokoli yaprak tozunun, baru bademi atığının, pirinç, nohut, kestane, acı 

bakla, karabuğday, barbunya, bezelye, amarant ve havuç ununun glutensiz keklerde uygulanabilirliği ve hatta 

keklerin kimyasal, fiziksel ve tekstürel özelliklerinin geliştirilmesine farklı katkılar sağladığı ortaya konulmuştur. 

Ksantan gam, inülin, peynir altı suyu gibi biyopolimerlerle veya farklı yöntemler kullanılarak glutensiz keklerin 

bazı fiziksel özelliklerinde iyileştirmeler sağlanabileceği vurgulanmıştır. Çölyak hastalığının önemi göz önünde 

bulundurulduğunda bu tür çalışmaların devam edeceği düşünülmektedir.  
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Kestane Kanserinin Biyolojik Mücadelesinde  EU1 ve EU12 Vejetatif Uyum Tiplerinin Multiplex PCR  ile 

Ayrımı 

Ömer ERİNCİK1 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Aydın 

Cryphonectria parasitica isimli bir fungal etmenin neden olduğu Kestane Kanseri hastalığı Aydın ilinde her geçen 

yıl daha geniş alanlara yayılarak kestane üretimini tehdit eder hale gelmiştir.  Hastalığın mücadelesi oldukça zor 

olup, en etkili mücadele yöntemi CHV1 hipovirüsü ile enfeksiyonları sonucu virülensliği azalmış C. parasitica’nın 

hipovirülent ırklarının kullanıldığı biyolojik mücadeledir. Bu hipovirülent ırklar,  donör olarak davranarak 

sitoplasmasındaki CHV1 virüsünü hifsel  anastomosis aracılığıyla, alıcı konumundaki  diğer bireylere 

bulaştırabilmektedirler. Bu mekanizma kullanılarak yapay uygulamalar ile C. parasitica populasyonu virülensliği 

düşük ırkların hakim olduğu bir populasyona dönüştürülerek hastalık kontrol edilmeye çalışılmaktadır.  Ancak 

CHV1’in anastomosis ile C. parasitica popülasyonunda etkin bir şekilde yayılabilmesi için donör birey ile alıcı 

bireyin aynı vejetatif uyum (vc) grubunda olmaları gerekmektedir. Aksi durumda CHV1’in taşınması ya hiç 

olmamakta ya da gecikmeli olarak gerçekleşmektedir.  Bu nedenle biyolojik mücadele uygulamalarında başarılı 

sonuçların elde edilebilmesi için uygulanacak hipovirülent izolatın kansere neden olan izolatın vc grubu ile aynı 

olması gerekmektedir. Daha önce yapılan çalışmalarda Aydın ili kestaneliklerinde C. parasitica’nın 

populasyonunun EU-1 ve EU12 vc gruplarından oluştuğu bildirilmiştir.  Klasik uygulamalarda vc grupların 

belirlenmesi vc testerler ile örnek izolatın besi ortamında eşleştirilmesi ile yapılmaktadır. Bu oldukça zaman alıcı 

ve işgücü isteyen bir yöntemdir.  Bu çalışma, klasik vc testine alternatif olacak daha güvenilir, hızlı ve az iş gücü 

gerektiren yeni bir yöntem geliştirmek amacıyla yürütülmüştür.  Bu amaçla yöremizde yaygın olarak bulunan EU1 

ve EU12 vc tiplerinin tanılanması için spesifik primerlerin kullanıldığı bir multiplex PCR yöntemi test edilmiştir. 

Çalışmada Aydın ili kestaneliklerinden kanserli dokulardan elde edilmiş 40 adet C. parasitica izolatı 

kullanılmıştır. DNA izolasyonunun ardından, izolatlar  vic6 gen bölgesi için geliştirilmiş spesifik primerler ile 
PCR testine tabi tutulmuştur. Elektroforezde 238 bp lik band oluşturanlar EU12, 813 bp lik band oluşturanlar EU1 

olarak kabul edilmiştir.  PCR testinden elde edilen sonuçları teyit etmek amacıyla izolatlar klasik vc testine tabi 

tutulmuştur.  İki testin sonucu birbiri ile %100 oranında örtüşmüştür.  Sonuç olarak EU1 ve EU12 izolatlarının 

multiplex PCR ile daha güvenilir, hızlı ve az işgücü ile birbirlerinden ayrılması sağlanmıştır.                

Anahtar Kelimeler:  Kestane, Kestane Kanseri, Biyolojik Mücadele, PCR, Vejetatif Uyum Grupları 

 

 

 

Differentiating between EU1 and  EU12 vegetative compatibility types  by multiplex PCR in the biological 
control of chestnut blight. 

 Ömer ERİNCİK1 

1Aydın Adnan Menderes Üniversity, Agricultural Faculty, Department of Plant Protection, Aydın 

Chestnut blight, caused by a fungal pathogen named Cryphonectria parasitica, has been spreading in Aydın 

province in recent years and has become a serious problem for chestnut production.  Controlling of chestnut blight 
is difficult but biological control using hypovirulent strains of C. parasitica, which  have reduced virulence due to 
infection by hypovirus CHV1, is the most efficient control method. These strains behave like donor to transmit 
CHV1 from its cytoplasm via hyphal anastomosis  to other recipient  individuals.   Artificial applications based on 
this mechanism  attemp to control the disease  by converting C. parasitica populations  into ones with  having  low 
virulence.  However,  for efficient spreading of CHV1 via anastomosis in C. parasitica populations, the donor and 
the recipient isolates should be in the same vegetative compatibility (vc) group.  Otherwise, the transmission of 
CHV1 does not occur or delayed. Therefore, in order to achieve successful results in biological control 
applications, the hypovirulent isolate  should be in the same vc group that the cancer-causing isolate belongs to. 
In the previous studies, it was reported that the population of C. parasitica in Aydın province consisted of EU1 
and EU12 vc groups. In classical methodology, determination of vc groups is accomplished  by pairing vc testers 
and sample isolate in nutrient medium. This study was carried out in order to develop a new vc test which is more 
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reliable, fast and requiring less labor as an alternative to classical vc test. For this purpose, a multiplex PCR method 
using specific primers was tested for the differantiation between  EU1 and EU12 vc types, which commonly found 
in our region. As a total of 40 C. parasitica isolates obtained  from the blighted  chestnut trees in Aydın were used. 

Following DNA isolation, the isolates were subjected to PCR testing with specific primers developed for the vic6 
gene region. In electrophoresis, the isolate produced band with 238 bp in size were accepted as EU12 and 813 bp 
were accepted as EU1. In order to confirm the results obtained from the PCR test, the isolates were subjected to 
the classical vc test. The results of the two tests were 100% agreed with each other. As a result, EU1 and EU12 
isolates were differentiated   by multiplex PCR which were more reliable, faster and low labor. 

Key words: chestnut, chestnut blight, biological control, PCR, vegetative compatibility groups 

 

 

 

GİRİŞ 

Sahip olduğu %39 luk pay ile ülkemiz kestane meyve üretiminde birinci sırada olan Aydın ilinde, Kestane Kanseri 

hastalığı nedeniyle önemli sayıda kestane ağacı ölümleri meydana gelmektedir (Erincik et al., 2011). Şu ana kadar 

uygulanan yöntemler ile hastalığın yayılması kontrol altına alınamamıştır. Hypovirülent C. parasitica ırklarının 

kullanıldığı biyolojik mücadele, hastalığın kontrolünde en etkili mücadele yöntemi olarak kabul edilmektedir 

(Heiginer and Rigling, 1994; Robin and Heiniger, 2001; Milgroom and Cortesi, 2004). Hypovirülent ırklar doğada 

C. parasitica’nın dsRNA virüsleri (hypovirüsler) ile enfekte olmaları sonucu virülenslikleri azalmış, ölümcül 

olmayan özel formlarıdır (Day et al., 1977; Van Alfen, 1982).  Bu virüslerden dünyada en yaygın ve etkili olanı 

Cryphonectria hypovirus 1 (CHV1)’dir (Cortesi and Milgroom, 2004; Bryner et al.,  2012).  Sitolazmik bir virüs 

olan CHV1,  hifsel anastomosis ile bir bireyin hücresinden diğer bireye taşınmakta ve bunun sonucu olarak  

hypovirülensliğin fungal populasyon içerisinde yayılması gerçekleşmektedir (Anagnostakis and Day, 1979; Liu 

and Milgroom, 1996). Hypovirülent ırklar doğada kendiliğinden yayılmasının yanında bunların ölümcül kanserlere 

yapay uygulamaları ile virülent kanserlerin  ölümcül olmayan kanserlere dönüştürülmesi sonucu ağacın iyileşmesi 

sağlanmaktadır (Anagnostakis and Jaynes, 1973; Milgroom and Cortesi, 2004).   

Aydın ilinde bugüne kadar etkin bir hypovirülent ırkın varlığına rastlanmamıştır (Erincik et al., 2008). Ancak; son 

yıllarda yapılan çalışmalarda, Marmara ve Karadeniz bölgelerinden elde edilmiş  hypovirülent izolatlar Aydın ili 

kestaneliklerinde biyolojik mücadele amacıyla kullanılmış ve oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir (Erincik et 

al., 2018). Bu uygulamaların başarılı olmasında C. parasitica’nın populasyon yapısının dikkate alınması önemli 

bir etken olmuştur. C. parasitica’nın populasyon özellikleri içerisinde biyolojik mücadele için en önemli olanı 

şüphesiz populasyonun vejetatif uyum (vc) grubu çeşitliliğidir (Liu and Milgroom, 1996). Bir populasyonda vc 

grup sayısının az olması CHV1’in yayılma olasılığını arttırması sebebiyle biyolojik mücadele için istenen 

durumlardan biridir. Hypovirüslerin bir bireyden diğerine geçişi daha çok birbiriyle vejetatif olarak uyumlu 

bireyler arasında gerçekleşmektedir (Anagnostakis, 1977). C. parasitica’da bireyler arasında vejetatif uyuşmazlık 

oluşturarak farklı vc gruplarının ortaya çıkmasına neden olan her biri iki allele sahip vic1, vic2, vic3, vic4 vic6 ve 

vic7 olarak adlandırılmış 6 adet vic geni tanılanmıştır (Cortesi ve Milgroom, 1998). Aynı vc grubunda olup birbiri 

ile uyumlu olan fungal izolatlar sahip oldukları tüm vic genlerinde aynı allelleri paylaşırlar. Aynı vc grupta yer 

alan izolatlar arasında CHV1’in taşınımı kolaylıka gerçekleşmektedir. Farklı vc grupta olupta genetik yakınlığı 

olanlar arasında virüs geçişi bildirilmiş olsa da bu geçiş yavaş ve düşük seviyede bulunmuştur (Liu and Milgroom, 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

766 
 

1996).  Bu nedenle biyolojik mücadelede başarı, bir ölçüde donör hypovirülent izolat ile uygulama yapılacak  alıcı 

kanser izolatın aynı vc grubunda olması gerekir.  

Son yıllara kadar vc gruplarının belirlenmesinde klasik bir yöntem olan besi ortamında baraj reaksiyonu testi ile 

gerçekleştirilmektedir (Anagnostakis, 1977). Ancak son yıllarda her bir vic geni ve alleli için geliştirilmiş spesifik 

primerler sayesinde moleküler olarak vc grupların teşhisi yapılabilmektedir (Peters et al., 2014; Short et al., 

2015; Mlinarec et al., 2017). Daha önceki çalışmalar ile Aydın ilinde C. parasitica’nın sadece 2 vc grubunun (EU1 

ve EU12) olduğu halihazırda  ortaya konmuştur (Erincik at al., 2011). EU1 ve EU12 vc grupları 6 vic geninden 

dördünde alleller farklılık göstermektedir. EU1’de her bir gen için allel sıralaması 2212-22 iken EU12 nin sırlaması 

1112-11 ‘dir (Cortesi and Milgroom, 1998).  Short et al., (2015) göre her bir primer ürününün band büyüklükleri 

incelendiğinde en belirgin ayrımın vic6 gen bölgesinde (EU1 için 813 ve EU12 için 238 bp)  olduğu görülmektedir. 

Aydın ilinde biyolojik mücadele uygulamalarında bu iki grubun hızlı ve güvenilir bir şekilde ayırt edilmesi 

hastalıkla mücadelede gerekliliktir. Bu çalışmanın amacı yörede uygulanmaya başlayan biyojik mücadele 

çalışmalarında kanserlere uygun vc grupta hipovirülent izolatların seçilmesi için, kansere sebep olan C. parasitica 

izolatının vc grubunun hızlı güvenilir ve az iş gücü ile belirlenmesinde alternatif bir testin geliştirilmesidir.  

MATERYAL ve METOD 

Multiplex PCR çalışmaları 

Çalışmada materyal olarak Aydın ili kestaneliklerinden elde edilmiş 40 adet C. parasitica izolatı kullanılmıştır. 

DNA izolasyonu için; izolatlar, üzerine selefon film yayılmış PDA üzerinde 5 gün boyunca 24°C’de 

geliştirilmiştir. Bu inkubasyonun ardından selefon  üzerinde gelişen kolonilerden yaklaşık 3 cm² boyutlarındaki 

misel kitlesi steril kürdan ile alınarak 1,5 ml’lik santrifüj tüplere yerleştirilip, DNA izolasyonu için -20°C’de 

muhafaza edilmiştir. DNAizolasyonu işlemleri González-Varela et al., (2011)’e göre Quick Miniprep   yöntemi 

ile yapılmıştır. Elde edilen DNA lar -20oC de saklanmıştır. Multiplex PCR çalışmalarında vic 6 geni için 

geliştirilmiş spesifik primerler kullanılmıştır (Tablo 1). Short et al., (2015)’e göre PCR koşulları: başlangıç 

denatürasyon 95°C’de 2 dk. uygulanmıştır. Ardından, 34 döngülük program 95°C ‘de 30 sn. denatürasyon, 30 sn. 

64oC annealing, 72°C 105 sn. extension aşamaları gerçekleştirilmiştir.  En son olarak 72°C’de 10 dk.’lık final 

extension ile PCR sonlandırılmıştır.  Elde edilen PCR ürünleri %1 lik agaroz jel üzerinde elektroforezde 80 Voltta 

25 dakika yürütülmüş ve ardından jel görüntüleme cihazında UV ışık altında incelenmiştir. Fragman büyüklüğü 

813 bp olan izolatlar EU1 (Allel 2),   238  bp olanlar EU12 (Allel 1) olarak tanılanmıştır.  

Tablo 1. EU1 ve EU12 vc grupların ayrımında vic6 gen bölgesi için kullanılan spesifik primerler (Short et al., 

2015) 
  

Primerler Primer dizilimleri Allel  DNA fragman 
büyüklüğü 

Vic6-1F CGCATACTGTGTTTCCCAACT 1 238 bp 

Vic6-1R AAGATCCTTGCGTACCTCCA 

Vic6-2F ACAGGATAGCAATCaCTGCC 2 813 bp 

Vic6-2R ACAGGGAACTCTGGTCGTTG 
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Klasik Vc Testi: 

PCR testlerinden elde edilen sonuçları teyit etmek amacıyla C. parasitica izolatlarının vc grupları bir kez de klasik 

test ile belirlenmiştir (Şekil 1) (Daldal et al., 2018). Bunun için otoklavlanmış kestane dalı ve PDA karışımı bir 

ortam kullanılmıştır. Besi ortamında EU1 ve EU12 vc tester izolatları ile arazi izolatı yanyana eşleştirilerek 

kolonilerin birbirlerine temas etmesi sağlanmıştır. Kolonilerin temas ettiği yerde bir baraj oluşumu gözlemlendiği 

durumda arazi izolatının tester izolat ile aynı grupta olmadığı kabul edilmiştir. Aksi durumda, yani kolonilerin 

temas ettiği yerde baraj oluşmuyor ve iki koloni birleşik tek bir koloni gibi görünüyorsa arazi izolatı tester izolat 

ile aynı uyum grubunda kabul edilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. 

A)Vejetatif uyuşmazlık sonucu koloniler arasındaki baraj oluşan B)Vejetatif uyum sonucu kolonilerin birleşmesi 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Multiplex PCR sonuçları 

Çalışmada test edilen 40 C. parasitica izolatından 21 adeti 238 bp büyüklüğünde band vermiş ve EU12 olarak 

tanılanmıştır. Bunun dışında kalan 19 izolat 813 bp büyüklüğünde band vererek EU1 olarak teşhis edilmişlerdir. 

Vc gruplara göre izolatların elektroforezde verdikleri bandlar Şekil 2’de, tüm izolatların reaksiyonları Tablo 2’de 

sunulmuştur.  

 

A B 
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Şekil 2. C. parasitica izolatlarının vic6 gen bölgesi spesifik primerleri yapılan PCR sonucunda elde edilen DNA 

fragmanlarının %1’lik jel elektroforezde görüntüsü. M:DNA ladder; 1:EU12 tester; 2:EU-1 tester; 3-15: arazi 
izolatları. 

 

Klasik Vc testi Sonuçları 

Multiplex PCR sonuçlarını teyit etmek amacıyla gerçekleştirilen klasik vc test sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Multiplex PCR sonuçlarına uyumlu olarak EU1 izolatları EU1 ile uyumlu, EU12 izolatları ise EU12 tester izolatı 

ile uyumlu olarak bulunmuştur. Sonuç olarak klasik vc testinden elde edilen sonuçlar PCR testinden elde edilen 

sonuçlar ile %100 oranında örtüşmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

238 bp 

813 bp 

M  1         3       4       5       6        7        8        9      10       11    12     13     14      15 
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Tablo 2. C. parasitica izolatlarının vic6 gen bölgesi spesifik primerleri yapılan PCR testi ve klasik vejetatif uyum 

testi sonuçları 

İzolatlar PCR 
(DNA fragman büyüklüğü) 

Klasik vc Test 
(Vejetatif juyum) 

 
 238bp 813 bp EU1 EU12 
AE1 +   + 
AE2  + +  
AE4 +   + 
AE6 +    
AE7  + +  
AE8 +   + 
AE9 +   + 
AE10 +   + 
AE11 +   + 
AE12 +   + 
AE13 +   + 
AE14 +   + 
AE15  + +  
AE16  + +  
AE17  + +  
AE19  + +  
AE20 +   + 
A1318 +   + 
A1308 +   + 
A1295 +   + 
A1299 +   + 
A1314 +   + 
SS1  + +  
SS2  + +  
SS3  + +  
SS4  + +  
SS5  + +  
SS6 +   + 
SS7  + +  
SS9  + +  
SS10 +   + 
SS11  + +  
SS12 +   + 
SS13  + +  
SS14  + +  
SS15  + +  
FS2  + +  
FS3 +   + 
FS4 +   + 
FS8  + +  

 

Sonuçlar bize biyolojik mücadele uygulamalarında EU1 ve EU12 vc gruplarının ayrımında multiplex PCR’ın 

kullanılabileceğini göstermiştir. Aydın ilinde olduğu gibi vc grup haritası çıkarılmış bölgelerde multiplex PCR 

testi son derece hızlı ve güvenilir sonuç vermesi açısından önemlidir. Klasik vc testerlar ile yapılan vc grup 

ayrımında kesin sonuçların elde edilmesi 10-15 günü bulmaktadır. Ayrıca çok işgücü istemekte ve bazı durumlarda 

güvenilir sonuçlar vermeyebilmektedir. Bunun dışında çok örnekli çalışma koşullarında yer problemi olduğu gibi 

ve test petrilerinin diğer mikroorganizmalar ile bulaşma sorunun da yaşanabilmektedir.  Bu çalışmada elde edilen 

yöntem ile sonuçlar bir gün içerisinde elde edilebilmektedir. Bu Aydın gibi kanserli ağaç sayısının çok yüksek 

olduğu bölgelerde biyolojik mücadelenin hızlı yapılması açısından son derece önemlidir. 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

770 
 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Kestane kanserinin biyolojik mücadelesinde hipovirülent ırkların kullanımında C. parasitica’nın vejetatif uyum 

gruplarının dikkate alınması, uygulamaların başarısı açısından son derece önem taşımaktadır. C. parasitica’nın 

populasyon yapısı biyolojik mücadele için son derece uygun olduğu Aydın ilinde bugüne kadar yapılan biyolojik 

mücadele uygulamaları son derece olumlu sonuçlar vermiş ve uygulama yapılan ağaçlarda iyileşmeler 

görülmüştür.  Biyolojik mücadele C. parasitica’nın karmaşık biyolojisi düşünüldüğünde uygulamalar uzmanlık 

gerektirmektedir. Uzman kişilerce vejetatif uyum grupları gözönünde bulundurularak yapılan uygulamalar 

başarıda en önemli hususlarda biridir. Bununla birlikte vc grup belirleme testlerinin güvenilirliği ve hızı da bu 

konu ile birlikte önem kazanmaktadır. Ancak, kadar vejetatif uyum gruplarının belirlenmesinde kullanılmış klasik 

vejetatif uyum grubu testi oldukça zaman alıcı olup bazı durumlarda kesin sonuçlar vermeyebilmektedir.  Hızlı ve 

daha güvenilir  bir vc test yöntemi geliştirmek amaçla yürütülen bu çalışmada hedefe ulaşılmış ve pratiğe 

aktarılabilecek olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Test edilen PCR yöntemi ile vc grupların ayrımı bir gün içerisinde 

yapılabilmektedir. Bu test sayesinde yörede yürütülecek biyolojik mücadele çalışmaları daha hızlı 

gerçekleştirilebilecek ve hastalık daha etkin bir şekilde kontrol altına alınabilecektir.  
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HASTANEDE YATAN ÇOCUĞUN AĞRI, ANKSİYETE ve STRESİNİN AZALTILMASINDA 

HASTANE PALYAÇOLUĞUNUN ROLÜ 

 

Giriş 

Mizahın sonuçlarından biri olan gülmenin insanlar için çok boyutlu yararları vardır. Bu yararlar hastalar üzerinde 

iyileştirici bir güce sahiptir. Bu gücün anlaşılmasından sonra mizah, hasta bakımının tamamlayıcı bir parçası 

olmuştur. Ayrıca mizah olumlu bir çalışma ortamı yaratarak hemşireleri motive eder ve hasta ile hemşire 

arasındaki iletişimi güçlendirir (Astedt-Kurki, Isola, Tammentie ve Kervinen,  2001). Komik kitaplar, videolar, 

diğer materyaller ve palyaçolar hasta çocukların fiziksel, duygusal, bilişsel, sosyal ya da spiritüel anlamda iyileşme 

ve baş etmeye yardımcı olmak için kullanılan terapötik mizah uygulamalarından bazılarıdır (Aydın, 2005; 

Alparslan ve Bozkurt, 2017).   Hastalık durumu, tedavi süreci, tıbbi girişimler, ameliyatlar gibi stres yaratan birçok 

faktör özellikle çocuklarda ve ebeveynlerinde anksiyeteye yol açmaktadır. Hastane palyaçoları, zor durumları daha 

katlanılabilir hale getirirler ve hastaları hastane rutinlerinden uzaklaştırmaya çalışırlar  (Phal, Tardieu, Alessandrini  

ve Gentile, 2017;  Barkmann, Siem, Wessolowski ve Schulte-Markwort, 2013; van Venrooij ve Barnhoorn, 2017). 

Hastane palyaçolarının bu etkisi çocukta ve ebeveynde anksiyetesini azaltarak baş etmeye yardımcı olmasına, 

tedavi sürecine uyum sağlamasına, daha hızlı iyileşme belirtileri göstermesine ve çocuklarda hastane algısını 

olumlu yönde etkilemeye katkıda bulunur. 

Mizah ve Yararları 

Türk Dil Kurumuna göre Mizah; eğlendirme, güldürme ve bir kimsenin davranışına incitmeden takılma amacını 

güden ince alay olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu [TDK], 2018). Mizahın fizyolojik, sosyal,   psikolojik 

ve bilişsel alan üzerinde birçok yararı bulunmaktadır (Aydın, 2005). Bunlar; 

- Fizyolojik faydaları: Kasları gevşetme ve rahatlatma (Bennett ve Lengacher, 2007; Mora-Ripoll, 2010), 

Solunumu iyileştirme; bronşial duyarlılığı ve hiperenflasyonu azaltma (Brutsche et.al, 2008; Mora- 

Ripoll, 2010),  dolaşımını uyarma; stroke volüm ve kardiyak outputu arttırma, sistemik vasküler direnci 

azaltır (Boone, Hansen ve Erlandson, 2000), stres hormonlarını azaltma (Berk, Feiten, Tan, Bittman ve 

Westengard, 2001; Mora- Ripoll, 2010), bağışıklık sisteminin savunmasını arttırma; immünoglobülin A 

düzeyi yükselir (Astedt-Kurki ve Isola, 2001; Kimata, 2004; Aydın, 2005) ve ağrı eşiğini ve toleransı 

arttırmadır  (Weisenberg,1998; Aydın, 2005).  

  - Psikolojik Faydaları: Stres, endişe ve gerginliği azaltır ve depresyon belirtilerini 

hafifletir (Szabo, Ainsworth ve Danks, 2005; Aydın, 2005), benlik saygısı, umut, enerji ve canlılığı arttırır, 

psikolojik iyi oluşu teşvik eder, yaşam kalitesini ve hasta bakımını iyileştirir, yaratıcı düşünmeyi ve problem 

çözmeyi geliştirir (Mora-Ripoll,2010). 

- Sosyal Faydaları: Kişilerarası etkileşim, ilişki ve yakınlığı geliştirme, arkadaşlık ve yardımseverliği arttırır, 

grup kimliğini, dayanışmayı ve birbirine bağlılığı teşvik eder (Mora-Ripoll, 2010). 

    - Bilişsel Faydaları: Dikkati toplayarak öğrenme sürecini ve hatırlamayı kolaylaştırır,  stresi azaltarak 

öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirir ve sosyal ilişkileri güçlendirir (Ulloth 2002; Aydın, 2005).  

Terapötik Mizah ve Kullanımı 
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Terapötik mizah, hemşirelerin hastalar ve durumlarla baş etmesine yardımcı olan, zor hastaların bakımlarında 

hemşireleri destekleyen ve hemşire ve hasta arasındaki beraberlik duygusunu kazandıran bir yaklaşım olarak 

tanımlanmaktadır (Beck, 1997).  

Bir hemşirelik girişimi olarak mizahın faydaları ve farklı mizah teknikleri ile ilgili çalışmalar geçmiş yıllara 

dayanmaktadır (Grimm ve Pefley, 1990; Simon,1988). Ancak hemşirelerin hasta bakımında otoriter, ciddi ve 

mesafeli bir tavır takınmaları istenmesi ve bu yaklaşımla eğitim görmeleri, günümüzde mizahı bir hemşirelik 

girişimi olarak kabul etmelerinde ve bakım verirken mizahı yeterince kullanmalarında engelleyici bir faktör 

olabilmektedir (Beck,1997). Uygun mizahın kullanımı, çok zor ve ajite hastalara bakarken hemşirelere yardım 

etmede çok etkili bir yaklaşım olarak bulunmuştur. Komik bir an yaşamak, hemşireler, hastalar veya personel 

arasında beraberlik duygusunu destekler. Aşırı stresli durumlarda mizah, hemşirelerin ve hastaların zor durumlarla 

başa çıkmalarını sağlayacak şekilde iletişim kurabilmelerine yardımcı olan yöntemlerden biridir (Astedt- Kurki ve 

Isola, 2001). 

Literatürde,  mizah kullanımının olumlu çalışma atmosferi oluşturduğu, kişiler arası iletişimi olumlu yönde 

etkileyerek, hemşirelerin tükenmişliğe neden olabilecek stres kaynakları ile daha başarılı baş etmelerine yardımcı 

olduğu ve hastalar açısında da olumlu sonuçların elde edildiği ortaya konmuştur (McCreaddie ve Wigging, 2008; 

Bağcivan, Ünal, Akın,  Çınar ve Özen, 2016). Mizah ve kahkahayı duygusal bir çıkış noktası olarak kullanmak 

hemşirelerin karşılaştıkları zor ve acı verici durumlarla başa çıkmalarını kolaylaştırabilir (McCreaddie ve 

Wigging, 2008).  

 

Bir Mizah Türü Olarak Palyaçoluk 

Neşelenmeye katkıda bulunan kitaplar, videolar, diğer materyaller ve palyaçolar, hastanelerde kaygı azaltıcı mizah 

uygulamalarından bazılarıdır (Aydın, 2005; Alparslan ve Bozkurt, 2017).  Palyaço İtalyanca (Pagliaccio) kökenli 

bir sözcük olup Türk Dil Kurumu’na göre; Kendisini seyredenleri güldüren ve eğlendiren, acayip kılıklı, yüzü aşırı 

ve komik biçimde boyalı oyuncu anlamına gelmektedir (TDK, 2018). Genel olarak çalışma alanları sirkler olan 

palyaçolar, bunun dışında sokaklarda, özel toplantılar, davetler, düğünler, partiler, hastaneler, yetimhaneler, 

hapishaneler, mülteci kampları vb. oluşumlarda, şirket tanıtımlarında etkinlik gösterirler (Adams, 2002). 

Palyaçolukla ilgili en göze çarpan şeylerden biri mizahtır. Palyaçoluğun amacı her yaştan insana gülümseme ve 

kahkaha getirmektir (Dionigi, Flangini, ve Gremigni,  2012).  Tarihsel sürece bakıldığında çok eski yıllardan 

itibaren palyaçoların toplumun iyiliği ve iyileştirici sanatlar ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Hipokrat iyi ruh 

halinin iyileşme sürecini etkilediğini düşünmüş ve hastanesinin avlusunda tiyatro topluluğundan sanatçıları ve 

palyaçoları bulundurmuştur. Birkaç yüzyıl önce Türkiye'de yaşayan dervişler, hastaları iyileştirmede vücudun 

beslenmesini takiben ruhu beslemek için benzer beceriler kullanmışlardır. 19. yüzyılda ünlü bir palyaço üçlüsü 

olan Fratellini kardeşler hastanede yatan çocukları desteklemek için ara sıra hastane ziyaretlerinde bulunmalarına 

rağmen palyaçoların sağlık ekibinin bir parçası olarak kabul edilmeleri ancak 30 yıl öncesine dayanmaktadır 

(Koller ve Gryski, 2008; Dionigi ve Canestrari, 2016; Alparslan ve Özkurt, 2017). 

Hastane Palyaçoluğu 
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“Terapötik palyaçolar” veya “palyaço doktorları/hemşireleri” olarak da adlandırılan hastane palyaçoları,   hastaları 

gülümsetmek, umutlandırmak ve hastaların iyilik halini desteklemek için doğaçlama, fiziksel komedi, sihir, kukla 

ve müzikten yararlanan profesyonel oyunculardır (Finlay, Baverstock ve Lenton, 2014; Stephson, 2017). 

1970'lerde, Patch Adams adında genç bir doktor, Amerika Birleşik Devletleri  (ABD)’nde hastanede palyaçoluk 

yapmaya başladı (Alparslan ve Bozkurt, 2017). Adams (2002), palyaço terapisinin dünyadaki hastanelerde ve tıbbi 

uygulamalarda, şefkat, sevgi, sevinç ve mizahın sağlanamaması nedeniyle ortaya çıktığını ve tedavi sürecinde 

hastane palyaçolarının hastalara sevgi ve mizah vermekle görevli olduğunu, palyaço kostümünün ise sadece 

hastalarla ve hasta yakınlarıyla yakınlık kurmak için bir araç olduğunu belirtmiştir. Palyaço terapisi ilk olarak Ridd 

ve Christensen tarafından 1986'da geliştirilmiştir. O zamandan beri, dünyanın dört bir yanındaki sağlık tesislerinde 

çalışan hastane palyaçolarının sayısında hızlı bir artış olmuştur. Başlangıçta bu çalışma pediatrik birimlerle sınırlı 

kalırken, hastane palyaçoları artık her yaştan ve her alanda hastalarla giderek daha fazla çalışmaktadır (Alparslan 

ve Bozkurt, 2017; Dionigi et. al; 2012). 

Hastane palyaçoluğu bir hazırlık ve eğitim programı gerektirir. Adaylar farklı alanlarda eğitim ve pratik yaparlar. 

Hastane palyaçolarının; 

-Mizah, komedi, yaratıcılık gibi palyaço teknikleri,  

-Pandomim ve tiyatro doğaçlamaları,  

-Takım çalışması becerisi ve hokkabazlık ilkeleri gibi sanatsal beceriler göstermeleri, bunlara ek olarak gelotoloji 

(gülme bilimi), psikoloji, antropoloji, iletişim ve sosyal bilimler hakkında da bilgi sahibi olmaları gerekmektedir 

(Dionigi et. al, 2012). 

Hastane palyaçoları, tıbbi prosedürleri ve cihazları komik gösterme amacıyla kullanabilirler. Örneğin; kan basıncı 

manşonlarını öttürerek ses çıkarmak, steteskopları telefon olarak kullanmak ya da palyaço burnunu çocuğa kırmızı 

burun nakli yapmak, kan transfüzyonunu çikolatalı süt transfüzyonu olarak adlandırma. Sağlık personeli olmayan 

hastane palyaçoları, enfeksiyon kontrolü, kişisel rutin bakım (banyo, giyinme, tuvalet, yemek gibi..), hijyen, 

mahremiyet, hastane kuralları ve hastane protokolleri hakkında eğitim almalılardır (Dionigi et. al, 2012; Finlay 

et.al, 2014; Stephson, 2017).  Hastane palyaçoları empati ve duyarlılık göstererek hastanın -ya da hasta odasındaki 

bütün hastaların- fiziksel ve duygusal durumuna uyum sağlama yeteneği gösterebilmelidirler. Aynı zamanda 

palyaçoların güçsüz, kafası karışmış, naif, hatalara eğilimli ama dirençli ve umut dolu olma gibi geleneksel rolünü 

de kullanırlar (Finlay et. al, 2014; Stephson, 2017). 

Hastanede Yatan Çocuğun Ağrı, Anksiyete ve Stresinin Azaltılmasında Hastane Palyaçoluğunun Rolü 

Hastane palyaçoları,  çocukta olumlu bir hastane algısını geliştirerek ve yatış süresince kurulan uygun sosyal 

etkileşim yoluyla çocuğun stresle ve ağrı verici işlemlerle başa çıkmalarına, hastane korkusunun üstesinden 

gelmelerine yardımcı olurlar  (Armfield, Bradford, White, Spitzer  ve  Smith, 2011; Alparslan ve Bozkurt, 2017). 

Literatürde çocuk bakım programlarında yer alan hastane palyaçoları uyguladıkları birçok farklı girişim sayesinde, 

hem çocuk hem de ebeveynlerinin streslerinin azaltılmasına, çocuğun hastaneye ve işlemlere uyumunu 

kolaylaştırmaya yardımcı olduğu bulunmuştur (Anes ve Obi, 2014, Koç, 2011, Alparslan ve Bozkurt, 2017). 

Battrick, Glasper, Prudhoe ve Weaver’ın (2007)  hastane palyaçolarının hasta çocuklar üzerindeki etkilerine 

yönelik sağlık personeli, ebeveyn ve çocukların algılarını ortaya çıkarmak için yaptığı çalışmada çocukların 
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çoğunun hastanede kaldıkları süre boyunca hastane palyaçolarıyla oynamayı sevdiklerini, ebeveyn ve sağlık 

personellerinin çoğunluğunun ise hastane palyaçolarının çocuklar ve aileler üzerine olumlu bir etkisi olduğunu 

ifade ettikleri belirlenmiştir.  Alparslan ve Bozkurt (2017) hastanede kalış sırasındaki palyaçoların varlığının 

çocukların anksiyetesi ve depresyonu üzerinde yararlı olduğunu bildirmiştir. Kanada’da, engelli çocuklar üzerinde 

hastane palyaçoların etkisini araştırdığı pilot bir çalışmada, televizyon izleyen gruba göre hastane palyaçolarıyla 

etkileşime giren çocuklar arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Palyaço müdahalesinin çocuklar üzerinde 

doğrudan ve olumlu bir etkiye sahip olduğu belirlenmiş ve duygusal olarak, çocukların ifade ettiği ve hemşirelerin 

gözlemlediği ruh hali raporları olumlu olarak yükselmiştir. Davranışsal olarak, çocuklar palyaço müdahalesi 

sırasında daha az negatif yüz ifadeleri ve duygu seslerini göstermişlerdir  (Kingsnorth, Blain ve McKeever,  2011).  

Literatürde hastane palyaçoluğu ameliyat dönemde özellikle okul öncesi dönem çocuklar ve ebeveynlerinin kaygı 

ve anksiyetesinin azaltılmasında ve postoperatif ağrıyı azaltmada etkili olduğu bildirilmektedir. Koç’un (2011) 

hastane palyaçoluğu eğitimi almış palyaço hemşirelerin yaptığı ziyaretin, ameliyat öncesi dönemdeki çocukların 

ve ebeveynlerin kaygı düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada ebeveynlerin ve çocukların 

kaygı düzeylerinde anlamlı derecede azalma olduğu bildirilmiştir. Benzer şekilde okul öncesi çocuklar (3-6 yaş) 

ve ebeveynlerinde ameliyat öncesi palyaço hemşireliği eğitim müdahalelerinin çocuk ve ebeveynlerin endişe, 

sıkıntı, olumsuz duygulanım tepkilerini ve ayrıca günübirlik cerrahi geçiren çocuklarda ameliyat sonrası ağrıyı 

içeren kaygıyı azalttığını gösterilmiştir (Yun, Kim ve Jung, 2015).   Arriaga ve Pacheco (2016), hastane 

palyaçolarının cerrahi bakım ünitesine giriş ve ebeveynden ayrılma zamanında ebeveyn ve çocuğun anksiyetesi 

üzerine etkisini araştırdığı bir çalışmada, hastane palyaçosu etkileşiminin çocukların anksiyetesi üzerinde 

etkisizken, ebeveynlerin anksiyetesini ve çocukların fonksiyonel sağlık problemlerini azalttığı bulunmuştur. 

Tüm acil müdahaleler çocuk ve ailesi için korku ve huzursuzluk kaynağı ve en travmatik hastane deneyimlerinden 

biridir (Mutlu ve Yıldız, 2016). Çocuğun acil servise getirilmesi ve orada başına neler geleceğini bilmemesi onda 

büyük korku ve anksiyete yaratır. Yapılan çalışmalarda hastane palyaçoluğu uygulamasının acil servis ortamında 

özellikle küçük yaş gurubu çocuklarda anksiyeteyi azaltmada etkili olduğu ancak ağrı düzeyini etkilemediği 

bildirilmektedir ( Felluga et. al, 2016; Wolyniez et. al, 2013 ).   

Kemoterapi sırasında palyaço ile uygulanan terapötik mizahın çocukların ağrı ve anksiyetesine etkisini 

değerlendirmek amacıyla yapılan bir çalışmada palyaço grubundaki çocuklarda, kontrol grubundaki çocuklara 

göre ağrı ve anksiyete daha düşük olduğu belirlenmiştir  (Kurudirek,  2016).  Hansen, Kibaek, Martinussen, Kragh, 

ve Hejl (2011) yılında botulinum toksin enjeksiyonu ile tedavi edilen çocuklarda hastane palyaçosu varlığının 

etkisini araştırdığı bir çalışmada, hastane palyaçosu etkisinin hasta cinsiyeti ile anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur. 

Palyaço mevcut olduğunda, kız çocuklarının belirgin olarak daha kısa bir ağlama periyoduna sahip olduğu 

görülmüştür.  

Literatürde hastane palyaçoluğu uygulamasının hatalığın seyri üzerinde de olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. 

Bertini, Isola ve  Curcio (2011) yılında hastane palyaçosunun varlığı ile mizah terapisinin solunum patolojileri 

olan çocukların bazı fizyolojik ve ağrı parametreleri üzerine olası olumlu etkilerini incelemiş ve ateş süresi, hırıltılı 

solunum, solunum sayısı gibi patolojik semptomların daha erken ortadan kalktığını belirlemiştir. Ayrıca klinik 

iyileşme süresi ve ağrı değerlendirmesi deney grubunda anlamlı derecede düşük bulunmuştur.  
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Çocukların büyük çoğunluğu korku ve ankisyeteli olduklarında iş birliği yapmama davranışı gösterirler (Tsai et. 

al, 2013).  Bu durum işlemlerin tekrarına ve çocukların tekrar travma yaşamalarına yol açabilir. Tener, Lev-Wiesel, 

Franco ve Ofir  (2010) cinsel istismara uğrayan çocukların tıbbi muayenelerinde hastane palyaçolarının rolünü 

incelemek için yaptığı çalışmada, hastane palyaçolarının jinekolojik adli muayeneden önce kaygı ve korkuyu 

azaltmada, jinekolojik muayeneden kaynaklanan potansiyel retravmatizasyonu azaltmada ve muayene sırasında 

hoş bir ortam yaratarak çocuğun muayene sırasında işbirliği yapmasında etkili bir rol oynadığı bildirilmiştir.  

 

Hastanede yatış sırasında ebeveyn kaygısı da sık görülmektedir. Özellikle çocuğu ameliyat geçirmesi gereken 

ebeveynlerde yüksek kaygı oluşmaktadır. Araştırmalar çocukların preoperatif kaygılarının ebeveyn kaygısıyla 

ilişkili olduğu bulunmuştur (Kain, Mayes ve Caramico, 1996; Lamontagne, Hepworth, Salisbury ve Riley, 2003; 

Dionigi et. al, 2012).  Hastane palyaçolarının yaptığı çalışmalar, hasta aileleri ve onlarla çalışan sağlık personeli 

üzerinde önemli olumlu etkiler göstermiştir. (Finlay et. al, 2014; Stephson, 2017). Preoperatif dönemde annelerin 

anksiyete ve stresini azaltmada palyaço müdahalesinin etkinliğini değerlendirildiği bir çalışmada, çocuğun 

anneden ayrıldıktan sonra sadece palyaço grubunda, annelerin kaygısının anlamlı olarak azaldığı ve somatizasyon 

eğiliminin artmadığını bulmuştur. Ayrıca palyaço müdahalesinden sonra, büyük çocukların annelerinde algılanan 

stres düzeyini önemli ölçüde azaltmıştır (Agostini et. al, 2014). Arriaga ve Pacheco (2016), hastane palyaçolarının 

cerrahi bakım ünitesine giriş ve ebeveynden ayrılma zamanında ebeveyn ve çocuğun anksiyetesi üzerine etkisini 

araştırdığı bir çalışmada, hastane palyaçosu etkileşiminin çocukların anksiyetesi üzerinde etkisizken, ebeveynlerin 

anksiyetesini azalttığı bulunmuştur. Ayrıca ebeveynler hastane palyaçolarının müdahalelerinden çok memnun 

olduklarını bildirmişlerdir. 

 

Sonuç 

Hastane palyaçoluğu sağlık personellerinden veya bu konuda eğitim almış bireyler tarafından uygulanabilen 

kullanımı kolay, ucuz ve doğal bir destekleyici yaklaşımdır.  Bu uygulama cerrahiden, onkolojiye, acilden, dahiliye 

kliniklerine kadar pediatrinin bir çok alanında kullanılmış gerek çocukların ağrı ve anksiyetelerini azaltmada 

gerekse fizik muayene ve hastaneye uyumu arttırmada etkili bulunmuştur. Hastane palyaçoluğu uygulaması 

yalnızca çocuklar değil onların ebeveynleri ve sağlık personelleri üzerinde de olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. 
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Özet 

Antibiyotikler mikroalg kültürünün saflaştırılması ve gen transformasyonu çalışmalarında rutin olarak kullanılır. 

Antibiyotiklerin mikroalg büyümesi üzerindeki etkisini inceleyerek, alg kültüründe istenmeyen patojenlerin 

büyümesini inhibe etmek için en düşük değeri tahmin edebiliriz. Ayrıca mikroalg transformasyonunda seçilebilir 

marker olarak antibiyotik direnç genleri kullanmak en sık kullanılan yöntemdir. Bu çalışmada kloramfenikol, 

gentamisin ve tetrasiklinin model organizma olan tek hücreli yeşil alg C. reinhardtii’nin büyümesi üzerine 

etkilerini araştırıldı. Elde edilen bulgular 200 µg/ml kloramfenikol, 50 µg/ml gentamisin ve 50 µg/ml tetrasiklin 

konsantrasyonunda koloni oluşumadığını göstermiştir. C. reinhardtii’nin çeşitli antibiyotiklere duyarlılık 

seviyelerinin belirlenmesinde ve rekombinant kolonilerin seçiminde farklı antibiyotiklerin kullanım olasılığı bu 

çalışma ile değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Chlamydomonas reinhardtii, Kloramfenikol, Gentamisin, Tetrasiklin, Antibiyotik 
Duyarlılığı  

Abstract 

Antibiotics are routinely used for axenic cultures of microalgae as well as a selection marker for gene transfer to 
these microorganisms.  By examining the effect of antibiotics on microalgae growth, we can estimate the highest 
concentration usable to inhibit the growth of unwanted pathogens in algae culture. In addition, antibiotic resistance 
genes are the most commonly used methods in microalgae transformation as a selectable marker. In this study, we 
investigated the effects of chloramphenicol, gentamicin and tetracycline on the growth of C. reinhardtii, a single-
cell green algae. Colony formation was not observed at concentration of 200 µg/ml for chloramphenicol, 50 µg/ml 

for gentamicin and 50 µg/ml for tetracycline. The results obtained in this study are important to determine 
susceptibilities of C. reinhardtii to various antibiotics and in terms of selection of recombinant colonies. 

Keywords: Chlamydomonas reinhardtii, Chloramphenicol, Gentamicin, Tetracycline, Antibiotic Susceptibility 

Giriş  

Mikroalgler tıp, ilaç, gıda ve tarım endüstrisinde kullanılan kimyasal maddeleri üretebilen önemli bir 

kaynak olarak önem kazanmaktadır. Artan mikroalg uygulamalarıyla birlikte büyüme koşullarını ve potansiyel 

büyüme inhibitörlerini araştırmak zorunlu hale gelmiştir. Son yıllarda, mikroalgler, sudaki ekolojik risk 

değerlendirmelerinde kullanılmak üzere model organizmalar olarak kabul edilmiştir, Chlamydomonas reinhardtii 

gibi mikroalgler tek hücrelidir ve çevresel kirlenmeye karşı hassastır (Li, Zheng, Liu, Sun, Li, 2016).  

Son on yılda antibiyotik kullanımı ve direnci, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) dahil dünyanın önde gelen kuruluşlarının odağı olmuştur. Tarımda antibiyotik kullanımı, su ürünleri 

yetiştiriciliği ve atıkların bertarafı dahil olmak üzere antropojenik faaliyetler, antibiyotik direnci ile 

ilişkilendirilmiştir (Doyle, Busta, Cords, 2006; Szczepanowski ve diğ., 2009). 

Antibiyotiklerin mikroalgler üzerindeki etkileriyle ilgili çalışmaların çoğu, antibiyotik kirliliğinin sucul 

ekosistemler üzerindeki etkisi ile ilgilidir (Peña-Vázquez, Párez-Conde, Costas, Moreno-Bondi, 2010). 

Antibiyotikler ve mikroalgler arasındaki ilişki de aksenik kültürlerin kurulması bağlamında ele alınmıştır (Guillard 

2004). Aksenik kültürleri elde etmek için, genellikle antibiyotiklerin veya diğer kimyasal maddelerin, UV 

radyasyonunun ve fiziksel ayrılma yaklaşımlarının kullanılmasını içeren çeşitli yöntemler önerilmiştir (Guillard 
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ve Morton, 2003). Mikroalg transformasyonunda seçilebilir marker olarak antibiyotik direnç genleri en sık 

kullanılan markerlardan biridir.  

Antibiyotikler mikroorganizmalar üzerindeki etki mekanizmalarına göre dört sınıfa ayrılırlar: hücre 

duvarı sentezini inhibe edenler, sitoplazmik membranı etkileyenler, protein sentezini önleyenler, nükleik asit 

fonksiyonunu ve sentezini bozanlar. Kloramfenikol, Gram (+) ve Gram (-) bakterilere karşı etkili olan geniş 

spektrumlu bir antibiyotik çeşididir. 50S ribozomal alt üniteye etki ederek protein sentezini inhibe eder. Kloroplast 

ribozomları prokaryotik yapıya sahiptir ve bu nedenle kloroplasttaki protein biyosentezi de kloramfenikole karşı 

duyarlıdır. 23S rRNA genindeki spesifik nokta mutasyonları yoluyla kloramfenikol direnci elde edilebilir, bu da 

kloramfenikolün kloroplast transformatlarının seçimi için uygun bir antibiyotik olabileceğini düşündürür 

(Zienkiewicz vd., 2017). Gentamisin, Gram (+) ve Gram (-) bakterilere karşı etkili olan aminoglikozid antibiyotik 

grubudur. 30S ribozomal alt üniteye bağlanarak protein sentezini inhibe eder. Tetrasiklinler, 30S ribozomal alt 

ünitesinin 16S kısmına bağlanır ve amino-asil tRNA'nın, mRNA-ribozom kompleksinin A bölgesine bağlanmasını 

önler, sonuçta protein sentezini ve ayrıca hücre büyümesini inhibe eder (Connell, Tracz, Nierhaus ve Taylor, 

2003).  

Prokaryotik mikroorganizmaların antibiyotiklere toleransı önde gelen bilim adamları tarafından 

tanımlanmıştır, ancak ökaryotik mikroalglerin antibiyotik toleransı hakkında az sayıda çalışma mevcuttur 

(Halling-Sørensen, 2000). Antibiyotikler normalde prokaryotik mikroorganizmalara karşı etkili olarak kabul edilir, 

ancak mikroalg kültürü taramasında (Wilkens ve Maas, 2012) akuakültürde ve genetik transformantların 

taranmasında (Bashir, Kim, Stahl ve Cho, 2016) yaygın olarak kullanılır. Bu nedenle, antibiyotiklerin ökaryotik 

mikroalglere karşı etkilerini kontrol etmeye ihtiyaç vardır. 

Bu çalışma, üç önemli antibiyotik olan kloramfenikolün, gentamisinin ve tetrasiklinin model organizma 

Chlamydomanas reinhardtii’ye karşı aktivitesini belirlemek için planlanmıştır. Koloni oluşumunun gözlenmediği 

en düşük konsantrasyonlar mikroalglerin o antibiyotik için minimal inhibe edici konsantrasyonu (MİK) olarak 

kabul edilmiştir.   

Gereç ve Yöntemler 

Mikroalg kaynağı ve kültür koşulları:  

C. reinhardtii’ nin yabanıl (CC-1690, hücre duvarına sahip ve fotosentetik bir suş) ve mutant suşu (CC-

5168, hücre duvarı zayıf ve fotosentetik olmayan) https://www.chlamycollection.org Kültür Koleksiyonundan 

temin edilmiştir. Chlamydomonas’ ın kültürü için “Tris-Asetat Fosfat (TAP)” ortamı kullanılmıştır. Kültür 

ortamının hazırlanma yöntemi www.chlamy.org/media.html adresinden alınmıştır. Sıvı kültürler 100 ml TAP 

içeren erlenlerde 250C, 120 rpm, ~5 µE/m2/s (CC-5168) ve 50 µE/m2/s (CC-1690) sürekli ışık altında kültüre 

edilmiştir. Sıvı ortama %1.5 bakteriyolojik agar eklenerek katı ortam hazırlanmıştır. Steril edildikten sonra 0, 10, 

25, 50, 100 ve 200 µg/ml final konsantrasyonlarında kloramfenikol, gentamisin ve tetrasiklin eklenerek 

antibiyotikli besiyerleri hazırlanmıştır.     

Antibiyotik Duyarlılık Testi 

Yaklaşık olarak 1x104 hücre/ml hücre yoğunluğundaki 100 µl C. reinhardtii örnekleri farklı 

konsantrasyonlarda kloramfenikol, gentamisin ve tetrasiklin içeren antibiyotikli besiyerleri üzerine yayılmıştır ya 

https://www.chlamycollection.org/
http://www.chlamy.org/media.html
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da 10 µl mikroalg örnekleri damlatma yöntemiyle antibiyotikli agar üzerine bırakılmıştır (Markham ve Hagmeier, 

1982). Üç hafta boyunca sürekli ışık altında koloni oluşumları gözlenmiştir. 

Bulgular 

C. reinhardtii CC-1690 ve CC-5168 (ya da TN72) suşlarının üç haftanın sonunda kloramfenikole karşı 

duyarlılık seviyeleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Her iki suşta 100 µg/ml kloramfenikollü besiyerinde koloni 

oluşumu gözlenirken 200 µg/ml kloramfenikollü besiyerinde hiç koloni oluşmamıştır. C. reinhardtii’ nin 

gentamisine karşı duyarlılığının üç haftalık sonucuna göre her iki suşun 50 µg/ml gentamisinli agar plate üzerinde 

koloni oluşumu gözlenmemiştir. C. reinhardtii CC-1690’ ın 200 µg/ml tetrasiklin konsantrasyonunda koloni 

oluşturmadığı söz konusu iken, CC-5168’in 50 µg/ml tetrasiklinli besiyerinde koloni oluşturmadığı tespit 

edilmiştir (Şekil 1). 

Tablo 1: C. reinhardtii’nin kloramfenikol, gentamisin ve tetrasiklinin farklı konsantrasyonlarına karşı duyarlılık 

düzeyleri  

 KLORAMFENİKOL  
 0 10µg/ml 25 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml 200 µg/ml 
CC-1690 +++ +++ +++ +++ ++ - 
CC-5168 +++ +++ +++ ++ + - 
 GENTAMİSİN  
 0 10µg/ml 25 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml 200 µg/ml 
CC-1690 +++ +++ + - - - 
CC-5168 +++ ++ + - - - 
 TETRASİKLİN 

 0 10µg/ml 25 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml 200 µg/ml 
CC-1690 +++ +++ ++ ++ + - 
CC-5168 +++ +++ ++ - - - 

(+++: İyi , ++: Orta, +: Zayıf , -: Gelişmemiş. Hiç gelişme olmayan konsantrasyon MİK değeri olarak kabul 

edilmiştir) 

 
Şekil 1: C. reinhardtii CC-1690 ve CC-5168 suşlarının tetrasiklinin farklı konsantrasyonlarına karşı duyarlılığı. 

Hiç üreme olmayan en düşük konsantrasyon MİK değeri olarak kabul edilmiştir. 
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Tartışma  

Farklı mikroorganizmalar için antibiyotik duyarlılığı bildirilmiştir, ancak mikroalglerin antibiyotik 

duyarlılığına dair sınırlı sayıda literatür bilgisi mevcuttur. Tütün kloroplastlarında kloramfenikol asetil transferaz 

(cat) geni seçilebilir marker olarak kullanılmaktadır (Li vd., 2011). Ninlayarn (2012) çalışmasında, C. reinhardtii 

kloroplastında cat geninin eksprese edilmesine rağmen kloramfenikolün mitokondriyel ribozom üzerindeki ikincil 

etkisi nedeniyle direnç genin sürdürülemediğini bildirmiştir. Zettel ve Arnold (1977) çalışmalarında 0,3-0,6 µg/ml 

gentamisinin Chlamydomonas reinhardtii mitokondri ve plastidlerinde yapısal anomalilere neden olduğunu 

bildirmişlerdir. Garcia-Echauri ve Cardineau (2015) çalışmalarında, Chlamydomonas reinhardtii'nin 100 μg/ml'ye 

kadar tetrasikline karşı kararlı direnç sağlayan seçilebilir bir marker olarak tetX kullanılarak nükleer 

transformasyonun mümkün olduğunu kanıtlamışlardır.   

Bu çalışma sırasında, tek hücreli model organizma C. reinhardtii’ nin iki suşunun üç farklı antibiyotiğe 

duyarlılığı test edilmiştir. C. reinhardtii CC-1690 ve CC-5168 suşlarının en fazla gentamisine en az kloramfenikole 

karşı duyarlı olduğu gözlenmiştir. Bu temel çalışma, moleküler markörlerin yapımında ve mikroorganizma stok 

kültürü bakımında mikroalg genetik mühendislerine yardımcı olabilir. 

Sonuç  

C. reinhardtii’ nin konsantrasyona bağlı olarak antibiyotikli agar üzerinde büyümesi Tablo 1’de 

gösterildiği gibi her iki suşun üç antibiyotiğe karşı MİK değeri kıyaslanacak olursa 

Gentamisin=Tetrasiklin<Kloramfenikol şeklindedir. 

Antibiyotikler, hücre duvarı zayıf olan mutant suş (CC-5168) üzerinde, hücre duvarı olan suşa (CC-1690) 

göre daha büyük bir etkiye sahiptir. Bu durum hücre duvarının, antibiyotik alımına karşı kısmi bir bariyer görevi 

gördüğünü düşündürür. 

Sonuç olarak Gentamisin, Tetrasiklin ve Kloramfenikol’ün uygun konsantrasyonda marker olarak 

kullanılabileceği bu çalışmayla gösterilmiştir.  

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zettel%20HB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=578422
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arnold%20CG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=578422
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Giriş ve Amaç: Akut gastroenteritler tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır. Noroviruslar, 

gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda olmak üzere rotavirüslerden sonra 

gastroenteritin en yaygın ikinci nedenidir. Son yıllarda rotavirüs aşılamasının başarıyla uygulandığı ülkelerde, 

norovirüs çocuklarda en önemli gastroenterit etkeni olarak önem kazanmaktadır.  Adnan Menderes Üniversitesi 

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarına gastroenterit şüphesi ile 

gönderilen dışkı örneklerinde norovirus varlığının ELISA ve real-time PZR yöntemleri ile araştırılması 

amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Eylül 2017-Mayıs 2019 tarihleri arasında, gastroenterit şüphesi ile Hastanemiz Tıbbi 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarına başvuran 92 hastanın dışkı örneklerinde, ticari 3 Üçüncü Jenerasyon 

Ridascreen Norovirus ELISA (RIDASCREEN&Norovirus 3rdGeneration C1401, Darmstad, Almanya) ve real-

time RT-PZR (Bosphore Norovirus Detection Kit v1, Türkiye) kiti kullanılarak norovirus varlığı araştırıldı. 

Genotiplendirme Genogrup I ve II’yi belirleyebilen real-time RT-PZR (Bosphore Norovirus Detection Kit v1) kiti 

ile gerçekleştirildi. 

Bulgular: Çalışmamızda yer alan örneklerin 55’i (%59.8) erkek, 37’si (% 40.2) ise kadın hastalardan elde 

edilmiştir. Gastroenteritli hastaların yaş medianı 2 (25.-75. persantil), yaş aralığı 0-83 yıl aralığındaydı. 

Çalışmamızda ELISA ile 5 örnek (%5.4) norovirus pozitif, 87 örnek (%94.6) norovirus negatif bulunmuştur. PZR 

ile 12 örnek (%13%13) norovirus pozitif, 80 örnek (%87) ise norovirus negatif olarak saptanmıştır. ELISA ve PZR 

ile norovirus pozitif belirlenen hastaların tümü erkek cinsinde olup norovirus pozitifliği ile cinsiyet arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0.080, p=0.114). Norovirus real time PZR yöntemi referans 

yöntem olarak kabul edildiğinde ELISA testinin duyarlılığı %42 özgüllüğü %100 olarak belirlenmiştir. Norovirus 

pozitif örneklerde NoV genotip II  saptandı. Norovirus ile diğer gastroenterit etkeni viruslar arasında koenfeksiyon 

oranı %11.5 olarak bulundu.  

Sonuç: Çalışmaya dahil edilen hastaların dışkı örneklerinde ELISA ile %5.4, real-time RT-PZR  ile %13 

oranlarında  norovirus pozitifliği  belirlenmiştir . Norovirus pozitif bulunan örneklerin tümü NoV genotip II olarak 

saptanmıştır. Bu çalışma ile ilimizde ilk defa norovirus epidemiyolojisi ortaya konmaya çalışılmıştır.   

Anahtar kelimeler:  Akut gastroenterit, norovirus, antijen, ELISA, PZR 
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GİRİŞ 

İshalin en yaygın semptom olarak görüldüğü gastroenteritler, tüm dünyada morbidite ve mortalitenin en 

önemli nedenlerinden biridir. Özellikle beş yaş altı çocuklarda olmak üzere tüm yaş gruplarının etkilendiği ishal, 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ölümlere ve  sosyoekonomik kayıplara neden olan önemli bir sağlık 

sorunudur (Avcı GA, 2018). Virüsler, özellikle çocuk yaş grubunda, gastroenteritin en önemli nedeni olup 

rotavirüs, norovirüs, astrovirüs ve adenovirüs en sık saptanan virusler olarak kabul edilmektedir(Glass R, 2013). 

Özellikle rotavirüs aşılamasının başarıyla uygulandığı ülkelerde, norovirüs çocuklarda en önemli gastroenterit 

etkeni olarak önem kazanmaktadır (Parra GI, 2017).  

Norovirus, tüm dünyada sporadik ve epidemik gastroenteritlerin başlıca nedenlerinden biri olup en sık küçük 

çocuklarda (<5 yaş), yaşlılarda ve immün yetmezliği olan bireylerde görülür (Mans J. 2019). NoV'in dünya 

çapında AGE'deki rolünü değerlendiren son sistematik analizlerde NoV'ün prevalansının % 18 olduğu 

bildirilmektedir (Kumthip K, 2017) Norovirus, küçük, zarfsız, tek iplikli pozitif polariteli bir RNA virüsüdür. 

Kupa şeklindeki görüntülerinden dolayı Caliciviridae ailesinde yer almaktadır (Kumthip K, 2017) Norovirus 

suşları GI-VII olmak üzere 7 farklı genogrubta sınıflandırılmaktadır. Neden olduğu sporadik vaka ve salgınların 

çoğu kirli su ve gıda kaynaklıdır. Genelde hafif seyirli bir hastalık olmasına rağmen, hastaneye yatışlara ve yüksek 

morbiditeye neden olabilmektedir (Vinje J. 2015).  

Norovirusa bağlı gastroenteritinin kuluçka süresi yaklaşık 1-2 gün sürer, hastalarda bulantı, kusma ve 

ishal gibi semptomlar görülmektedir (Kumthip K, 2017). Hastane kaynaklı NoV enfeksiyonunda hastanede yatan 

kişilerde sağlıklı kişilere göre daha ağır seyredebilir ve ölümlere yol açabilir. Çocuklar, yaşlılar, immün 

yetmezlikli bireyler, nekrotizan enterokolitli ve pediatrik onkoloji hastalarında NoV enfeksiyon daha ağır 

seyredebilmektedir( Petrignani M, 2018). 

Norovirus  salgınlarının en önemli özelliği, ilk kaynak kontamine gıda veya su olsa da, yayılımda dışkı ağız 

yolu veya aerosol ile kontamine yüzeyler, cisimler ve doğrudan kişiden kişiye bulaşta büyük rol oynar (Minesh 

P. Shah, 2018). Dışkı ve kusmuk son derece bulaştırıcı olup virus içeren aerosollerin solunum yolu ile bulaşta rol 

oynadığı kabul edilmektedir. Su kaynaklı bulaş içme suyuna kanalizasyon karışması ya da yetersiz klorlama 

sonucu meydana gelmektedir(Lopman ve Racher, 2002, Marshal ve ark.2011). Norovirus, okullar, restoranlar, 

hastaneler, huzurevleri,  yolcu gemileri, kamplar gibi bireylerin toplu halde olduğu çevrelerde gelişen salgınların 

en yaygın nedenlerindendir. Son zamanlarda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından norovirus ile enfekte gıda 

hazırlayıcılarının gıdaları kontamine etmesi ile ilişkili olarak NoV’ün gıda kaynaklı salgınlarda önemli rolü olduğu 

bildirilmektedir (Kumthip K, 2017). 

Norovirus enfeksiyonlu hastaların laboratuvar tanısında kullanılan hücre kültürü ve deney hayvanları 

modeli henüz geliştirilemediği için elektron mikroskopi (EM), ELISA ve immünükromatografik temelli hızlı 

antijen testleri ve ters transkripsiyonlu polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PZR), real-time RT-PZR gibi moleküler 

yöntemler kullanılmaktadır (Gallimore CI, 2004, Minesh P, 2018). EM yönteminin dışkıda duyarlılığı düşük 

olup ayrıca eğitimli ve deneyimli personel ve donanıma gereksinim duyulması rutin kullanımını engellemektedir. 

Antijen testlerinden ELISA ise, özel donanım gerektirmez ve çalışılması kolay bir yöntemdir ancak yeterli ve 

uygun miktarda NoV antijenlerinin varlığına bağlı olarak duyarlılığı düşüktür (De Bruin, E, 2006). Günümüzde 

NoV’un moleküler tanısında, RT-PZR yöntemi “altın standart” olarak kabul edilmekte, norovirüs salgınlarında 

PZR ve ELISA yöntemlerinin birlikte kullanılması önerilmektedir (Aksu A, 2016).  
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 Bu çalışmada ishal şikayeti olan hem çocuk yaş grubu hem de erişkinlerde NoV sıklığını araştırmanın 

yanısıra tanıda ELISA ve PZR yöntemlerinin karşılaştırması amaçlanmıştır.  

3. GEREÇ ve YÖNTEM 

Bu çalışmada Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarına gastroenterit şüphesi ile gönderilen 

dışkı örnekleirnde norovirus varlığı ELISA ve real-time RT-PZR yöntemleri ile araştırıldı. Norovirus Genogrup I 

ve II’yi belirleyebilen real-time RT-PZR kiti ile norovirus pozitif örnekler genotiplendirildi.  

3.1. Çalışma grubu 

 Çalışma grubu Eylül 2018-Mayıs 2019 tarihleri arasında  Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniğinden, Acil Servisten ve Hematoloji Kliniğinden Tıbbi 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarına gastroenterit şüphesi ile gönderilen 92 hastadan oluşmaktadır. 

Tanımlayıcı kesitsel bir çalışma olarak planlanan bu çalışma için Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul onayı (TF, 2017/1229) alındı.  

 İshal şikayeti ile başvura 1-83 yaş arası 92 hastanın dışkı örnekleri steril dışkı örnekleri ağzı kapalı fiksatif 

içermeyen plastik tüplerde hasta başına 2 adet olacak şekilde alındı ve çalışma yapılana kadar -80 C de saklandı. 

Çalışmaya alınacak olan hastaların yaş, cinsiyet, klinik tanı, demografik bilgiler ve örneklerin alındığı tarih 

bilgileri hastane veri tabanından alındı. 

Dışkıda Norovirus ELISA antijen testi 

  Dışkı örneklerinde NoV antijeninin belirlenmesinde, NoV Genogup I ve II’yi kalitatif tayin edebilen 

Üçüncü Jenerasyon Ridascreen Norovirus (RIDASCREEN&Norovirus 3rdGeneration C1401) kiti kullanıldı ve 

çalışma üretici firmanın önerileri doğrultusunda gerçekleştirildi.  Norovirus ELISA testinde, dışkı örnekleri örnek 

dilüsyon tamponu ile 1:11 oranında dilüe edildi  ve Ependorf Centrifuge 5224 cihazı ile santrifüjlendi. Örnek 

stripleri ELISA plağına yerleştirilip ilk kuyucuğa 100 μl pozitif kontrol,  ikinci kuyucuğa 100 μl negatif kontrol, 

diğer kuyucuklara ise  sırayla 100 μl hasta örnekleri ile100 μl konjugat 1  birlikte eklendi. Plaklar oda sıcaklığında 

60 dakika karanlıkta bekletildikten sonra kuyucuklar BioTek ELx50 yıkama cihazı kullanılarak 300 μl yıkama 

tampon solüsyonu ile 5 kez yıkandı. Yıkama sonra her bir kuyucuğa 100 μl konjugat 2 eklendi ve Oda sıcaklığında 

30 dakika karanlıkta bekletilip yıkama tampon solüsyonu ile 5 kez yıkandı. Yıkama sonrası kuyucuklara kuyucuğa 

100 μl substrat eklendi ve oluşan renk değişikliği BioTek Elx800 okuyucu (spektrometre)’da 450 nm dalga 

fotometrik ölçüm yapılarak absorbans değerleri bulundu. Negatif kontrolün ölçülen optik dansite (OD) değerinin 

üzerine 0.150 eklenerek “cut-off” değeri belirlendi.  

 
Dışkıda Real-Time RT-PZR Yöntemi ile Norovirus Aranması  

Dışkı örneklerinden RNA izolasyonu Bosphore Viral RNA Extraction Spin Kit (Anatolia Geneworks) ile 

üretici firmanın önerileri doğrultusunda RNA Magnesia® 16 Nükleik Asit İzolasyon cihazı ile yapıldı. Real-Time 

PZR işlemi Norovirus G1 ve G2 genogruplarını saptayabilen Bosphore® Norovirus Detection Kit v1 kullanılarak, 

Montania 4896 Real-Time PCR cihazında (Anatolia Geneworks) gerçekleştirildi. Norovirus genomuna ait spesifik 

bir bölge PZR ile çoğaltılarak, floresan saptanması Norovirus G1 için FAM, Norovirus G2 için ise HEX filtresi 

kullanılarak gerçekleştirildi.  Norovirus GI’in duyarlılık sınırı 13 kopya/reaksiyon, Norovirus GII’nin duyarlılık 

sınırı 20 kopya/reaksiyondur.   Kit içerisinde  izolasyon verimini kontrolü için bir process (işlem) kontrolü ve PZR 

inhibisyonunu kontrolü için de bir internal (iç) kontrol bulunmakta olup Process (işlem) kontrolüne ait 
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amplifikasyon eğrisi Cy5 filtresi üzerinden, internal (iç) kontrolün amplifikasyon eğrisi ise Texas Red filtresi 

üzerinden görüntülendi (Şekil 1 ve 2).  

 
 
 

 
Şekil 1. tüm hastaların amplifikasyon eğrileri 
 

 
Şekil 2. Norovirus GII pozitif örneklerin amplifikasyon eğrileri. 

 
İstatistik analizi 
 
Kategorik verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanıldı. Tanımlayıcı istatistiklerfrekans, yüzde, medyan 

(25.-75. persantil), minimum ve maksimum değerler olarak gösterildi. Anlamlılık düzeyi olarak p<0,05 kullanıldı. 

 
 
BULGULAR 

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniği ve Acil 

Servisten ve Hematoloji Kliniğinden, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarına gastroenterit şüphesi ile 

gönderilen 92 dışkı örneğinin dahil edildiği bu çalışmada norovirus varlığı ELISA ve real-time PZR yöntemleri 

ile araştırılmıştır. Çalışmamızda yer alan örneklerin 55’i (%59.8) erkek hastalardan, 37’si (% 40.2) ise kadın 

hastalardan elde edilmiştir. Gastroenteritli hastaların yaş medyan 2 (25.-75. persantil) olup hastaların yaş aralığı 

0-83 yıl aralığında dağılım göstermekteydi. Hastaların yaş ve cinsiyet dağılımı tablo 1’de gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Hastaların yaş ve Cinsiyet Dağılımı 

YAŞ KADIN 
n                % 

ERKEK 
n                % 

TOPLAM 
n           % 

0-5 YAŞ 31                    83.7 41                         74.6 72                         78.2 
6-17  6                    16.3 9                           16.4 15                         16.3 
18-64 - 4                             7.2 4                             4.4 
>65 - 1                             1.8 1                             1.1 
TOPLAM 37                     100 55                          100 92                          100 

 

Çalışmamızda ELISA ile 5(%5.4) örnek norovirus pozitif,87(%94.6)örnek norovirus negatif bulunmuştur (Tablo 

2). ELISA ile norovirus pozitif belirlenen 5 hastanın tümü erkek cinsinde iken, norovirus negatif bulunan hastaların 

37 (%40.3)’si  kadın, 50 (%54.3)’si erkek cinsindeydi. Norovirus pozitifliği ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0.080). Yaş grupları ile ELISA pozitifliği yönünden istatistiksel analiz yaş 

gruplarının homojen dağılım göstermemesi nedeniyle yapılamamıştır (Tablo 3).   

Tablo 2. Hastaların ELISA Sonuçları 

CİNSİYET ELISA POZİTİF 
n                   % 

ELISA NEGATİF 
n                   % 

TOPLAM 
n                   % 

KADIN - 37              40.3 37                 40.3 
ERKEK 5                   5.4 50               54.3 55                 59.7 
TOPLAM 5                   5.4 87               94.6 92                 100 

*p:0.080 

Tablo 3. ELISA Sonuçlarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

YAŞ ELISA POZİTİF 
n              % 

ELISA NEGATİF 
n                % 

TOPLAM 
n              % 

0-5 YAŞ 3                     3.3 69                    75.1 72                 78.4 
6-17 - 15                    16.2 15                 16.2 
18-64 2                     2.1 2                        2.2 4                   4.3 
>65 - 1                        1.1 1                     1.1 
TOPLAM 5                     5.4 87                    94.6 92                  100 

 

Çalışmada PZR sonuçlarına göre 12(%13) örnek norovirus pozitif, 80(%87)örnek ise norovirus negatif 

olarak saptanmıştır (Tablo 4). PZR ile erkek hastaların 10’unda, kadın hastaların 2’sinde norovirus pozitif 

bulunmuş ve cinsiyet grupları açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0.114).Yaş grupları ilePZR pozitifliği 

yönünden istatistiksel analiz yaş gruplarının homojen dağılım göstermemesi nedeniyle yapılamamştır (Tablo 4). 

Ancak NoV pozitifliğinin en sık görüldüğü 0-5 yaş grubu 0-2 yaş ve 3-5 yaş olarak iki grupta incelendiğinde 

gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p:0.543). 

Tablo  4 PZR Sonuçlarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

YAŞ PZR POZİTİF 
n                % 

PZR NEGATİF 
n                         % 

TOPLAM 
n                % 

0-5 YAŞ 8                        8.6 63                       68.5 71                       77.2 
6-17 2                        2.2 14                       15.2 16                       17.4 
18-64 2                        2.2 2                           2.2 4                           4.3 
>65 -                             - 1                           1.1 1                           1.1 
TOPLAM 12                       13 80                         87 92                        100 
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Test edilen 92 dışkı örneğinin %13’ü pozitif %87’si negatif olarak bulunmuştur. Pozitif bulunanların 

%5.4’ü hem ELİSA hem de PZR ile pozitif bulunurken, yine %7.6’sı sadece PZR ile pozitif bulunmuştur. 

Norovirus real time PZR yöntemi referans yöntem olarak kabul edildiğinde ELISA testinin duyarlılığı %42, 

özgüllüğü %100, negatif prediktif değeri (NPD) %92, pozitif prediktif değeri (PPD) %100 olarak belirlenmiştir. 

Norovirus pozitif bulunan örneklerin tümü NoV genotip II olarak sınıflandırıldı. 

Tablo 5. ELISA ve PZR Sonuçlarının Karşılaştırılması 

ELİSA 
 

PZR Örnek Sayısı Genotip 

Pozitif Pozitif 5 (%5.4) II 
Pozitif Negatif - II 
Negatif Pozitif 7 (%7.6) II 
Negatif Negatif 80 (%87) II 
Total 92 (%100)  

Çalışmamızda, norovirus saptanan örneklerin mevsimsel dağılımına bakıldığında kış, ilkbahar ve sonbahar 

sonunda belirlenmiştir. En sık görüldüğü aylar  Ocak (%33.6), Aralık (%24.9), Nisan (%16.6), Mart (%8.3), Mayıs 

(%8.3) ve Kasım(%8.3)  olarak bulunmuştur (Tablo 6 ve 7).Norovirus pozitifliği ile mevsimler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0.192). 

Tablo 6. ELISA ve PZR Sonuçlarının Aylara Göre Dağılımı 

AYLAR ELISA  
POZİTİF 
n                % 

ELISA 
NEGATİF 
n                % 

PZR  
POZİTİF 
n                % 

PZR  
NEGATİF 
n                % 

OCAK 1                20 19          22.9 4                  33.6 13            16.7 
ŞUBAT  2              2.2 - 2                2.4 
MART 1                  20 11          12.6 1                    8.3 11             13.8 
NİSAN  30          34.5 2                 16.6 28              35 
MAYIS 1                   20 7                8 1                    8.3 7               8.8 
HAZİRAN  1              1.1 - 1               1.2 
TEMMUZ  2              2.2 - 2                 2.4 
AĞUSTOS  2              2.2 - 2                 2.4 
EYLÜL  2                2.2 - 2                  2.4 
EKİM  2                2.2 - 2                  2.4 
KASIM 1                    20 3                3.3 1                    8.3 3                 3.7 
ARALIK 1                     20 6                6.6 3                  24.9 7                 8.8 
TOLAM 5 87 12                 100 80                100 

 

Tablo 7. ELISA ve PZR Sonuçlarının Mevsimlere Göre Dağılımı 

Mevsim PZR Sonuç 
    Negatif                   Pozitif                    Toplam 
 

Kış 22 (75.9) 7 (%24.1) 29 (%100) 
İlkbahar 46 (%92) 4 (%8) 50 (%100) 
Yaz 5 (%100) 0 5  (%100) 
Sonbahar 7 (%87.5) 1 (%12.5) 8  (%100) 
Toplam    80 (%87) 12 (%13) 92 (%100) 

 

Norovirus pozitif saptanan hastaların klinik tanıları incelendiğinde hastaların %95.7(88)’inin akut 

gastroenterit tanısı ile %4.3(4)’si alt solunum yolu enfeksiyonu ve ishal ile başvurmuşlardır. Hastaların %50 si 
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karın ağrısı ve ishal şikayeti ile, %16’sı bulantı kusma ve % 4‘ü ateş şikayetleri ile hastaneye başvurmuşlardır. 

Norovirus araştırılan hastalardan ikisinde immün yetmezlik, ikisinde alerji ve bir tanesinde gelişme geriliği ve bir 

hastada akciğer kanseri olmak üzere altta yatan hastalıklarda eşlik etmekteydi. 

Norovirus pozitif hastaların dışkı örneklerinde diğer gastroenterit etkeni viruslar ile koenfeksiyon oranı 

%11.5 olarak saptanmıştır. Rotavirus ile  koenfeksiyon oranı %12.1 iken adenovirus ile koenfeksiyon oranı % 8.3 

olarak belirlenmiştir.  

TARTIŞMA 

Önceki çalışmalarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde viral gastroenteritlerin özellikle beş yaş altı 

cocukları ve erişkinleri etkilediği gösterilmiştir (Nguyen GT, 2017).  İnsanların yakın temasda oldukları 

hastaneler, bakım evleri, okullar, yolcu gemileri ve kışla gibi kalabalık ortamlarda NoV, salgınlara yol açarak 

olarak dünya çapında akut gastroenterite neden olur (Gabriel I., 2017).  Norovirus ile ilişkili yiyecek (özellikle 

meyve, istiridye ve çiğ yenen diğer yiyecekler) ve su kaynaklı salgınlar bildirilmektedir (Woodward J, 2017). 

Norovirusun tanımlanmasından  sonra hücre kültürünün yapılamaması ve moleküler dışı 

tanı  yöntemlerindeki  zorluklar nedeni ile NoV’un  epidemiyolojisi ve neden olduğu enfeksiyon ile ilgili bilgiler 

yetersiz olmuştur. Son  yıllarda moleküler yöntemlerin ilerlemesi ve kullanımının yaygınlaşması, NoV’un sporadik 

vakalar ve  salgınlardaki  etiyolojik rolünün daha ayrıntılı incelenmesine olanak vermiştir (Lopman,  B., 2006). 

Norovirus RNA’sını belirleyen revers transkriptaz PZR (RT-PZR)  ve gerçek  zamanlı  RT-PZR ya da gerçek  

zamanlı multipleks RT-PZR gibi  moleküler yöntemlerin yanı sıra NoV tanısında; elektron mikroskobik inceleme, 

ELISA ve immünokramatografik yöntemlerin temel alındığı dışkıda NoV antijen testi NoV’e bağlı olarak gelişen  

enfeksiyonlarının  tanısında kullanılmaktadır  (Rabenau HF, 2003). Norovirusa bağlı salgınların tanısı ve 

önlenmesinde en büyük engel halk sağlığı laboratuvarlarında ve hastanelerde kullanım için uygun hızlı ve hassas 

bir tanı yönteminin olmamasıdır. Gerçek zamanlı ters transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu, yüksek duyarlılığı 

ve özgüllüğü nedeniyle norovirus tespiti için altın bir standart olarak kabul edilir. Ancak teknik olarak zor, emek 

yoğun ve pahalı bir teknik olması, poliklinik ortamlarında veya moleküler tekniklerin kullanılamadığı 

laboratuvarlarda uygulanmasını sınırlandırmaktadır (Jonckheere S,2017 ). ELISA ve immünokramatografik NoV 

antijen testleri duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek, basit, hızlı ve ucuz tanı testleri olup bu özellikleri ile klinik 

uygulamada norovirusun hızlı tanısında kullanılmaktadır (Altay A, 2013). 

Dışkı örneklerinde  NoV  antijeninin  tespitinde  yaygın  olarak kullanılan ELISA testi ,hızlı ve pratik ve 

ekonomik bir yöntem olup çok sayıda örneğin kısa sürede  çalışılmasına  imkan  vermektedir.  İshal yada 

gastroenterit  ile başvuran hastaların dışkı örneklerinde NoV antijenin belirlenebildiği duyarlılık ve özgüllüklerinin 

farklı olabildiği çeşitli ELISA testleri bulunmakta, bunlar arasında Ridascreen ELISA kitinin en yüksek duyarlılığa 

sahip olduğu ve gerek sporadik vakaların gerekse salgınların tanısında güvenilir ve pratik  bir yöntem olarak 

kullanılabileceği bildirilmektedir (Morillo S 2011;Castriciano S, 2007). Ridascreen ELISA kiti dünyada en sık 

görülen iki genogrup, GI ve GII’yi  tanımlayabilmektedir.  Kitin  duyarlılığının  %80,  ve özgüllüğünün %100  

olduğu açıklanmakta  ayrıca  kitin çapraz  reaksiyon  vermediği  kitinin  üreticisi  (R-Biopharm,  Darmstdt,  

Almanya)  tarafından belirtilmektedir (Vega E, 2011;Morillo SG, 2011;Gray JJ, 2007). 

Çalışmamızda Ridascreen ELISA kiti ile 5 örnekte (%5.4) NoV pozitif, 87 örnek %94.6 (87/92) NoV 

negatif bulunmuştur.  Nguyen ve ark.ları yüksek, orta ve düşük gelirli ülkelerdeki NoV prevalansını araştırdıkları 
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metaanaliz sonucunda gelişmekte olan ülkelerde NoV prevalansı %17 olarak rapor edilmiştir. NoV prevalansı 

Afrika’da %15, Orta ve Güney Amerika’da %14 ve %11, Kuzey Amerika ve Avrupa’da %4  bildirilmektedir (Rui 

Q, 2018). 

Norovirus prevalansına ile ilgili ELISA yöntemi kullanılarak, antijen  testleri ile yapılan önceki 

çalışmalarda NoV belirlenme oranları ile %8.7- %22.8 arasında değişmektedir. (Oldak ve ark, 2008; Tran A., 

2010; Çöl D, 2015; Özkul A, 2015; Aksu A, 2016;  Altay A, 2014;  Yılmaz İ, 2015; Altındiş M, 2016; Avcı 

GA, 2018) Polonya’da Oldak ve arkadaşları (Oldak ve ark, 2008), çocuk yaş grubunda ELISA testi ile yaptıkları 

çalışmasında NoV antijeni %10.5 oranında, Fransa’da Tran ve  arkadaşları (Tran A, 2010) ise   0-28  aylık  

çocuklarda  aynı  yöntemle  %13  oranında belirlemişlerdir. Ülkemizde ELISA testi uygulanarak norovirus 

pozitifliğinin araştırıldığı çalışmalarda; Altay ve arkadaşları (Altay A, 2014), Ankara’da 2004-20011  tarihleri  

arasında  0-5  yaş  arası  çocuklarda %14.1, Özkul ve arkadaşları (Özkul A, 2015), 2008-2009  yıllarında  

İstanbul’da gastroenteritli  çocuklarda  %10.5, Yılmaz ve arkadaşları(Yılmaz İ,2015), İstanbul’da 2012- 2013 

yılları arasında Çocuk Acil Polikliniğine ishalle başvuran hastalarda (%8,7), Aksu ve ark. (Aksu A, 2016), 

Çanakkale’de gastroenterit şikayeti ile Tıp Fakültesi hastanesine başvuran hastalarda %10.9, Altındiş ve ark.ları 

(Altındiş M, 2016), Afyon’da 2009 yılında  bir yıllık sürede 6 yaşaltı akut gastroenteritli çocuklarda %22.8 

oranında belirlemişlerdir.  Çalışmamızda ELISA testi bulduğumuz %5.4’lük oran diğer çalışmalara göre daha 

düşük kalmış (Altay A, 2014; Özkul A, 2015;  Altındiş M, 2016 ), Çöl ve ark. ile  Yılmaz ve ark.’nın buldukları 

oranlara daha yakın bulunmuştur.  

 Çalışmamızda real time RT-PZR ile 12 örnek %13 (12/92) NoV pozitif, 80 örnek %87 (80/92) ise NoV 

negatif olarak saptanmıştır. Önceki çalışmalarda PZR yöntemi ile NoV prevalansı  %8.1-%42.8 arasında ( Gönen 

İ, 2013; Albayrak  N, 2009; Altındiş M 2009 %17; Mitui ve ark., 2014; Timurkan M, 2017;  Uyar M, 2008; 

Ferreira MS, 2012; Bozkurt D,2015) değişmektedir. Bu çalışmalardan; Ferreira ve ark. (Ferreira MS, 2012), 

Brezilya’da bir kreşte 1994-2008 yılları arasında 23 salgından toplanan 539 dışkı örneğinde rotavirus, norovirus 

ve astrovirus’un PZR ile araştırıldığı çalışmalarında NoV pozitifliği %33 olarak belirlenmiştir. Altındiş ve 

arkadaşları (Altındiş M, 2009), 2006-2007 yıllarında Afyon’da gastroenteritli hastalarda  yaptıkları çalışmada RT-

PCR ile %17,  Mitui ve ark., (Mitui ve ark., 2014), ülkemizden ve Bengaldeş’ten akut gastroenteritli çocuklarda  

%35.8 dışkıda NoV pozitif belirlenmiş, Türkiyedeki hastalardan alınan dışkı örneklerinde NoV pozitiflik oranı 

%10, Bengaldeşteki hastalardan alınan örneklerde ise NoV pozitiflik oranı %70 olarak bulmuşlardır. Timurkan ve 

arkadaşları (Timurkan MÖ, 2017),  Erzurumda farklı yaş gruplarından gastroenteritli 427 hastada RT-PZR ile 

%20.1 ve Bozkurt ve arkadaşları (Bozkurt D, 2015) Malatya’da 2012-2013 yılları arasında0-17 yaş arası 

gastroenteritli 240 çocuk hastadan %42.8 oranlarında NoV pozitifliği saptamışlardır.  Çalışmada bulduğumuz 

%13’lük NoV oranı Ferreira ve ark. ile Altındiş ve ark.nın çalışmalarına benzer bulunmuştur (Altındiş M, 2009; 

Ferreira MS 2012).  

Çalışmamızda hem ELISA hem de PZR ile test edilen 92 dışkı örneğinin %13’ü pozitif %87’si negatif 

olarak bulunmuştur. Norovirus pozitif bulunanların %5.4’ü hem ELISA hem de PZR ile pozitif bulunurken, yine 

%7.6’sı sadece PZR ile pozitif bulunmuştur. Özkul ve arkadaşları İstanbul’da gastroenteritli  çocuklarda  yaptıkları  

çalışmada  örneklerin  %10.5’i  (25/238) Ridascreen  ELISA ile NoV pozitifliğini %10.5, real-time RT-PZR ile 

%15.1 oranlarında, Aksu ve ark. ise Çanakkale’de gastroenterit şikayeti ile başvuran hastalarda ELISA kiti ile 

%10.9 (10/92) oranında norovirüs pozitifliği, Real-time RT-PCR ile %17 oranında NoV pozitif belirlemişlerdir. 
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(Özkul A, 2015; Aksu A, 2016). Hem ELISA hemde Real-time RT-PCR  ile NoV varlığını araştırdığımız 

çalışmamızda belirlediğimiz NoV pozitifliği, Özkul ve ark ve Aksu ve ark.’nın çalışmalarına benzer şekilde PZR 

ile benzer bulunurken, ELISA ile daha düşük oranda belirlenmiştir.  

Noroviruslardaki genetik çeşitliliği nedeniyle PZR ve dizi analizinde oligonükleotid primerlerini 

seçiminin  zor olabilmesi, norovirus RNA’sının tek zincirli yapısından kaynaklanan labil oluşu, ayrıca inhibitörler 

varlığı ile dışkıdan RNA ekstraksiyonunun kolay olmaması uygulamada zorluklara neden olabilmektedir. Hızlı 

antijen test yöntemlerinden NoV genogrup GI ve GII’yi saptayabilen immunokromatografik testi ile virüs varlığı 

düşük miktarlarda (104 viral partikül/ml) olan örneklerde kısa sürede NoV saptanabilmektedir.  Dışkı örneklerinin, 

hastalık semptomlarının olduğu dönemde alınarak testin uygulanması testin duyarlılığını artırmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda antijen testlerinin duyarlılığı %76.8-86, özgüllüğü%94.6-98.2 oranlarında bildirilmektedir. Antijen 

testlerinde negatif sonuçlar NoV varlığını dışlamaz. Test sonucu negatif, ancak klinik şüphenin kuvvetli olduğu 

durumlarda;örneğin doğru zamanda alınıp alınmadığını, uygun koşullarda transport edilip edilmediği 

araştırılmalıdır. Ayrıca örnek miktarının ya da örnekteki virüs konsantrasyonun düşük olması da yalancı 

negatifliğe neden olabiliceği akılda tutulmalıdır(Uyar ve ark 2008). 

Günümüzde  norovirüsün  tespitinde  altın  standart  olarak  RT -PCR  kabul edilmektedir. Erwin de Bruin 

ve arkadaşları 158 örneklik bir çalışmada RT-PCR ile pozitif tespit edilen örneklerin 74’ünü (%47) Southern blot 

hibridizasyon ve sekans (nükleotid dizileme) yöntemlerini kullanarak  doğrulamışlardır (Bruin E, 2006). Geriye 

kalan 84 örnek (%53) RT-PCR ile negatif bulunmuş ve Southern blot ve sekans yöntemleri ile doğrulanmıştır. Bu 

sonuçlar RT-PCR’in norovirüs tanısında altın standart yöntem olarak doğrulamıştır. Bu çalışmada ticari ELISA  

kitinin  (Ridascreen)  duyarlılık  ve  özgüllüğü  altın  standart  olarak  kabul edilen  RT-PCR  ile  karşılaştırılmış  

ve  10  (%6)  örnekte  her  iki  yöntemle  de pozitiflik,  71  (%45)  örnekte  her  iki  yöntemle  de  negatiflik  tespit  

edilirken,  77 (%49)  örnekte  kullanılan  yöntemlerin  herhangi  birisiyle  pozitiflik  bulunmuştur. RT-PCR  temel  

alındığında  Ridascreen  ELISA  kitinin  duyarlılığı  %36, özgüllüğünü  %88  olarak  tespit  etmişlerdir.  Sanz  ve  

arkadaşları  (Sanz JC, 2006) yine  RT-PCR  göre  Ridascreen  ELISA  kitinin  duyarlılığını  %80,  özgüllüğünü  

%90, Dimitriadis  ve  arkadaşları  (Dimitriadis A, 2005) duyarlılığı  ve  özgüllüğü  sırasıyla  %47  ve  %71, 

Schmid ve arkadaşları (Schmid M, 2004) duyarlılığı ve özgüllüğü %34.6 ve %65.3, Zhang ve arkadaşları (Zhang 

Q, 2009)duyarlılığı ve özgüllüğü %96.1 ve %93.5 olarak bulmuşlardır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda; Uyar ve 

arkadaşları (Uyar M, 2008)  duyarlılığı  %61.5,  özgüllüğü  %100 ve Aksu ve arkadaşları (Aksu A, 2016) 

duyarlılığı  %60, özgüllüğü  %100 olarak bildirmişlerdir. Sonuç  olarak yapılan  çalışmalarda  duyarlılık  %34.6-

96.1  özgüllük  %65.3-100  arasında bulunmuştur.  Çalışmamızda  Ridascreen  ELISA  kitinin  duyarlılığı  %42, 

özgüllüğü  %100  oranında  bulunmuştur. Bu  sonuçlara  bakıldığında  bölgeden bölgeye ve kullanılan PCR 

yöntemine göre farklılıklar olduğu düşünülebilir. 

Çalışmamızda NoV ELISA ve PCR sonuçları cinsiyet açısından  değerlendirildiğinde;  ELISA  ile  NoV 

pozitif belirlenen 5 hastanın tümü erkek cinsinde iken, NoV negatif bulunan hastaların 37 (%40.3)’si  kadın, 50 

(%54.3)’si erkek cinsindeydi. Norovirus pozitifliği ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (p=0.080). PZR ile erkek hastaların 10’unda, kadın hastaların 2’sinde NoV pozitif bulunmuş ve 

cinsiyet grupları açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0.114). Bu sonuçlar da NoV’ün cinsiyete bağlı bir 

enfeksiyon olmadığını doğrulamaktadır. Çalışmamızda erkek hastalarda NoV pozitifliğinin kadın cinsinden fazla  

olduğu bulgusu Aksu ve ark.’nın ve Özkul ve ark.’nın çalışması ile benzer,  Altay ve ark.larının çalışmasından 

farklı bulunmuştur (Özkul A, 2015;Aksu A, 2016; Altay A,2014). 
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Çalışmamızda yer alan 92 hastanın %78.4’ü 0-5 yaş, %16.2’si 6-17 yaş ve %5.4’ü 18 yaşüstü grupta yer 

almaktaydı. ELISA pozitifliği en fazla 0-5 yaş grupta (%3.3), PZR pozitifliği de yine en fazla 0-5 yaş grupta (%8.6) 

belirlenmiştir. Yaş grupları ile ELISA ve PZR pozitifliği arasındaki ilişkiyi gösteren istatistiksel analiz yaş 

gruplarının homojen dağılım göstermemesi nedeniyle yapılamamıştır. Ülkemizde yapılan çalışmalarda da 

çalışmamıza benzer olarak NoV pozitifliği en fazla 5 yaş altı çocuklarda görülmüş ve istatistiksel anlamlılık 

belirlenmemiştir.(İnan, Özkul, Altındiş 2009, Çöl, Altay) 

İnsanları ve insan olmayan canlıları etkileyen NoV’ler VP1 ve RNA polimeraz genlerine göre 7 (GI-VII)  

genogruba ayrılır (Vinje J, 2015).Bu genogruplardan GI, GII, ve GIV insanlarda , GII, GIII, GIV, GV, GVI ve 

GVII hayvanlarda enfeksiyona neden olur (Vinje J, 2015). Dünyada en çok tanımlanan genogrup  GII, özellikle 

de genotip GII.4'tür (Timurkan MO, 2017). Çalışmamızda norovirus pozitif bulunan örneklerin tümü GII 

bulunmuş ancak genotiplendirilmeleri yapılamamıştır.  Yapılan önceki çalışmalarda da bizim çalışmamıza benzer 

şekilde  en sık olarak GII belirlenmiştir (Timurkan MO 2017, Çöl D 2013, Aksu A 2016, Albayrak N 2011, 

ÖzkulA 2015, Altındiş M 2009, Mitui MT 2014). 

Norovirus enfeksiyonlarının mevsimsel dağılımı incelendiğinde; en yüksek NoV prevalansının kış 

aylarında (Ekim'den Nisan'a kadar) ve Şubat ile Mart aylarında en sık görülmesine karşın, yaz aylarında (Mayıs-

Eylül ayları) da ortaya çıkabildiği bildirilmektedir (J. Rohayem, 2009). Çalışmamızda, NoVpozitif saptanan 

örneklerin mevsimsel dağılımında en fazla kışın (%58.3), ikinci sırada ilkbahar (%33.3) ve sonbaharda (%8.3)  

olduğu belirlenmiş ancak NoV pozitifliği ile mevsimler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

bulunmuştur (p=0.192). Biçer ve ark. İstanbulda 16 yaş altı AGE’li çocuklarda NoV pozitifliğini belirledikleri 

çalışmalarında çalışmamıza benzer şekilde  tüm yıl boyunca ancak kış ve ilkbahar aylarında en fazla oranlarda 

saptamışlardır (Biçer ve ark, 2014).  Yine Çöl ve ark. İstanbulda 16 yaş altı AGE’li çocuklarda %10.9 oranında 

NoV pozitifliğini en fazla kışın belirlemişlerdir (Çöl D, 2015).   

Norovirus pozitif hastaların dışkı örneklerinde diğer gastroenterit etkeni viruslar ile koenfeksiyon oranı 

%11.5 olarak saptanmıştır. Rotavirus ile koenfeksiyon oranı %12.1 iken adenovirus ile koenfeksiyon oranı % 8.3 

olarak belirlenmiştir. Biçer ve ark. İstanbulda AGE’li çocuklarda NoV pozitifliğini belirledikleri çalışmalarında 

koenfeksiyon oranını %1.96 olarak, rotavirus ve adenovirus ile birlikte bulunmuştur (Biçer ve ark, 2014).Yine 

İstanbulda yapılan bir çalışmada da koenfeksiyon oranı %2.6 olarak saptanmış ve adenovirus ve rotavirus ile 

birlikte NoV pozitifliği belirlenmiştir(Çöl D, 2015).Çalışmamızda bulduğumuz koenfeksiyon oranı diğer 

çalışmalardan daha yüksek ancak rotavirus ve adenovirus birlikteliği açısından benzer bulunmuştur. 

Real-time RT-PZR yönteminin duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek olmasına karşın fiyatının ELISA kitinden 

daha yüksek olması, eğitimli ve deneyimli personel ve 7-8 saat gibi uzun süre gerektirmesi gibi dezavantajları 

bulunmaktadır. Polimeraz zincir yöntemi ile çalışırken genotiplendirme de yapılabilmesi patojenler ile ilgili 

epidemiyolojik  çalışmalarda yararlı olmaktadır. Dışkıda bulunan PZR inhibitörlerinin amplifikasyonu 

etkileyebilmelerine rağmen, PZR norovirüs enfeksiyonlarının  tanısında  altın  standart  olarak  kabul  edilmiş  bir 

yöntemdir. Ancak yöntemin dezavantajları nedeniyle PCR’ın rutin laboratuarlar yerine referans laboratuvarlarda 

ve epidemiyolojik çalışmalarda kullanılmalıdır. Polimeraz zincir yönteminden daha kısa (yaklaşık 4-5 saat)  süren 

ELISAyöntemi  ise  çalışılması daha  kolay ve  fiyatı daha uygundur. Ancak duyarlılığının  düşük  olması  

dezavantajlarından  biri  olmakla birlikte özgüllüğü yüksektir. ELISA yöntemi özellikle PZR imkanlarının 
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olmadığı hastane yada sağlık kuruluşlarında salgınların saptanmasında kullanışlı olacaktır. Bu yöntemin duyarlılığı 

arttan araştırmalar ile daha yaygın kullanımı sağlanabilecektir. 

Sonuç olarak, Farklı yöntemlerin kullanıldığı önceki çalışmalarda ülkemizin değişik illerinde NoV sıklığı 

araştırılmasına rağmen norovirusların  ülkemizdeki insidansı tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışma ile ilk kez 

Aydın ilinde akut ishal ile hastanemize başvuran çocuk ve erişkinlerde NoV sıklığı belirlenmiştir. Çalışmamızda 

elde ettiğimiz veriler ile, önceki çalışmalarda  elde edilen epidemiyolojik verilere katkı sağlanacak ayrıca hastalara 

gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesi sağlanarak, hem maliyet hem de patojenlerde antibiyotiklere karşı 

direnç gelişimini azaltılacaktır 
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Abstract: The objective of this study was to reveal the concept water, energy and food (WEF) nexus 

approach for sustainable agriculture. Water, energy and food are linked to one another since an output 

from one can be an input to another. Water can be used for irrigation purposes while it is also used for 

energy production. Some crops are also used for energy production (bioenergy). Hence, the relationship 

among three could be carefully examined for a better planning of agricultural production. Basin based 

calculations can be achieved while countrywide WEF Nexus studies can also be achieved especially in 

terms of water flow. WEF Nexus studies are of importance in terms of environment due to carbon 

emissions to our planet. 

 

Key words: Land use, crops, water requirement, energy use, climate change, scenarios 

Sürdürülebilir Tarım Açısından Su, Enerji ve Gıda  

Bağlantısı Yaklaşımı 

 

Özet: Bu çalışmanın amacı, su, enerji ve gıda bağlantısı konseptinin ortaya konulmasını 

amaçlamaktadır. Su, Enerji ve gıda birbirine bağlı olup birinden elde edilen çıktı bir diğerine girdi 

olabilir. Su, sulama amaçlı kullanılabileceği gibi enerji üretiminde de kullanılmaktadır. Bazı ürünler ise 

enerji üretme amacına yönelik olarak (biyoenerji) üretilmektedir. Bu nedenle, tarımsal üretim açısından 

bu üç öğe arasındaki ilişki dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Havza bazlı hesaplamalar 

gerçekleştirilebileceği gibi ülkesel bazda özellikle su akışı açısından Su-Enerji-Gıda bağlantısı 

çalışmaları da gerçekleştirilebilir. Su-Enerji-Gıda bağlantısı çalışmaları gezegenimize karbon salınımı 

nedeniyle çevre açısından da önemlidir.  

 

Anahtar Kelimeler:Alan kullanımı, su gereksinimi, enerji kullanımı, iklim değişikliği, senaryo 
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Introduction 

 

Quantifying and internalizing the interlinkages with water and energy systems are needed to produce adequate 

food for the population that grows globally (Bazilian et al., 2011; Daher, 2017; FAO, 2014; Flammini, 2014). 

Presences of water are variable around the world, even within regions of a country (Mekonnen, 2011a). Regarding 

quality, water can be classified into three categories: blue, green, and grey. Consequently, a map of water assets 

and virtual water flow maps were created between fifty countries. Blue and green water have an important role in 

agriculture as sources of irrigation. Blue water represents the lakes, rivers, underground, and aquifer water. Rainfall 

water stored in the soil is called green water. Grey water is accepted as water that is needed to be processed; more 

specifically waste water which can be brought to utilizable standards (Hoekstra 2008). Food trade leads virtual 

water flow (VWF) through import and export activities: the export of food means the export of water that utilized 

to produce the food also and it saves water for the importing country (Lee, 2016). Therefore, as conspicuous water 

saving countries, Japan has 134 Gm3/year (80% green, 12% grey and 9% blue water), Mexico and Italy follow at 

83 and 54 Gm3/year, respectively (Mekonnen, 2011b).  

Turkey, China, United States of America, India, Australia and Uzbekistan make up 49% of the global virtual blue 

water export (Mekonnen and Hoekstra, 2011b). It is stated that these countries are partially distressed when within 

the meaning of water reserves (Alcamo, 2003; Smakhtin, 2004). 

Owing to the international trade of agricultural products, the amount of global water saving is 352 Gm3/yr (average 

for 1997–2001). Associated with international trade of crop products, the most savings are from cereals (222 Gm3 

/yr) and oil crops (68 Gm3/yr), related to the high territorial differences in virtual water content of agricultural 

products and their trade directions that generally happen from water efficient to less water efficient territories. In 

consequence of less variation in the virtual water content of livestock products, the savings thorough the trade of 

livestock products are lower.  

Global water use efficiency becomes an important issue with increasing globalization of trade since an estimated 

16% of the global water use is for export. In this sense, the concept of WEF Nexus has been crucial to find solutions 

on enhancing global water productivity, while there is an urgent need to address the increasing global water 

scarcity problem. 

 

 

WEF Nexus Concept 

Water, energy, and food are inseparably connected to one another thus there is a need of a methodology become 

apparent to go deep on researching the tradeoffs between the three resource systems (Figure 1).  
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Figure 1. Schematic view of the water-energy-food nexus (Mohtar, Daher, 2012) 

 

The most important input for crop production is water, but water is also needed to produce energy. However, 

energy is also an input for many agricultural operations, including the transportation of agricultural goods, and 

pumping ground-surface water. The deficiency or excessive use of any of these sources can lead a decrease in the 

other one and may jeopardize their security. Hence, an exact balance among the three sources should be guaranteed 

to sustain the security level of each one (Mohtar and Daher, 2012; Ferroukhi et al, 2015, Leck et al, 2015). 

Herewith, data-driven and quantitative modeling approaches are needed to quantify their inter-linkages to provide 

better understanding of the resources (Leck et al, 2015; Granit et al, 2013). Although most research in recent years 

has focused on modeling on WEF Nexus Concept, most of them are about management of a single or two resources 

(Rosegrant et al, 2000; Hightower et al, 2008; Li et al, 2011; Hu et al, 2011; Bernardi et al, 2012; Zhang and 

Vesselinov, 2016).  

There are also studies focused on modeling of resource allocation on three main resources; water, energy and food 

(Mohtar and Daher, 2014; Walker et al., 2014; Biggs et al., 2015; Daher and Mohtar, 2015; Rasul and Sharma, 

2016; Karan et al., 2018). 

Consistency of decision-making processes that produce sustainable resource allocation policies can be increased 

thorough WEF Nexus based modeling. In previous studies, WEF Nexus Tool 2.0 has been developed as a common 

platform that provides ability to evaluate and create different scenarios under variable conditions of water, energy 

and food resources (Mohtar and Daher, 2014; Daher and Mohtar, 2015). 

Although the analyses of the resources produce outputs like requirements-consumptions of resources and carbon 

emissions at the national level, basin level scenarios can also be created and evaluated to obtain territorial specific 

interactions of resources (Figure 2).  
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Figure 2. Water, energy, and food conceptual framework (Daher, 2012) 

 

To represent different variations of energy and water inputs of products grown in a certain basin or country, 

scenarios are created. Following outputs for each scenario could then be calculated;  

• Water requirements  

• Energy requirements 

• Land requirements  

• Carbon emissions 

 

The following equations (Daher, 2012) are intended to be used to carry out a WEF Nexus study. 

 

Water (W) 

A certain amount of water is required for each crop, consisting of green water (available water in the soil) and blue 

water (provided by irrigation). 

 

Wi= Li * (Ws- 10*Wa)                                                         (1) 

where; 

Wi= amount of total water needed for a specific crop (m3) 

Li= Land allocated to the certain crop (ha) 

Ws= Seasonal water requirement for the crop (m3/ha) 

Wa= Water available to the crop (mm) 
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The total amount of water (W) that is needed to produce the crops in the basin is obtained from different sources: 

surface, underground or desalination. In this study only the surface and groundwater sources are taken into account, 

therefore the formulation of amount of total water needed for a specific crop given above can also be formulated 

as given below. 

 

W= Wi= SW+ GW                                                     (2) 

where, 

SW= Surface water (m3) 

GW= Ground water (m3) 

Land (L) 

Land is the total area that are allocated to grow certain crops in the basin. 

L =∑ [ DOMi (ton) X Li(ha/ton) ]                                        (3) 

where, 

L = Total land needed to grow locally produced food products. 

DOMi= Production (tons) 

Li = Land required to growth a unit amount of crop (ha/ton) 

 

Energy (E) 

Energy that needed in the basin is for farming operations as transportation, fertilizer use and pumping water from 

different sources. It is calculated as in the following.  

E =E1 + E2                                                                                                  (4) 

E= Total domestic energy needed for the scenario (kJ) 

E1 = Energy needed for either pumping or treating water for irrigation (kJ) 

E2 = Energy needed for tillage, harvest, fertilizer production, and local transport (kJ) 

Depending on the choice of conventional or non-conventional water supply sources, respective energy costs could 

be calculated (E1). Whether surface or ground water pumping, treating water or waste water, or desalination, each 

would have its respective energy footprint depending on the domestically available plants and their efficiencies. 

Depending on the amount of water needed for the growth of the created food self-sufficiency scenario and sources 

of water identified to secure those needs, respective energy values could be calculated.  

E1 =EGWe+ EGWs + ESW                                                                                  (5) 

EGW = Total energy needed for pumping water from deep well pumps using electricity (kJ) 

EGWe (kJ)= SGWE (kJ/m3) x [αw x W (m3)]                                        (6) 

EGWs = Total energy needed for pumping water from deep well pumps using solar energy (kJ) 

EGWs (kJ) = SGWS (kJ/m3) x [γwx W (m3)]                                         (7) 

ESW. = Total energy needed for pumping surface water (kJ) 

ESW (kJ)= SSW (kJ/m3)  [δwx W (m3)]                                          (8) 
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where, 

SGWE, SGWS and SSW are specific energy requirements in kJ per unit volume of water in m3 and,αw, γwand δw are 

the coefficients in decimals  

The second part of “energy costs” (E2)is calculated as the sum of the energy needed for tillage, fertilizer production, 

harvesting and local transport. This calculation is made for each crop separately. 

E2 = Efarming+Etransport+ Efert.                                                                                           (9) 

where, 

Efarming(kJ) =Total  energy needed for farming operations 

Efarming(kJ) = Total energy needed for local transport and 

Efert. T (kJ)=∑ [Efert. (i)  (kJ/kg) x FERT.(i) (kg/ton) x  DOMi(ton)]  (10) 

 

where, 

Efert. T (kJ)= Total energy needed for producing the required amount of fertilizer  

Efert.(i)  (kJ/kg) =  Energy required for producing a kg of fertilizer (depends on type of fertilizer) 

FERT.(i) (kg/ton) = Amount of fertilizer applied per ton of product (i) produced. 

Carbon footprint (C) 

Each of the mentioned energies consumed as given above have their respective carbon footprint. Whether for 

energy consumed to secure water needed for irrigation or for other production and transportation practices, carbon 

is emitted into the atmosphere.  

The carbon emissions based on the activities are formulated as given below: 

 

C = C1 + C2    (11) 

C1 =CGWe+ CGWs + CSW      (12) 

C2 = Cfarming+ Ctransport+ Cfert.   (13) 

 

Parallel to each energy consumption, carbon emissions are quantified as the following, 

 

C1 =CGWe+ CGWs + CSW     

C1= EGW(kJ) x (ton CO2/kJ)+EGWs (kJ) x (ton CO2/kJ)+ESW(kJ) x (ton CO2/kJ)        (14) 

 

 

C2 = Cfarming+Ctransport+Cfert. 

C2 =  Etill. T (kJ) x (ton CO2/kJ)+Etransport (kJ) x (ton CO2/kJ)+Efert.  (kJ) x (ton CO2/kJ) (15) 

 

Financial Cost (Flocal) 

Financial cost of production is formulated as given below.  

Costi ($/ton)=[Mrktpri($/ton) x (100-% Farmer’s profit margin)]                16 

Local Financial Cost LFC ($) =Σ [ Prodi (ton) X Costi ($/ton) ]             17 
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Costi ($/ton) = Cost of producing 1 ton of product (i) locally. 

Mrktpri ($/ton) = Selling market price of product (i). 

LFC = Total cost of production of locally produced food products. 

Farmer’s profit margin = Percentage farmer or producer makes for producing food products 

Calculation of sustainability is the most important issue in WEF nexus studies. Sustainability index can be 

calculated for the evaluation of current time and mostly for the future. The changes in land use as a result of 

urbanization and changes in technology use in agriculture along with the climate change will result in changes in 

sustainability index.  This index is calculated as in the following. 

 

Sustainability Index 

The sustainability of a scenario to be developed in this study will be defined by calculating its “sustainability 

index” as follows: 

Water Index =WI = Wi /Wa    (18) 

Land Index = LI = Li / La    (19) 

Local Energy Index = EI = Ei /Ea   (20) 

Local Carbon Index =CI = Ci /Ca   (21) 

Financial Index = FI =Fi /Fa   (22) 

Energy IMP Index = EIMP I = E IMPi /E IMPa  (23) 

Carbon IMP Index =CIMP I = C IMPi /C IMPa (24) 

 

Wi = The total water needed for scenario i 

Li = The total land area needed for scenario i  

Ei = The total local energy needed for scenario i 

Ci = The total local carbon emitted by scenario i 

Fi = The total finances for scenario I = Flocal + Fımport (local and import) 

E IMPi = The total local energy needed for scenario i 

C IMPi = The total local carbon emitted by scenario i 

Wa = Total max acceptable water extracted and produced by available water resources for agricultural production 

La = Max acceptable/arable local land use 

Ea = Max acceptable energy use = a cap could be put on max energy generation and use for agricultural production. 

It is influenced by current capacities, and decision of upgrade. 

Ca = Max acceptable carbon emissions = a cap put by a government to cut carbon emitted 

Fa = Max acceptable limits for expenditures to supply food locally and through imports 

E IMPa= Max energy consumed through transporting imported food products 

C IMPa = Max carbon emitted through transporting imported food products 

 

Therefore, the scenario with the lowest score would be most sustainable, as defined by the decision maker.  
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Scenario i:  S.I.  i = [WIi(100-IW) + LIi  (100-IL) + EIi  (100-IE) + CIi (100-IC) +FIi (100-IF) + EIMP Ii (100-IEIMP) 

+CIMP Ii (100-ICIMP)] x100                (25) 

 

                                       IW + IL + IE + IC + IF + IEIMP + ICIMP = 100                                    (26) 

 

IW = Importance factor assigned for the water assessment parameter 

IL = Importance factor assigned for the land assessment parameter 

IE = Importance factor assigned for the energy assessment parameter 

IC = Importance factor assigned for the carbon assessment parameter  

IF = Importance factor assigned for the financial assessment parameter 

IE IMP = Importance factor assigned for ‘energy for global transport’ assessment parameter 

IC IMP = Importance factor assigned for ‘carbon emissions due to global transport’ assessment parameter 

Water virtually flows from one country to another in the world by exporting or importing agricultural products. 

Hence, considering the climate change issue, the countries should pay attention to the use of water especially. 

Changes in precipitation as a result of climate change can be expected to affect agricultural production in a certain 

region or in a country. The scenarios that could be developed for the future years by considering the studies on 

climate change can be developed to implement or take the necessary actions for a country. Many WEF Nexus 

studies were conducted and published in the past for a region or a country. But, the readers especially are referred 

to read the article by Degirmencioglu et al. (2019) as an example of WEF nexus study applied to Turkey. 
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DOĞAL VE ALTERNATİF PİŞİRME KABI: SU KABAĞI ÖRNEĞİ 
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Özet 

İnsanların temel gereksinimlerinden biri olan beslenme, yemek kabı ihtiyacını da birlikte getirmektedir. Tarih 

öncesi dönemlerin dönüm noktası olarak bilinen Yeni Taş Çağı’nda toprağı pişirerek kaplar yapma gibi buluşlar 

ortaya çıkmıştır. Yeme ve içme alışkanlıklarının değişmesi ve özellikle yemek kültürünün zamanla çeşitlenmesi 

yemek kaplarını da çeşitlendirmiştir. Besinleri kaplarda pişirerek tüketmek insan sağlığı açısından oldukça 

önemlidir. Pişirme ile besinin organoleptik özellikleri gelişir, sindirilebilirliği artar ve patojen mikroorganizmalar 

azalır. Sağlıklı pişirme yöntemlerini uygulamak için sağlıklı pişiriciler kullanmakta yarar vardır. Aksi takdirde 

kalayı dökülmüş bakır tencerede yemek pişirmek veya teflonu çizikle dolu bir tavada ızgara yapmak kişiye 

faydadan çok zarar verebilir. Besinleri pişirme ilkelerine ve pişirmede kullanılan kaplara dikkat ederek 

oluşabilecek besin zehirlenmesi riski ve besin öğesi kayıpları en aza indirilebilir. Yemek pişirmede kullanılan 

tencere ve tavalar çok çeşitlidir. Bu kaplar genelde alüminyum, demir, bakır, çelik, teneke, toprak, nikel ve krom 

gibi maddelerin tek başlarına ya da karışımlar haline getirilerek işlenmesiyle elde edilirler. 

Araştırmamızın amacı: Günümüzde kullanılan pişirme kapları kadar kullanışlı ama onlardan daha ekonomik ve 

sağlık açısından tehdit oluşturmayacak tamamen doğal alternatif pişirme araç ve gereçlerinin elde edilmesinin 

önemidir.  

Anahtar Kelimeler: Doğal Pişirme Kapları, Su kabağı, Sağlıklı beslenme 

NATURAL AND ALTERNATIVE COOKER  GOURD EXAMPLE 

Abstract 

Nutrition that is one of the basic needs of people brings to with food container need,too. Inventions that make a 

pot by cooking the soil at New Stone Age where is known as the turning point of prehistoric periods. Change of 

eating and drinking habits and especially diversifications of food culture overtime had diversified the food 

containers,too. To consume foods byb cooking in containers is important in terms of human health quitely. The 

organoleptic properties of food thrives with cooking increases its digestibility and decreases pathogen 

microorganisms. It is useful to use healty cookers to apply healty cooking methods. Otherwise cooking in tin 

poured copper pot or grilling in scratched pan can damage to person,not benefit. Risk of food poisoning and 

nutrition loses can be minimized by being careful to food cooking principles. Pots and pats which are used for 

cooking are very various. These containers are usually alüminyum,iron,copper,steel,tin,soil,nicked and chrome.  

The purpose of our research is the importance of obtaining all-natural alternative cooking utensils,will not be  

thread with regard to more economic and health as useful as today's cookware. 

The keywords: Natural Cooking Utensils, Gourd, Healthy Nutrition 

Giriş 

Sağlıklı besinleri doğru yöntemlerle pişirmek oldukça önemlidir.Sağlıklı pişirme yöntemleri haşlama,ızgara 

yapma, buğulama, buharda ve fırında pişirme şeklinde sıralanabilir. 
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Besinleri hazırlama ve pişirmede amaç, yiyeceklerin doğal rengini, şeklini, besin değerlerini, ve kıvamlarını 

olabildiğince korumak, sindirimini kolay hale getirmek ve lezzetlerini arttırmak, yiyeceklerin bozulmasına neden 

olan ve enzimleri ve mikroorganizmaları yok ederek sağlık için yararlı hale getirmektir. (Altay, 1992). 

Besinlerin bir kap içinde pişirilmesi M.Ö. 6000 yılında başlanmıştır. Pişirme yöntemlerinin zamanla 

çeşitlenmesiyle birlikte yemeklerde lezzet vericilerin kullanılması yaygınlaşmıştır. Pişirme işlemleri toplumların 

gelenek, görenek ve çevre etkileri altında şekillenmiştir. Ülkelere özgü besin hazırlama biçimleri böylelikle 

meydana gelmiştir.(İşçi,2013) 

  

Yapıldığı Malzemeye Göre Kaplar 

Yemek pişirme kapları yapıldığı hammaddenin türüne göre adlandırılmaktadır:  

1. Bakır kaplar 

İletken bir metal olması nedeniyle bakır, pişirme kabı olarak oldukça yaygın kullanılmaktadır. İnsan organizması 

bir miktar bakırı metabolize edebilir. Ancak fazlası, özellikle çocuklarda zararlıdır. Hindistan’da bebeklerde 

görülen sirozun nedeninin, kalaysız bakır kaplarda kaynatılan sütten kaynaklandığını bildiren araştırmalar vardır.  

Bakır kaplarda yemek asla bekletilmemeli ve bakır kaplar kalaysız kesinlikle kullanılmamalıdır (Atabey,2018).  

2. Demir-döküm kaplar 

Yemeğin pişme esnasında oluşan su zerrecikleri döküm kapak altında hapsolup tatların yemeğinize iyice 

işlemesini sağlar. Bu özelliğiyle döküm tencereler sulu pişirme yöntemlerinde tercih edilebilir.  

3. Alüminyum kaplar 

Isıyı son derece iyi iletir. Genellikle asitli besinlerle temasta bu geçişin daha fazla olduğu bildirilmektedir. Vücuda 

fazla alüminyum alınması sakıncalıdır. Alüminyum kaplarda ya da alüminyum folyo kullanılarak pişirilen 

yiyeceklere alüminyum geçer.  

4. Çelik kaplar 

Çeliğe %11,5 oranında krom eklenirse çelik paslanmaz bir özellik kazanır. Tencere ve tavalar için en iyi kalite 

paslanmaz çelik %18 krom, %8 nikel içerir. Yüksek nikel oranı çeliğe parlaklık, krom sağlamlık ve korozyona 

karşı dayanıklılık verir. Paslanmaz çelikten yapılmış pişirme kaplarının ısıyı iletmesi geç olsa da bu kaplar, 

yiyeceklerde toksik etki yaratmaması ve sağlıklı pişirme yöntemlerine uygunluğu ile tercih edilir.  

5. Teflon kaplar 

Teflonun en önemli özelliği, çözücüler tarafından eritilememesi, ısıdan, güçlü asit ve bazlardan etkilenmemesiydi. 

Isıya, kimyevi maddelere, neme, elektrik atlamasına, sürtünmeye dayanıklı olan Teflon hiçbir maddeye yapışmaz, 

sürtünme katsayısı bütün katı cisimlerinkinden küçüktür. Teflon (ticari adı) 260°C üzerindeki sıcaklıklarda 

bozulmaya başlar; 350 °C civarında tamamen yapısı bozulur.  Çizilmiş teflonu zarar görmüş kaplar kullanılmamalı, 

içinde yemek bekletilmemelidir. 

6. PFOA kaplar 

Yapışmayan tava ve tencerelerdir., pratik bir çözüm gibi görünüyor."Perflurooctanoic Acid (PFOA) maddesi ile 

ilgili tartışmalar devam etmektedir. PFOA maddesi, teflon ve diğer yapışmaz yüzeylerin, şekerleme 

ambalajlarının, patates kızartması ve pizza kutularının, kâğıt tabakların ve lekelere dayanıklı halıların üretiminde 
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kullanılıyor. Yapışmayan tavaların, yapışmamasını sağlayan madde budur. Jennifer McKinley’e göre, "Tefal'in 

üreticisi Du Pont şirketi, PFOA'nın sadece üretim sürecinde kullanıldığı, tencere ve tava gibi nihai ürünlerinde 

bulunmayacağı iddia ediliyor. Oysa, ABD'de, kadın, erkek ve çocukların %95'inin kanında bu kimyasal bulundu.  

7. Toprak kaplar 

Toprak kaplar kilden yapılmaktadır. Isıyı muntazam ve çabuk iletemediklerinden pişirme ısısının düşük olması 

veya fırına koyarken fırının önce soğuk olmasına daha sonra ısının açılmasına dikkat etmek gerekir. Bu kaplar 

yavaş ısınırlar fakat ısıyı iyi tutarlar. Ani ısı değişikliklerinde kırılabilirler. Toprak kaplar besindeki asit ve 

alkaliden etkilenmez. Bu açıdan sağlıklıdır denilebilir. Ancak yüzeyde çatlama oluşursa buralarda mikroorganizma 

barınabilir. Kabın kullanıldıktan sonra iyice yıkanması ve çok iyi kurulanması gerekir. Toprak kapların ayrıca 

radyoaktiviteleri bilinmelidir.  

8. Silargan kaplar 

Silargan çelik taban üzeine, bor mineralleri kullanılarak, elektroliz yöntemiyle yapılan bir kaplama türüdür. Fakat 

bor mineralinin vücuda alınma sınırı bulunmaktadır. 

Silargan, bor ve boraks içeren seramik alaşım yüzeylere verilen addır.2600 derecede doğal çeliğin üzerine 

yedirilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Silargan maddesi dünyadaki en dayanıklı malzemelerden biri olarak tescil 

de edilmiştir.Manyetik özelliklere sahip son derece sağlılı bir maddedir.Silargan madde ile kaplı dayanıklı, 

seranik,kaygan yüzeyler çizilmez.Bu yüzden teflon kaplı yüzeylerde teflon kaplı yüzeylerde kullanılmayan metal 

kaşık, spatula gibi malzemeler tencere içinde kullanılabilir.Hijyeniktir.Diğer malzemeler bir süre sonra bakteri 

üretmeye başlasa da silargan bu maddelerin oluşmasını engellemektedir. 

9. Titanyumlu Kaplar 

Titanyum elementi hafif, dayanıklı, parlak, aşınmaya karşı dirençli bir elementtir.Titanyum seramik sırı olarak da 

kullanılır.Bu amaçla tencere ve tavaların ana gövdesinde dayanıklılık için kullanılmaktadır. 

10. Zirkonyumlu kaplar 

Zirkonyum elementi sıcaklığa ve aşınmaya karşı dayanıklılığı yeni nesil tencere ve tavalarda kullanımını 

sağlamıştır. 

11. Seramik kaplar 

Seramik Tencereler eğer gerçek seramik ise sorun teşkil etmezken, son teknoloji olan nanoteknoloji iseler sağlık 

açısından riskler taşıyorlar. Seramik tencere ürün segmentinde dikkatli olup, seramik kaplı, cam-seramik kaplı ya 

da doğal minerallerden üretilen ve içeriğinde kanserojen maddeler bulunmayan ekolojik diye nitelendirilen tavalar, 

tencereler tercih edilmelidir. Çünkü kırık ve çatlaklarda oluşabilecek birtakım zararlı maddeler yiyecekle temas 

edebilir. Çatlak, kırık olmayan ısıya dayanıklı seramik pişirme kapları, özellikle fırınlama yönteminde çok 

rahatlıkla kullanılabilirler. Seramik kapların radyoaktiviteleri bilinmelidir.  

12. Cam kaplar 

Cam, silisyum dioksit, sodyum ve kalsiyum oksit karışımıdır. Cam gözeneksizdir ve asit ve alkaliden etkilenmez. 

Bazı cam kaplar ani ısı değişikliklerinden etkilenirler ve kırılırlar. Cam kaplar sağlıklı pişirme ve saklama 

koşullarını bizlere sunar. Ancak son yıllarda yüksek ısıya dayanıklı camların yapımı, bu kapların fırın kabı olarak 

da kullanılmasını sağlar. Bu nedenle cam kapları, sağlık açısından en güvenilir gruba dahil edebiliriz; fakat bu 
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kapların ani ısı değişimlerinde kırılma, çatlama ve yiyeceklerin yüzeye yapışma gibi risklerinin olduğu 

unutulmamalıdır.  

13. Porselen pişirme kapları  

Porselen, kaolen-feldispat-kuvars üçlü sisteminin içinde yer alan, gözeneksiz, beyaz ve yarı saydam seramik bir 

malzemedir (Özer,2009). 

Porselen pişirme kaplarında desen verme amacıyla çok fazla süsleme ya da benzeri şeylerle boyalı maddeler 

kullanılıyorsa bu kaplarda zararlıdır. Genelde sade ve daha beyaz olanlar tercih edilmelidir. Porselen pişirme 

kaplarında da yine boyaların ısı esnasında yiyeceğe geçmesi mümkündür. 

14. Emaye 

Emaye, yüzeyi pürüzsüzleştirip camsı bir parlaklık sağlayan aynı zamanda kolay temizlenen ve hijyenik olan 

kaplardır. Zamana karsı dayanıklı olduğundan renkleri solmaz ilk günkü görüntüsünü korur, dış etkilere karşı 

dayanıklıdır. Emayeler koku ve tat olarak nötr kaldıklarından, Emaye saklama kaplarında tutulan yiyeceklerin 

tatlarında ve kokusunda bir değişiklik meydana gelmez. Bu nedenle buzdolaplarının iç kısımları da emaye 

kaplanmaktadır. Soğuğa ve sıcağa karşı dirençlidir, ani ısı değişimlerinden etkilenmez.  

Tanımlar 

Su kabağı (Lagenaria siceraria), kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasından tek yıllık bir bitkidir. Sarılıcı 

bir bitki olduğu için, asma kabağı olarak da bilinir. Çeşitli şekil ve boyda olan türleri vardır. Genellikle sapı dar, 

alt kısmı şişmandır. 

  

 Şekil 1-2  su kabakları 

 

Eskiden süs amaçlı olarak ya da içi boşaltılarak su kabı olarak kullanılırdı -ki bu son kullanımından dolayı bitki, 

su kabağı şeklinde adlandırılmıştır. Bunun yanı sıra baş tarafından dip tarafına doğru ortadan ikiye kesilip, sap ve 

kapak ilave edilerek saz yapımında da kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde kabak lamba, süs eşyası ve heykel 

yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca genellikle süs amaçlı kullanılan bir bitki olmasına karşın; bazı yörelerde 

yemeği de yapılmaktadır(Birecik mutfağı). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kabakgiller
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bitki
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sap&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9Flama
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kabak_lamba
http://tr.wikipedia.org/wiki/Heykel
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Şekil 3-5 su kabağının farklı kullanım alanları (sol:süs eşyası, orta:müzik aracı, sağ: su kabı 

Materyal ve Yöntem 

Literatür taraması kapsamında konu ile alakalı kitaplar, tezler, makaleler tarandı. Elde edilen verilerden 

yararlanılarak su kabağının pişirme kabı olarak kullanılabilirliği test edilmek üzere; Çay Nene Hatun Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesinde Yiyecek İçecek Hizmetleri atölyesinde kek pişirme uygulaması yapıldı. Keki 

hazırlamak için araç ve gereçler hazırlandı.Aynı boyda metal kek kalıbı da su kabağı ile aynı fırın içinde kek 

uygulamasına dahil edilerek değerlendirmede kriter olarak ele alındı. 

Besin üretim teknolojisinde kullanılan cam, seramik, kağıt gibi doğal olarak bilinen araçlarda çeşitli işlemlere tabi 

tutulmaktadır bu durumdan yola çıkarak hiç işlem görmeyen doğal bir pişirme aracı olabileceği düşüncesiyle 

hareket edildi. 

Uygun hazırlama ve pişirme yöntemleriyle pişirilen yemeklerin doğal tatlarının yerini hiçbir tatlandırıcı veya 

baharatın veremeyeceğini her zaman hatırlayalım (Altuğ, 2009; Baykal ve ark. 2005). 

Bireylerin dolayısıyla toplumun sağlıklı olmasında besinlerin doğru seçimi, besin öğesi kaybı en az olacak şekilde 

hazırlanması ve pişirilmesi ile yakından ilgilidir. 

Hazırlama ve pişirmede yanlış uygulanan yöntemler vitaminleri kayıplarına proteinlerin yapısının olumsuz 

etkilenmesine ve yiyeceğin tadının, renginin, dokusunun istenmeyen şekilde değişmesine neden olabilir. (Koçak, 

2009). 

Ayrıca pişirme kabı olarak kullanılan birçok ürünün sağlığı olumsuz yönde etkileyecek özelliklerinin de olduğu 

bilinmektedir. Aşağıdaki tablolarda ev ve kurumlarda kullanılan araç gereçlerin yapıldığı malzemelerin olumlu ve 

olumsuz yönleri incelendi. 
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Tablo 1  

En çok kullanılan pişirme kaplarının yapıldığı malzemeye göre olumlu ve olumsuz özellikleri 

Pişirme 

Kapları 
 Olumlu Yönler  Olumsuz yönler 

Alüminyum Isıyı son derece iyi iletir. 
Korozyona dayanıklıdır. 

Besine geçer. 
Alzheimer, anemi, nörolojik bozukluklar 

Toprak Asit-alkaliden etkilenmez. Mikroorganizma barınabilir. 
Demir Demiri düşük diyetle beslenen 

kişilerde bu yolla geçen demirin 

olumlu  bir katkı yapacağı ileri 

sürülmektedir. 

Besine geçer. 
Alkali yiyecekler geçişi artırır. 

Bakır Isıyı çok iyi iletir. Emetik etki yapar. 
Hindistan’da bebeklerde sirozun nedeni 

kalaysız bakır olduğu ileri sürülmüştür. 
Teflon Yiyeceğin yapışmasını önler. Besine geçiş özelliği gösterebilir ve sağlık 

için sakıncalı olabilirler. Teflon kaplar 

çizildiğinde daha sakıncalıdırlar. 
Cam Cam gözeneksizdir. Asit-alkaliden 

etkilenmez. 
Bazı cam kaplar ani ısı değişikliğinden 

etkilenirler ve kırılırlar. Kapları düşük 

ısıda pişirmekte ve ocaktan aldıktan sonra 

soğuk yüzeye bırakmamakta fayda vardır. 
Paslanmaz 
çelik 

Korozyona karşı dayanıklıdır. Hassas kişilerde alerjik kontak dermatite 

neden olabilir. 
Kaynak:http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/per/belge/saglikli_pisirme.pdf sasyfasından erişilmiştir. 

 

Günümüz teknolojik gelişmeler sonucunda besinleri daha doğal olarak hazırlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Besinlerin doğal bir şekilde tüketilebilmesi için pişirme esnasında kullanılan kaplarında doğal olması gerçeği 

bizleri alternatif pişirme kaplarından olabilecek su kabağını kullanılabileceğini düşündürmüştür. 

 

Yaptığımız uygulama ile ilgili birebir yapılmış bir çalışma olamamakla beraber; benzer çalışmalarda kekin doğal 

kaplarda pişirilmesi yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma Bulguları ve Tartışma 

Hazırlama ve pişirme sırasında pişirilmesindeki yapılan yanlışlıklar besin öğelerinde ciddi kayıplara (suda ve 

yağda eriyen vitaminlerin kayıpları) ve protein gibi bazı besin ögelerinin yapısının değişmesine neden 

olabilmektedir. Doğru yöntemlerin kullanılması sağlık açısından önemlidir. 

Şekildeki uygulamalarda besin değerini korumak, organik ürün ortaya çıkarmak yada ekonomiklik ilkesi 

gözetilerek değil; sadece görüntüsü ve sunumu farklı olsun diye uygulanmıştır. 

                                       

Şekil 6 Portakal kabuğunda kek yapımı      Şekil 7 yumurta kabuğunda kek yapımı 

 

http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/per/belge/saglikli_pisirme.pdf
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Sekil 6-7 de görüldüğü gibi doğal pişirme kaplarının uygulamadan sonra ısının etkisiyle şekil ve yapısında 

değişiklikler olduğu gözlenmiştir. Bunun neticesinde portakal kabuğu ve yumurta kabuğunun tek kullanımlık 

olduğu ve maliyet bakımından da dezavantaj oluşturacağı görülmüştür. Ayrıca portakal gibi meyvelerin her 

mevsim elde edilmesi zor olacağı için sürekli kullanılamaz.  

 Bu yaptığımız gözlemler neticesinde portakal kabuğu ve yumurta kabuğunun tek kullanımlık ve maliyetli olması 

bizleri daha farklı pişirme araç ve gereçleri bulmaya yönlendirdi bunun sonucunda şekil ve daha geniş hacimli 

olması dolayısıyla su kabağını kullanmak fikri ortaya çıkmıştır. Kullanacağımız su kabaklarını Afyonkarahisar ili 

Çay sınırları içerisinde yetişmiş ürünlerden temin edildi. Su kabağının uygun koşullar altında yatay olarak bıçak 

yardımıyla kesildi iç kısmı temizlenerek (çekirdeklerinden) bir pişirme kabı elde edildi. Kullanılan su kabağı 

kalıbının metal kek kalıbı hacminin  eşit olmasına dikkat edilmiştir. 

                                                 

Şekil 8 su kabağının kalıba dönüştürülmesi     Şekil 9 Su Kabağının içinin temizlenmesi 

Elde edilen bu alternatif kap içerisinde kek pişirilmesi sonucu elde edilecek veriler değerlendirilerek ürünün 

kullanılabilirliği test edildi. Bunun için Kalıplar içerisinde kek uygulaması yapıldı. 

Dünya ve Türkiye’de unlu mamuller endüstrisinin en önemli alanlarından birini oluşturan kek çeşitlerine olan ilgi 

giderek artmaktadır. Bununla birlikte, çok genel bir ifade ile kek; un, şeker, yağ, yumurta, kabartma tozu, su, süt 

ve/veya süt tozu, lezzet verici bileşenler, tuz ve tatlandırıcı kullanarak hazırlanan hamurun pişirilmesiyle elde 

edilen bir unlu mamul olarak tanımlanabilir (Mercan ve Boyacıoğlu, 1999a; Mercan ve Boyacıoğlu, 1999b). 

Su kabağından hazırlanan pişirme kabı ile aynı hemen hemen aynı ölçülerde olan kek kalıbına aşağıda belirtilen 

tabloda yer alan malzemeler ile kek hamuru hazırlandı. 

 

Tablo 2 Keklerde kullanılan malzemelerin dağılımı 

Bileşenin Adı Miktarı (g) Bileşimdeki Payı 

(%) Un 2,5 su bardağı  350 gr 38,2 

Şeker 1 su bardağı şeker= 200 

gram 

22,04 

YUMURTA 2 adet  (50 gr*2=100 gr) 11 

SÜT 1 su bardağı süt = 240 gram 26,04 

Kabartma Tozu 10 gr 1,09 

Vanilya 10 gr 1,09 

Tuz 5 gr 0,54 

Toplam 915 gr 100 
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Yapılışı: 

- Bir kap içerisinde Yumurta ve şeker iyice çırpılır. Diğer malzemeler ilave edilir ve çırpılır, 

- Kek hamurumuz hazır olduktan sonra; 

- Su kabağından elde edilen yağlanmış kek kalıbına ve metal kek kalıbına eşit oranda paylaştırılarak dökülür.160 

derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35dk kadar pişirilir. 

- Pişirme esnasında ilk 20 dk kapak açılmadı.  

- Kenarlar kalıptan ayrılmış kekimizi kürdan testini de yaptıktan sonra fırından alıp soğumaya bırakıldı.  

          

                                         

Şekil-8 Kek hamurunun fırına konuluşu       Şekil-9 Keklerin konveksiyon ile kabarması 

Yapılan gözlem sonucunda su kabağının ve metal kek kalıbının pişirme sürelerinin değerlendirilmesi aşağıdaki 

gibidir 

Tablo 3 

1.aşama(su kabağının dayanaklılığı) 

 
Başlama 

saati 
Kabarmaya başlama 

zamanı 
Bitiş saati Pişirme derecesi 

Dış kaplama 

malzemesi 

Su kabağı kalıbı 11:00 11:10 11:35 170 °C  

Metal kek kalıbı 11:00 11:07 11:32 170°C _ 

Yapılan gözlem sonucunda fırınlarda kullanılan konveksiyon ısı transferinin metal pişirme kaplarında daha hızlı 

olduğu gözlenmiştir bunun sonucunda metal kek kalıbındaki ürün daha çabuk sürede kabarmaya başlamış ve pişme 

süresini de kısalmıştır. 

                                                     

Şekil-10 Metal kek kalıbında pişen kek     Şekil-11 Su kabağında pişen kek 
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Tablo. 4 

 

 2.aşama (dış kısmında aliminyum folyo sarılı su kabağının denenmesi) 

 
Başlama saati 

Kabarmaya 

başlama zamanı 
Bitiş saati 

Pişirme 

derecesi 

Dış kaplama 

malzemesi 

Su kabağı  

Kalıbı 
15:00 15:12 15:38 170 °C 

Aliminyum 

folyo 

Metal kek  

Kalıbı 
15:00 15:08 11:33 170°C 

_ 

 

Yukarıdaki, tablo incelendiğinde su kabağı ve metal kek kalıbında pişirilen kekin başlama saati, kabarma zamanı. 

Bitiş saati, pişirme derecesi, dış kaplama malzemesi(alüminyum folyo) verilmiştir. Dışına alimünyum folyo 

sarılmış su kabağı kalıbının ısı transferinin aynı pişirme derecesinde daha geç olduğu, kekin daha geç kabardığı 

ve pişme süresini geciktirdiği tespit edilmiştir. Şekil-11 

 

                                     

Şekil-12 Alüminyum Kaplı Kalıbın Denenmesi Şekil-12  Isı derecesi düşük fırında pişen kek 

 

Tablo. 5 

3.Aşama (Pişirme Isısının Düşürülmesi) 

 Başlama 

başlama saati 
Kabarmaya 
başlama zamanı 

Bitiş saati 
Pişirme 

derecesi 
Dış kaplama 

malzemesi 

Su kabağı 

kalıbı 
15:00 15:12 15:45 150 °C _ 

Metal kek 
kalıbı 

15:00 15:09 15:40 150°C _ 
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Yapılan gözlem sonucunda fırın ısısının düşürülmesi ısı transferinin yavaş olması sonucunda ürünlerin daha uzun 

sürede pişmesine sebep olmuştur.  

Tablo. 6 

4.aşama (Aynı Fırında Ayrı Ayrı Pişirilmesi) 

 
Başlama saati 

Kabarmaya başlama 

zamanı 
Bitiş saati 

Pişirme 

derecesi 
Dış kaplama 

malzemesi 

Su kabağı 

kalıbı 
11:00 11:08 11:32 170 °C 

        _ 

Metal kek 
kalıbı 

15:00 15:05 15:30 170°C 
        _ 

 

Diğer üç uygulamada ürünler aynı anda fırına verilmişti bu uygulama ürünler aynı ortamda ayrı ayrı pişirilmiştir 

bu uygulama sonucunda ısı transferi fırın içindeki hacim daha az olduğundan pişirme süresini kısaltmıştır. 

   

 Şekil 13-14  4.Aşamada Tek Olarak Fırın İçinde Pişen Kek 

 

Bu işlem Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı atölyesinde  2 haftalık süre içerisinde  3 defa aynı koşullar altında1 

defada ayrı ayrı olarak aynı pişirme aracında (ev tipi fırın) uygulanmıştır. 

Uygulamanın birden fazla tekrar edilmesi;su kabağının pişirme kabı olarak dayanıklılığı ve kullanılabilirliğini(tat, 

koku,renk olarak ürüne geçmesi) test etmek amacı ile yapılmıştır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Yiyecekleri pişirilmede uygulanan işlemler besinlerin kalitesini ve besin değerini etkiler. Bundan dolayı 

yiyecekleri pişirmede, besin değerinin korunması zaman harcamasının en azda tutulması, lezzet, koku ve 

görünümünün iyileştirilmesi ilkelerine dikkat etmek gerekir  

 

Çalışmanın değişik aşamalarında elde edilen bulguların bir arada incelenmesi ve değerlendirilmesiyle aşağıdaki 

sonuçlara varılmıştır: 
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Birden fazla yapılan uygulamalar sonucunda kek kalıbı olarak kullanılan su kabağının dayanıklı olduğu 

gözlenmiştir ve diğer doğal pişirme kalıplarına göre(portakal kabuğu, yumurta kabuğu v.b.) daha kullanışlı daha 

az maliyetli olduğu sonucuna varıldı. 

Yapılan deneylerde günümüzde yaygın olarak kullanılan pişirme kek pişirme aracı malzemesi olan metal kaplarla 

kıyaslandığında pişme süresinin az da olsa uzadığı görülmüştür bununda metal ürünlerin ısı transferini daha hızlı 

sonucu olduğu literatür araştırmasında belirtilmiştir. 

Su kabağından elde edilen pişirme kabının yapılan ürüne (kek) renk ,doku, tat, koku, lezzet, görünüm, esneklik, 

kıvam gibi fiziksel ve kimyasal açıdan olumsuz etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Bu bilgiyle su kabağının organik 

ve doğal bir pişirme kabı olarak ele alınabileceği görülmüştür ve doğal olması tercihi artırmaktadır. 

Metal ürünlerin ısıyı daha hızlı transfer etmesinden yola çıkarak su kabağının dış kısmını alüminyum folyo ile 

sarılması sonucu; folyonun pişme süresini geciktirdiği tespit edilmiştir. Günümüzde alüminyum folyolar ürününü 

tamamen sardığında pişme süresini kısaltması bilinmekteyken üstü açık kek kalıbında(kekin pişirilmesi gerekir. 

Kapalı ortamda kek su buharından dolayı olumsuz etkilenip gec pişmeye sebep olmuştur. 

Aşağıdaki tabloda yapılan dört aşamada kekin pişme ve kabarma süreleri iki ürün(su kabağı ve metal kek kalıbı) 

için ayrı ayrı verilerek incelenmiştir. 

Tablo-7 Kek kalıplarında ürünlerin pişme süresini(dakika) gösteren tablo

 

Fırın ısının düşürülmesi sonucun her iki üründe pişme süresi uzamıştır. Ürünlerin ayrı ayrı olarak aynı yapılması 

sonucunda ise hacim olarak fırın içinde bir adet oldukları ısı daha etki göstererek pişme süresi kısalmıştır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda su kabağının yüksek ısılardan(200°c ve üzeri) olumsuz etkilendiği gözlenmiştir. Bu 

yüzden kek kalıbı olarak kullanılması daha uygundur. 

Su kabağı doğal bir bitkisel ürün olduğundan dolayı kimyasallarla temizlenmesi, bulaşık makinesinde yıkanmasını 

tavsiye etmiyoruz, Ayrıca kesici ve delici aletlere karşı hassas olduğu gözlenmiştir kullanırken dikkatli olmak 

gerekir. İnsanların doğal ve sağlıklı ürünlere yöneldiği günümüzde organik ve doğal bir pişirme aracı olarak su 

kabakları mutfaklarda yerini alabilir ayrıca ekonomik, dayanıklı ve kullanışlı olması en önemli artılarıdır.  

 

1.aşama 2.aşama 3.aşama 4.aşama

su kabağı 35 38 45 32

kabarma süresi 10 12 12 8

metal kek kalıbı 32 33 40 30

kabarma süresi 7 8 9 5
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Ege Bölgesi İçin Yeni Olan Cryphonectria parasitica Vejetatif Uyum Grubu EU-2’nin Yaygınlık Durumu 

Gül KOZAN1, Zekeriyya DEĞER1, Şehriban DAGLI1, Ömer ERİNCİK1 

1Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 

Türkiye’nin kestane üretiminde en önemli iki ili olan Aydın ve İzmir’de  Kestane Kanseri hastalığı nedeniyle 

kestane alanları zarar görmektedir.  Cryphonectria parasitica isimli bir fungal etmenin neden olduğu bu hastalıkla 

mücadele olanakları oldukça sınırlı olup en etkili yol hipovirülent ırkların kullanıldığı biyolojik mücadeledir. Bu 

mücadele yöntemi, C. parasitica’nın vejetatif uyum grup çeşitliliğinin düşük olduğu populasyonlarda daha başarılı 

olmaktadır. Daha önceki çalışmalarda Ege Bölgesinde C. parasitica populasyonlarının çoğunlukla EU-1 ve EU-
12 vejetatif uyum gruplarından oluştuğu ve  bunun da  biyolojik mücadele için bölgede son derece ideal bir ortam 

oluşturduğu bildirilmiştir. Ancak son yıllarda EU-2 olarak tanımlanan yeni bir vc grubun varlığı İzmir’in Tire ve 

Aydın’ın Koçarlı ilçelerinde birer lokasyonda  saptanmıştır.  Biyolojik mücadele uygulamalarını olumsuz 

etkileyeceği düşünülen bu gibi yeni vc grupların çıkışının ve  yayılışlarının izlenmesi hastalıkla mücadelede 

önemlidir. Bu çalışma İzmir’in Tire ve Aydın’ın Koçarlı ilçelerinde,  EU-2 nin daha önce belirlendiği kestane 

alanlarının çevresinde yaygınlığının saptanması amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla her iki ilçede EU-2 vc 
grubunun bulunduğu alanların çevresindeki kestaneliklerde rastgele kestane kanserli doku örneklemeleri yapılmış 

ve bu örneklerden 83 adet C. parasitica izolatı elde edilmiştir. Elde edilen tüm izolatların vejetatif uyum grupları 

kestane dalı+PDA ile hazırlanmış besi yerinde vc tester izolatları ile eşleştirilerek belirlenmiştir. Çalışmanın 

sonuçlarına göre Koçarlı izolatlarının %33’ü Tire izolatlarının %6’sı EU-2 olarak belirlenmiştir.   Koçarlı ilçesinde 

kalan izolatların tamamı (%67) EU12 vc grubunda, Tire ilçesinde izolatların %63’ü  EU-12 ve %31’i  EU-1 olarak 
bulunmuştur. Bu sonuçlar, EU-2 vc grubunun daha önce saptandığı alanların dışında da yayıldığını ortaya 

koymaktadır. Bölgede yeni vc grupların oluşmaması ve oluştuğu durumda ise diğer bölgelere yayılmasının 

yavaşlatılması için bahçeler arası aşı kalemi ve fidan taşınımı yapılmamalı, karantina ile her türlü sanitasyon 

önlemlerinin alınması gerekmektedir. 
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Kestane, Kestane Kanseri, Cryphonectria parasitica, vejetatif uyum grupları 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Incidence of EU-2, A new  Vegetative Compatibility Group of  Cryphonectria parasitica for the Aegean Region 
of Turkey 

The chestnut plantations in Aydın and Izmir, the two most  important chestnut producer provinces of Turkey, have 

been devastating  by chestnut blight.   This disease is caused by a fungal pathogen, Cryphonectria parasitica, is 
managed by very limited management of methods, but the most efficient way of controlling the disease is 
biological control  using of hypovirulent strains. This method is more suscesfully control disease in the locations 
where the vejetative compatibility group diversity of the patojen is low. In the previous studies, it was reported 
that C. parasitica population in the Aegean region consisted of  EU-1 and EU-2 vc groups, which  creates an  ideal 
condition for biological control. However more recently, existence of another vc type,  EU2, was detected in a 
location of  Tire (İzmir) and Koçarlı (Aydın) county as well.  The monitoring emergence and spread of new vc 

types are essential since increasing diversity in vc groups may negatively affect success of biological control. The 
aim of this study is to determine incidence of EU-2 in the surrounding  area  where EU-2 has been previously 
detected in Tire and Koçarlı counties.  For this purpose, bark tissue from blighted trees were randomly collected 

in each location and 83 isolates of C. parasitica were obtained.  The vc groups of the isolates were determined  by 
pairing of each field isolates with the European vc tester isolates in the media containing autocloved chestnut wood 
pieces and PDA.  According to the results, %33 and %6 of the isolates in Koçarlı and Tire, respectively, were 

assigned to EU2. All of the remaining isolates (%67) in Koçarlı were EU12.  In Tire, %63 and %31 of the isolates 
were EU-12 and EU1, respectively. These results suggest that the EU2 vc group is also spread beyond the 
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previously detected areas. In order to prevent the emergence of new vc groups in the region and to slow down their 
spread avoiding transportation of any plant materials, such as scion and seedling,  between orchards,  obeying the 
quarantine rules and taking into account all sanitation precautions  are necessary.    

Keywords: chestnut, chestnut blight, Cryphonectria parasitica, vegetative compatibility groups 

 

 

 

GİRİŞ 

Cryphonectria parasitica’ nın neden olduğu kestane kanseri, isminden de anlaşılacağı üzere kestane 

ağaçlarında kanserlere neden olarak kısmi dal veya tüm ağaç ölümlerine sebep olan kestanenin en önemli 

hastalıklarından biridir (Heiniger and Rigling 1994). Ülkemizde kestane üretiminin yaklaşık %60’ının 

yapıldığı Aydın Dağları’na hastalığın varlığı 2001 yılından beri bilinmektedir (Çeliker and Onoğur, 2001).  

Günümüzde hastalık Türkiye kestane üretiminin % 39’unu karşılandığı  dağların güney yakasında yer alan 

Aydın ili kestaneliklerinde hızla yayılarak kestane üretimini tehdit eder boyutlara gelmiştir (Erincik et al., 

2011).  

Kestane kanseri; karantina, sanitasyon ve biyolojik mücadele gibi önlemler uygulanarak kontrol altında 

tutulmaya çalışılsa da hastalığın yörede yayılmasının önüne geçilememiştir.  Avrupa’da, hipovirülent C. 

parasitica ırklarının kullanıldığı biyolojik mücadele ile hastalık başarılı bir şekilde kontrol edilmektedir 

(Heiniger and Rigling 1994). Hipovirülent ırklar sitoplazmasında bulunan dsRNA virüsleri sayesine ağaçlarda 

sadece yüzeysel kanserlere neden olmaktadır (Anagnostakis and Janes, 1973). Hipovirülent ırklar ölümcül 

kanserlere uygulandığında, dsRNA virüsleri anastomosis adı verilen hif birleşmesi ile ölümcül kanser yapan 

virülent bireye geçerek onu hipovirülente dönüştürebilmektedir (Anagnostakis, 1977, Choi ve Nuss, 1992). 

Bunun sonucu olarak, derin kanser yaraları kapanmakta ve ağacın ölmesinin önüne geçilmektedir. Ancak C. 

parasitica’da vejetatif uyuşmazlık genlerinin neden olduğu vejetatif uyumsuz gruplar arasında anastomosiz 

oluşumunun engellenmesi sonucu dsRNA geçişi olmayabilmekte ve bunun üzerine biyoloijk mücadele 

başarısız olmaktadır (Cortesi and Milgroom, 1998). Nitekim, vejetatif uyum gruplarının sayı olarak az olduğu 

bölgelerde biyolojik mücadelenin daha başarılı olduğu bildirilmiştir (Milgroom, 1995, Sotirovski et al., 2004).  

Avrupa’nın C. parasitica populasyonları içerisinde genotipik olarak tanılanmış 64 farklı vejetatif uyum grubu 

vardır (Cortesi ve Milgroom, 1998). Ancak bunların yaygınlıkları ve bulunma sıklıkları coğrafyalara göre 

değişmektedir.   

Ülkemizde de C. parasitica’nın vc grup çeşitliliği üzerine yapılmış çalışmalar genel olarak 

değerlendirildiğinde ülkemizin vc grup çeşitliliğinin düşük olması ile  biyolojik mücadele için son derece 

uygun bir ortamın olduğu görülmektedir (Çeliker and Onogur, 2001, Gürer et al., 2001, Erincik et al.,, 2008) 

Türkiye’de kestanenin en fazla üretildiği iki il olan Aydın ve İzmir kestaneliklerinde en yaygın olarak EU1 

ve EU12  vc grupları bulunmaktadır (Erincik et al., 2008). Ancak son yıllarda yapılan bir çalışmada Tire 

ilçesinde bir lokasyonda diğer yeni bir bir vc grup olarak EU2’nin %50 oranında bir yaygınlığının gösterdiği 

bildirilmiştir (Daldal et al., 2018). Ayrıca Aydın ilinde de Tire lokasyonuna oldukça uzak bir mesafede  başka 

bir lokasyonda EU2’nin varlığına rastlanmıştır (Yayınlanmamış veri). Biyolojik mücadele uygulamalarını 

olumsuz etkileyeceği düşünülen bu gibi yeni vc grupların çıkışının ve  yayılışlarının izlenmesi hastalıkla 
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mücadelede önemlidir. Bölgemiz için yeni olan EU2’ nin yaygınlığının Aydın ve İzmir kestaneliklerinde daha 

ayrıntılı bir şekilde araştırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı EU2 bölgede ilk olarak saptandığı  Tire 

ve Koçarlı lokasyonlarının çevresindeki kestane alanlarda EU2’nin yaygınlık ve yoğunluğunun 

belirlenmesidir.    

GEREÇ ve YÖNTEMLER 

EU2 vc grubunun ilk olarak saptandığı Tire ve Koçarlı lokasyonlarının çevresinde, kestane kanserli 

ağaçlardan toplam 90 adet kanserli doku örneklemesi yapılmıştır.  Örneklemelerin yapıldığı ağaçların coğrafik 

koordinatları GPS ile kayıt edilmiştir. Laboratuvarda gerçekleştirilen patojen izolasyonu işlemlerinden sonra 

83 adet C. parasitica izolatı elde edilmiştir.  

Toplam 90 adet C. parasitica izolatının vejetatif uyum grubları, Daldal et al., (2018)’a göre  otoklavlanmış 

steril kestane odun dokusu ve PDA’dan oluşan bir ortam üzerinde belirlenmiştir. Ortam üzerinde Avrupa vc  

testerları ve arazi izolatları ile yanyana yerleştirilerek birbirlerine temas eden koloniler oluşturmaları 

sağlanmıştır. Eşleştirmelerde kolonisi Avrupa vc tester izolat ile birleşerek tek koloni oluşturmuş gibi görülen 

arazi izolatının tester izolat ile vejetatif yönden uyumlu olduğu, aksi halde birleşmeyerek aralarında cizgi 

şeklinde bir barajın oluşması durumunda ise vc tester ile arazi izolatının farklı vc gruplarında olduğu kabul 

edilmiştir. İzolatlar öncelikli olarak bölgede var olan vc gruplar olan EU-1, EU-2 ve EU-12 testerları ile 

eşleştirilmiştir. 

 

 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Aydın ve İzmir illeri kestane üretim alanlarından elde edilen 83 C. parasitica izolatının vejetatif uyum (vc) 

grupları, otoklavlanmış kestane odun dokusu üzerinde Avrupa vc tester izolatları ile eşleştirilmek suretiyle 

belirlenmiştir Elde edilen sonuçlara göre; Aydın’ın Koçarlı ilçesinde test edilen 24 izolattan 8’i (%33) EU-2 

vc grubunda bulunmuştur (Çizelge 1 ve Şekil 1).  Bu ilçede geri kalan 16 izolatın tamamı EU-12 vc grubunda 

tanılanmıştır.  İzmir’in Tire ilçesinde ise test edilen 59 izolatın 4’ü (% 6) EU-2 vc grubunda bulunmuştur.  

Geri kalan izolatlar arasında 37 izolat EU12, 18 izolat ise   EU-1 olarak tanılanmıştır (Çizelge 1 ve Şekil 1). 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar, EU-2‘ nin varlığının daha önceki çalışmalarda örnekleme yapılan alanların 

dışında da yayılım gösterdiği ortaya koymuştur. Bu çalışmada EU2 nin bulunma oranı Daldal’ın (2018) 

çalışmasında rapor edilen %50 bulunma oranının çok altında olmasına rağmen bu bulgular EU2 nin ilk 

bulunduğu lokasyonlardan uzak mesafelerdeki alanlara da yayıldığının ortaya konması açısından önemlidir.  

Yakın bir gelecekte EU2 üçüncü bir vc grup olarak Aydın ilinde bir çok lokasyonda görülme ihtimali 

yüksektir. Bu da daha önce belirtildiği gibi vc grup çeşitliliğinin yörede artmasına sebep olabilir.  Bunun 

dışında örnekleme alanlarında Tire ilçesinde her üç vc grup bulunurken Koçarlı lokasyonunda EU2 ile birlikte 

baskın bir şekilde EU12 saptanmıştır.  Bölge için EU1 ve EU12 vc grupları açısından benzer bulgular Erincik 

et al.,’ nin 2008 ve 2011 de yayınladıkları çalışmalarında da belirtilmiştir. Erincik et al., (2008) sadece Aydın 
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ili kestane alanlarından elde ettikleri 97 izolatın %69 ‘unu EU-1 %31’ini EU-12 olarak saptamışlar ve 

Sultanhisar ilçesinde EU-12’yi baskın vc grup olarak bulmuşlardır. Erincik et al., (2011) Aydın ve İzmir ilinin 

Aydın Dağları üzerinde yer alan kestane alanlarından elde ettikleri 213 C. parasitica izolatının %53,5’ini EU-

1 %46,5 ini EU-12 olarak belirlemişlerdir. Bu çalışmamıza benzer şekilde EU-12 vc grubunun bazı 

lokasyonlarda baskın olduğunu özellikle İzmir ilinde %70 bulunma oranına sahip olduğu bildirilmiştir. 

 

 

 

SONUÇ  ve ÖNERİLER 

Sonuç olarak yörede vc grupların artıyor olması biyolojik mücadele açısından istenmeyen bir durumdur. Bu 

nedenle kestaneliklerin sık sık yeni oluşabilecek vc gruplar yönünden taranması ve bunların yayılmasının 

önüne geçilmesi sağlayacak önlemlerin alınması açısından önemlidir. EU-2 vc grubunun bu bölgeye nasıl 

geldiği kesin olmamakla birlikte hastalık etmeni taşıyan aşı kalemi, hasat sırasında kullanılan sırık ya da böcek 

ve kuşlar ile bulaşmış olabileceği tahmin edilmektedir. Yöremizde biyolojik mücadele açısından bir avantaj 

olan C. parasitica’nın düşük vc grup çeşitliliğinin korunması için kestaneliklere yeni C. parasitica 

populasyonlarının girmemesi girmiş ise de bunların yayılmaması için gereken her türlü önlemler alınmalıdır. 

Dışarıdan aşı materyali getirtilmemeli, bitki bakım ve hasat işlemleri etmenin taşınmasına olanak 

sağlamayacak şekilde yapılmalıdır.  
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Çizelge 1. Koçarlı (Aydın) ve Tire ( İzmir) ilçeleri kestane üretim alanlarından toplanan kestane kanseri 

örneklerinden elde edilen Cryphonectria parasitica izolatlarının vejetatif uyum grupları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
İl 

 
İlçe 

Vejetatif uyum grubu İzolat 

sayısı 
EU-1 EU-2 EU-12 

 
 
 
 

Aydın 

 
 
 
 

Koçarlı 
 
 
 

 
 
 
- 

 
CP1331, CP1332, 
CP1333, CP1335, 
CP1341, CP1351, 
CP1352, CP1353 

 
CP1330, CP1334, 
CP1336, CP1337, 
CP1338, CP1339, 
CP1340, CP1343, 
CP1344, CP1345, 

CP1346, CP1346-B, 
CP1347, CP1348, 
CP1349, CP1350 

 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 

İzmir 

 
 
 
 
 

Tire 

CP1356, CP1361, 
CP1362, CP1363, 
CP1364, CP1365, 
CP1366, CP1367, 
CP1368, CP1373, 
CP1375, CP1378, 
CP1379, CP1380, 
CP1405, CP1406, 

CP1407,  
CP1409 

 

CP1400, CP1410, 
CP1413, CP1414 

CP1354, CP1355, 
CP1358, CP1359, 
CP1360, CP1369, 
CP1370, CP1371, 
CP1372, CP1374, 
CP1376, CP1381, 
CP1382, CP1383, 
CP1384, CP1385, 
CP1386, CP1387, 
CP1388, CP1389, 
CP1390, CP1391, 
CP1392, CP1393, 
CP1394, CP1395, 
CP1396, CP1397, 
CP1398, CP1399, 
CP1401, CP1402, 
CP1408, CP1411, 
CP1412, CP1416, 

CP1417 

 
 
 
 
 
 
 
 

59 
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Şekil 1. Tire (İzmir) ve Koçarlı (Aydın) ve ilçeleri kestane alanlarından elde edilen Cryphonectria parasitica 
izolatlarının vejetatif uyum gruplarına göre sayısal dağılımı. 
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Atmosferik Partikül Madde (PM10) Seviyelerinin İstatiksel Modellenmesi 

Statistical Modeling of Atmospheric Particulate Matter (PM10) 
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Özet 

Bu çalışmada, Balıkesir il merkezinde son beş yılı (2014-2018) kapsayan dönemde, saatlik ölçülen partikül madde 

(PM10)  seviyelerinin lokal meteorolojik parametrelerin etkisi ile nasıl değişim gösterdiğini ifade eden korelasyon 

ve çoklu regresyon analizleri yapılarak bir istatiksel model oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Balıkesir şehir merkezinde PM10 seviyelerinin değişimleri öncelikle rüzgar hızı (ws) ve sonrasında sıcaklık (t) 

parametreleri ile ilişkilendirilebilir. En yüksek korelasyon katsayıları rüzgar hızı ve sıcaklık olarak belirlenmiş 

olup, rüzgar hızı ve sıcaklık artması durumunda PM10 seviyelerinde azalma yönünde bir eğilim göze çarpmaktadır. 

Tüm meteorolojik parametrelerin kullanılması halinde, PM10 seviyesi ancak %16 oranında tahmin edilebilir veya 

açıklanabilir sonucunda varılmaktadır. 

Çalışma sonucunda özellikle şehir merkezinde temsili aktif hava kalitesi izleme istasyon sayılarının arttırılması ve 

ayrıca şehir merkezinin bulunduğu bölgeye olan uzun menzilli kıtasal toz taşınımlarının da ayrıca incelenmesi 

gerekmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: PM10; Korelasyon; Regresyon; Balıkesir 

 

 

Abstract 

In this study, correlation and multiple regression analyzes were performed to determine how hourly measured 

particulate matter (PM10) levels change with the effect of local meteorological parameters in downtown Balıkesi 

for the last five years (2014-2018). 

Changes in PM10 levels in Balıkesir could be correlated with wind speed (ws) and then also temperature (t) 

parameters. The highest correlation coefficients were determined as wind speed and temperature, with a tendency 

towards decreasing PM10 levels in case of wind speed and temperature increase. If all meteorological parameters 

are used in the model, the PM10 level can only be estimated or explained as 16%.  

As a result of this study, it is necessary to increase the number of representative active air quality monitoring 

stations, especially in the city center, and also to investigate the long-range continental transport of particulate 

matter to the city. 

 

Keywords: PM10; Correlation; Regression; Balıkesir 
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1. Giriş 

 

Hava kirliliği günümüzde halen halk sağlığını tehdit eden en önemli çevresel risk etmenlerinin başında yer 

almaktadır (WHO, 2016). Global olarak, başlıca antropojenik hava kirleticiler kent merkezlerinde yoğunlaşmıştır. 

Meteoroloji, topografik yapı ve kent yerleşimleri hava kirleticilerinin dispersiyon, depolanma ve kimyasal 

dönüşüm süreçlerine etki eden önemli faktörlerdir. Her bir hava kirleticinin etki süresi, konsantrasyonu ve diğer 

karakteristiklerine bağlı olarak insan sağlığı üzerinde etkileri olmaktadır. 

Havada bulunan partikül maddelerin (PM) insanlar üzerinde özellikle üst ve alt solunum yolları rahatsızlıklarında 

etkili olduğu bilinen bir gerçektir (WHO, 2006; Tecer, 2009; Samoli vd., 2013; Stafoggia vd., 2013). Benzer 

çalışmalar, hava kirliliği seviyesi ile akciğer fonksiyonlarında düşüş, solonum yolu semptomlarında artış ve ölüm 

vakalarında artış arasında bir ilişkinin olduğunu göstermektedir (Wordley vd., 1997; Timonen vd., 2002). Yetişkin 

ve çocuklarda, solunum yolu şikayetleri veya astımda şiddetlenme sebebiyle hastaneye yatışlarda ve acil servislere 

başvurulardaki artışla hava kirliliği arasında ilişki olduğu bulunmuştur (Gomzi, 1999; Wong vd., 2000; Brunekreef 

ve Holgate, 2002). 

Kirleticiler doğal kaynaklı veya insan kaynaklı olabilirler. Doğal kaynaklı kirleticiler, insan kaynaklı 

(antropojenik) kirleticilere oranla daha büyük konsantrasyonlarda havaya karışmalarına karşın sürekli değildirler 

(akut etki). İnsan kaynaklı kirleticiler ise, yüksek veya düşük konsantrasyonlarda fakat süreklidirler (kronik etki). 

Bu durumda, atmosferde bulunan kirletici yükler göz önüne alındığında, atmosferin zamanla doğal kaynaklı 

kirleticileri zaman içerisinde kontrol edebildiği fakat antropojenik kirletici konsantrasyonlarını ise kendi iç 

mekanizmasında yeterince kontrol edemediği görülmektedir. 

Bu çalışmada, Balıkesir iline ait uzun yıllık PM10 seviyelerinde yerel meteorolojik parametreler etkisinde oluşan 

değişimlerin istatiksel olarak modellemesi amaç edilmiştir. 

 

2. Materyal ve Metot 

 

2.1. Çalışma Alanı 

 

Balıkesir ili ülkemizin kuzey batı bölümünde bulunana orta ölçekli bir şehirdir. Şehir merkezine ait hava kalitesi 

değişimlerinin incelendiği bu çalışmada, şehir merkezinde İl Çevre Müdürlüğü sorumluğunda olan bir adet 

konvansiyonel aktif Hava Kalitesi İzleme İstasyonu (HKİİ) bulunmaktadır. Eski ve yeni HKİİ konumları ve şehrin 

yerleşkesi Google Earth Digital Image ortamında Şekil 1’de sunulmuştur. 
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Şekil 1. Balıkesir Şehir Merkezi Görseli. (Google Earth Image©2019) 

 

2.1. Çalışmada Kullanılan Veriler 

 

Çalışmada, son beş yılı kapsayan hava kalitesi verileri şehir merkezinde bulunan hava kalitesi izleme istasyonunun 

(HKİİ) eski ve yeni lokasyonlarından ölçülen, saatlik PM10 ve SO2 kirleticilerini içerirken, meteorolojik veriler ise 

bölgede bulunan hava üssündeki meteoroloji gözlem istasyonundan yine saatlik olmak üzere sıcaklık (t), rüzgar 

hızı (ws), nem (rh) ve basınç (p) verilerini kapsamaktadır. Hem hava kalitesi ölçüm istasyonlarının yerleri, hem 

de meteoroloji istasyonun yerleri Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

2.2. Veri Analizinde Uygulanan Yöntemler 

 

Meteorolojik parametrelerin (sıcaklık-t, rüzgar hızı-ws, nem-rh ve basınç-p) değişimlerinde PM10 değişimini ifade 

eden çoklu regresyon analizleri yapılarak, ölçülen bir dış ortam hava kirletici konsantrasyonuna ait uzun yıllık 

değişimlerinde, meteorolojik parametrelerin nasıl etkili olduğu sorusuna oluşturulan çoklu regresyon modelleri ile 

cevap verilmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçları Bulgular ve Tartışma kısmında detaylı olarak sunulmuştur. 
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4. Bulgular ve Tartışma 

 

4.1. Hava Kirleticilerinin Meteorolojik Veriler İle Modellenmesi 

 

Partikül madde- PM10 değişimlerinde önemli rol oynayan meteorolojik parametreler ile ilgili olası istatistiksel 

ilişkilerini incelemek amacıyla ilk olarak Pearson korelasyon analizleri yapılmıştır. Bu tür korelasyon analizleri 

çevresel ve hava kirliliği çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır (Çakır ve Abdullah, 2017; Yılmaz, 2017; 

Topal ve Hayaloğlu, 2017; Mutlu, 2019). Korelasyon analizi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

Çoklu Korelasyon Matrisleri 
PM10 PM10 t ws rh p 

Pearson Korelasyon 
Katsayıları 

PM10 1.000 -0.22 -0.34 0.20 0.11 
t -0.22 1.000 0.28 -0.53 -0.66 
ws -0.34 0.28 1.000 -0.09 -0.36 
rh 0.20 -0.53 -0.09 1.000 0.21 
p 0.11 -0.66 -0.36 0.21 1.000 

 

 

Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre, Balıkesir şehir merkezinde PM10 seviyelerinin değişimleri öncelikle 

rüzgar hızı (ws) ve sonrasında sıcaklık (t) parametreleri ile ilişkilendirilebilir. En yüksek korelasyon katsayıları 

rüzgar hızı ve sıcaklık olarak belirlenmiş olup, rüzgar hızı ve sıcaklık artması durumunda PM10 seviyelerinde 

azalma yönünde bir eğilim göze çarpmaktadır. 

 

Kirleticiler üzerinde her bir meteorolojik parametrenin ayrı ayrı korelasyonlarının incelenmesinden sonra, tüm 

meteorolojik parametrelerin bütün olarak etkisinde hava kirleticileri seviyelerinin deterministik olarak 

modellenebilmesi için hava kirleticileri ve tüm meteorolojik parametrelerden oluşan bir regresyon modeli 

oluşturmuştur. 

Oluşturulan regresyon modelinde, PM10 bağımlı değişken, tüm meteorolojik parametreler ise bağımsız değişkenler 

olarak tanımlanmıştır. Oluşturulan regresyon modelinde “stepwise” yöntemi kullanılarak, her bir bağımlı 

değişkeni açıklayabilmek için bağımsız değişkenler her bir adımda modele tek tek dahil edilerek, modelde gerekli 

olan tüm bağımsız verilerin etkisi araştırılmış ve en yüksek R2 değerine sahip model, bağımlı değişkeni 

açıklayabilmede uygun model olarak seçilmiştir. PM10 seviyelerinin tahmin edilmesinde kurulan regresyon model 

sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.  
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Tablo 2. PM10 Parametresi İçin Oluşturulan Regresyon Modeli Adımları 

 

Model Adımları Model Katsayıları t istatistiği pvalues R2 

β Std. Error 

1 
βo 66.290 0.306 216.806 0.00 0.12 

β1 (ws) -10.374 0.135 -77.026 0.00 

2 

βo -155.806 5.693 -27.368 0.00 0.15 

β1 (ws) -9.906 0.133 -74.513 0.00 

β2 (rh) 3.334 0.085 39.066 0.00 

3 

βo -123.071 6.473 -19.012 0.00 0.15 

β1 (ws) -10.440 0.142 -73.495 0.00 

β2 (rh) 3.515 0.087 40.430 0.00 

β3 (p) -0.045 0.004 -10.579 0.00 

4 

βo 36.960 9.847 3.754 0.00 0.16 

β1 (ws) -10.234 0.142 -72.254 0.00 

β2 (rh) 2.339 0.102 22.859 0.00 

β3 (p) -0.118 0.005 -21.771 0.00 

β4 (t) -0.687 0.032 -21.483 0.00 

 

PM10 hava kirleticisi için oluşturulan regresyon modeline ait adımlar Tablo 6’da gösterilmiştir. Regresyon analizi 

adımlarında, modele önce rüzgar hızı (ws) bağımsız değişkeni eklenmiş ve uygun R2, βo ve β1 katsayıları 

hesaplanarak model oluşturulmuştur. Bu oluşturulan ilk adım model için R2 değeri 0.12 olarak hesaplanmıştır. 

Bunun anlamı, oluşturulan modelde, PM10 seviyesinin tahmin etmek için sadece rüzgar hızı bağımsız değişkeni 

kullanılırsa, bu tek parametre olan rüzgar hızı modele dahil edilerek, PM10 seviyesini sadece %12 oranında 

açıklayabilir sonucuna varılmaktadır. Modele tüm bağımsız değişkenler olan meteorolojik parametreler dahil 

edildiğinde (4.adım) ise, R2 değeri 0.16 olarak hesaplanmış olup ayrıca sabit katsayı (βo) ve her bir bağımsız 

değişkenlere ait katsayılar (β1, β2, β3 ve β4) hesaplanmıştır. Tüm meteorolojik parametrelerin kullanılması halinde, 

PM10 seviyesi ancak %16 oranında tahmin edilebilir veya açıklanabilir sonucunda varılmaktadır.  

 

5. Sonuç ve Öneriler 

 

PM10 seviyelerinin değişimlerinde lokal meteorolojik parametrelerin etkisini ifade eden çoklu regresyon analizleri 

yapılarak, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

Balıkesir şehir merkezinde PM10 seviyelerinin değişimleri öncelikle rüzgar hızı (ws) ve sonrasında sıcaklık (t) 

parametreleri ile ilişkilendirilebilir. En yüksek korelasyon katsayıları rüzgar hızı ve sıcaklık olarak belirlenmiş 

olup, rüzgar hızı ve sıcaklık artması durumunda PM10 seviyelerinde azalma yönünde bir eğilim göze çarpmaktadır. 

Tüm meteorolojik parametrelerin kullanılması halinde, PM10 seviyesi ancak %16 oranında tahmin edilebilir veya 

açıklanabilir sonucunda varılmaktadır. 

Lokal meteorolojik parametrelerin etkisinin uzun yıllık PM10 seviyelerinin açıklanmasında düşük seviyede kalması 

sonucunda özellikle şehir merkezinde temsili aktif hava kalitesi izleme istasyon sayılarının arttırılması ve ayrıca 
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şehir merkezinin bulunduğu bölgeye olan uzun menzilli kıtasal toz taşınımlarının da ayrıca incelenmesi 

gerekmektedir. 
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RATLARDA İNDOMETAZİN İLE OLUŞTURULAN GASTRİK ÜLSERDE HYPERICUM 

PERFORATUM EKSTRAKTININ GASTROPROTEKTİF ETKİSİ 

Merve AVCIOĞLU1, Ferda AKAR1 

1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Aydın-
TÜRKİYE 

ÖZET 

Sarı kantaron olarak bilinen Hypericum perforatum L. (H. perforatum) halk arasında birçok hastalığın tedavisinde 

kullanılan geleneksel bir bitkidir. H. perforatum ekstraktının antimikrobiyal, antioksidan, antiinflamatuvar, 

antidepresan, yara iyileştirici ve antiülseratif etkileri bulunmaktadır. İndometazin, nonsteroidal antiinflamatuvar 

bir ilaç olup mide dokusunda oksidatif hasara yol açabilir. Bu amaçla indometazin ile indüklenmiş mide ülseri 

modelinde H. perforatum ekstraktının koruyucu etkinliği araştırıldı. Çalışma kapsamında 60 adet Wistar albino 

erkek sıçan kullanıldı ve sıçanlar kontrol, indometazin, Hypericum perforatum, indometazin + Hypericum 

perforatum 10, 25 ve 50 mg/kg olacak şekilde 6 gruba ayrıldı (n=10). Gastik ülser 25 mg/kg indometazin ile 

indüklendi ve farklı dozlarda (10, 25 ve 50 mg/kg) H. perforatum ekstraktının koruyucu etkinlik düzeyi araştırıldı. 

Mide dokusu süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT), malondialdehid (MDA) ve glutatyon (GSH) seviyesi 

analiz edildi. H. perforatum 50 mg/kg dozunda SOD ve CAT seviyesinin arttığı, aynı dozda GSH ve MDA 

seviyesinin azaldığı görüldü. Sonuç olarak, Hypericum perforatum ekstratının oksidan ve antioksidan parametreler 

üzerine bir etkisi tespit edildi. 

Anahtar Kelimeler: antioksidan, gastrik ülser, Hypericum perforatum, indometazin, oksidan.  

 

 

 

 

GASTROPROTECTIVE EFFECT OF HYPERICUM PERFORATUM EXTRACT ON 

INDOMETHACINE INDUCED GASTRIC ULCER IN RATS 

Merve AVCIOĞLU1, Ferda AKAR1 

1 Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Aydın Adnan 

Menderes, Aydin-TURKEY 

ABSTRACT 

Hypericum perforatum L. (H. perforatum), commonly known as St, John’s wort is a traditional herb that has been 

used to treat many diseases. H. perforatum extract has also effects as an antimicrobial, antioxidant, 

antiinflammatory, antidepressant, wound healing and antiulcerative effects. Indomethacin is an indol derivate 

nonsteroidal antiinflammatory drug and can promote oxidative damage in gastric tissue. The purpose of this study 

was to investigate the protective effects of H. perforatum extract on indomethacin-induced gastric ulcer model. 

Sixty male Wistar albino rats were divided into 6 groups (n=10); control, indomethacin (25 mg/kg), Hypericum 

perforatum (25mg/kg), indomethacin + Hypericum perforatum 10, 25 and 50 mg/kg groups. Gastric ulcer was 

induced by oral administration of indomethacin (25 mg/kg) and then different doses (10, 25 and 50 mg/kg) of H. 

perforatum extract were administered by oral gavage. Activities of superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), 

malondialdehyde (MDA) and glutathione (GSH) levels were determined in the stomach tissue. H. perforatum 50 
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mg/kg dose of SOD and CAT increased and the same dose decreased GSH and MDA levels. As a result, the effect 

of Hypericum perforatum extract on oxidant and antioxidant parameters were determined. 

Key Words: antioxidant, gastric ulcer, Hypericum perforatum, indomethacin, oxidant. 

 

 

 

 

GİRİŞ 

Ülser, sindirim sistemi hastalıkları arasında en çok karşılaşılan hastalıkların başında gelmektedir. Ülser, 

midede intrinsik koruyucu faktörler ile mide yüzey örtüsüne zarar veren faktörler arasındaki dengenin bozulması 

ile mukozada oluşan yüzeysel erozyonlardan meydana gelir. Ülseri oluşturan faktörlerin arasında, özellikle asit 

salınımı ve koruyucu mukoza bariyerindeki bozukluğun yanında karaciğer hastalıkları, rezerpin, epinefrin, 

steroidler, alkol tüketimi, nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar, sepsis, yanıklar, stres, genetik yatkınlık, hemorajik 

şok ve Helicobacter pylori (H. pylori) bulunmaktadır (Guyton, 1986).  

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar ülser hastalığının sadece insanlarda değil aynı zamanda başta kedi, 

köpek gibi evcil hayvanlar olmak üzere rat, kuzu, sığır, domuz ve tavuklarda da görüldüğünü göstermiştir. Kedi 

ve köpeklerde gastrik hasar oluşmasının birçok nedeni bulunmakla beraber dengesiz beslenme şartları ve çevresel 

stres yapıcı ajanların etkisinin de rolünün olduğu düşünülmektedir (Sullivan ve Yool 1998).  

Ülserin oluşmasındaki sebeplerden biri olan H. pylori den sonra en çok karşılaşılan sebebi ağrı kesicilerdir. 

Bilinçsiz kullanımlarında birçok yan etkiye de neden olan bu grup ilaçlar, mide mukozasında hasar oluşmasına 

neden olabilirler. En sık tercih edilen ağrı kesicilerin başında nonsteroidal anti ilaçlar gelmektedir. Bu grup 

ilaçların aynı zamanda ateş düşürücü ve yangı önleyici etkileri de bulunmaktadır. Bunların dışında kan 

pıhtılaşmasını engelleyici özelliğe de sahiptirler. NSAİİ grubunun en bilinen üyesi aspirindir. Bu grubun diğer 

üyeleri arasında parasetamol, etodolak, indometazin, sulindak, naproksen, ibuprofen, diklofenak, ketoprofen, 

flurbiprofen, nabumeton, fenilbutazon, metafenamik asit bulunmaktadır (Kaya, 2009; Süzer, 2008). Yapılan 

çalışmalarda NSAİİ’ların oluşturduğu ülser, likopen, kurkumin, melatonin gibi antioksidan maddeler ve silimarin, 

naringin, quarsetin gibi flavonoidlerle tedavi edilebilmektedir (Borrelli ve ark, 2000). 

Sarı kantaron adıyla bilinen Hypericum perforatum bitkisi çok yıllık, otsu ve sarı çiçekli bir bitkidir (Davis, 

1967). Ülkemizde antispazmotik, kurt düşürücü, sakinleştirici, antiseptik, yara ve yanık iyileştirici olarak yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Dünyada da sarı kantaron bitkisi üzerinde yapılan farmakolojik çalışmalar bu bitkinin ve 

farklı ekstrelerinin antimikrobiyal, antiviral, antidepresan ve antiinflamatuvar etkinliğe sahip olduğunu 

göstermiştir (Baytop, 1999). 

Bu çalışmada, ratlarda indometazin uygulanarak deneysel ülser modeli oluşturulmuştur. Hypericum 

perforatum ekstraktı ratlara gavaj yoluyla verilerek, gastroprotektif etkisi ve antioksidan etkilerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışmada on iki haftalık, ağırlıkları 250-350 gram arasında değişen toplam 60 adet Wistar albino sıçan 

kullanıldı. Sıçanlar rastgele olmak üzere altı gruba ayrıldı (n=10). Ülser oluşturmak için indometazin 25 mg/kg 
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canlı ağırlık olacak şekilde tek doz oral gavaj yoluyla uygulandı. İlaç uygulamasından 24 saat önce kontrol grubu 

hariç tüm gruplar aç bırakıldı. İndometazin verilmesinden 5 dakika önce Hypericum perforatum ekstraktı 

uygulandı. Sıçanlara 10 mg/kg, 25 mg/kg ve 50 mg/kg olmak üzere 3 farklı dozda oral gavaj yoluyla Hypericum 

perforatum ekstraktı verildi.  

İndometazin uygulaması yapıldıktan 6 saat sonra sıçanlara anestezi yapılarak sakrifiye edildi. Deneysel 

çalışma, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun 27.07.2016 tarih ve 

64583101/2016/114 sayılı onayı alınarak gerçekleştirildi. Oksidan ve antioksidan parametrelerinin 

değerlendirilmesi amacıyla mide alındı.  

Serbest radikal türlerinin hücre zarında meydana getirdiği lipid peroksidasyon ürünlerinden biri olan MDA 

analizi, Ohkawa ve ark (1979)’nın bildirdiği yönteme göre spektrofotometrede yapıldı. GSH düzeyi Tietze 

(1969)’nin yöntemi kullanılarak 412 nm dalga boyunda spektrofotometrede ölçüldü.  Katalaz enzimi aktivitesi, 

Aebi (1984)’nin bildirdiği yönteme göre ve SOD aktivitesi Sun ve arkadaşlarının (1988) yöntemi kullanılarak 

yapıldı. 

İstatistiksel analizler SPSS programı kullanılarak yapıldı. Elde edilen bulgular ortalama  ± standart hata 

olarak verildi ve P<0.05 önemli olarak kabul edildi (Conover, 1980). 

 

 

BULGULAR 

Yapılan çalışmada, kontrol ve sadece Hypericum perforatum ekstraktı verilen grupta dikkat çeken herhangi 

bir makroskobik bulgu ya da ülseratif lezyona rastlanmamıştır. İndometazin ve Hypericum perforatum verilen 

gruplarda mide mukozası genel olarak hiperemik olup, kanama alanları koyu kırmızı-siyah renkte görülmüştür. 

İndometazinle gastrik ülser oluşturulmuş sıçanların mide dokusuna ait makroskobik görüntü ve kanama odakları 

Resim 1.’de gösterilmiştir.  
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Resim1. Mide dokusuna ait makroskobik görünüm. A. Kontrol grubu B. İndometazin grubu (25 mg/kg). C. 

Hypericum perforatum grubu (25 mg/kg). D. 10 mg/kg Hypericum perforatum grubu. E. 25 mg/kg Hypericum 

perforatum grubu. F. 50 mg/kg Hypericum perforatum grubu. 

Oksidatif stres parametreleri, SOD, MDA, CAT ve GSH seviyeleri hesaplanarak değerlendirilmiştir. 

İndometazin ile oluşturulan gastrik ülser modeli çalışmasında elde edilen oksidatif stres parametre bulguları Tablo 

1. ’de kısaca özetlenmiştir. 

 

Tablo 1. Sıçan mide dokusunda oksidatif stres parametre düzeyleri. 

Gruplar SOD 
(U/mg protein) 

CAT 
(k/mg protein) 

GSH 
(mg/g protein) 

MDA 
(nmol/mg protein) 

Grup-1 9,37 ± 0,49 c 1,14 ± 0,27 b 9,20 ± 0,33 c 100,06 ± 14,24 b 

Grup-2 6,74 ± 0,26 d 1,72 ± 0,25 a 6,66 ± 0,39 d 146,38 ± 11,67 a 

Grup-3 12,07 ± 0,40 b 0,79 ± 0,06 b,c 28,52 ± 2,31 a 63,48 ± 8,71 c 

Grup-4 14,50 ± 1,34 a,b 1,09 ± 0,19 a,b 18,02 ± 1,66 b 112,55 ± 7,87 b 

Grup-5 12,16 ± 0,99 b 0,72 ± 0,10 b,c 9,59 ± 1,15 d 95,22 ± 5,76 b 

Grup-6 16,04 ± 1,40 a 1,46 ± 0,22 a 9,24 ± 0,67 c 115,74 ± 9,53 b 
P 0,001 0,009 0,001 0,001 

 

* a,b,c,d ; Aynı sütundaki farklı harfler istatistiksel anlamlı farklılığı göstermektedir. 

 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

İndometazin ile indüklenmiş ülser modellerinde, kudret narı (Momodica charantia L.) meyvesinin yağlı 

ekstresinin gastroprotektif etki sağladığı rapor edilmiştir (Dengiz ve ark, 2005). İndometazinle yapılan başka bir 

ülser modelinde selenyumun gastroprotektif etkisi araştırılmış, ülser oluşumunu azalttığı, lipid peroksidasyonunu 

ve serbest oksijen radikalleri düşürdüğü belirtilmiştir (Hwan ve ark, 2011).  

Hypericum perforatum L. (H. perforatum) bitkisi bronşlar, diyabet, depresyon, safra rahatsızlıkları, 

hemoroid, migren, ürogenital sistem hastalıkları, ülser gibi birçok hastalığa karşı olumlu etkileri olduğu için çok 

fazla kullanılan geleneksel bir bitkidir (Zdunic ve ark, 2009). H. perforatum’un yara iyileştirici özelliği en iyi 

bilinen özelliğidir. Yapılan son çalışmalarda, H. perforatum’un farelerde etanolle oluşturulmuş gastrik ülsere karşı 

gastroprotektif etki sağladığı bildirilmektedir (Zdunic ve ark, 2009).  

Yapılan çalışmada sıçanlara oral yolla 25 mg/kg dozda indometazin uygulanıp deneysel ülser modeli 

oluşturularak, Hypericum perforatum ekstraktının (10, 25 ve 50 mg/kg) mide koruyucu etkisi ile antioksidan 

etkileri değerlendirildi. Bütün oksidan ve antioksidan parametreler değerlendirildiğinde, kontrol ve indometazin 

grupları arasında istatiksel açıdan farklılık bulundu. Makroskobik bulgular değerlendirildiğinde gastrik ülserin 

boyutunda azalma gözlemlenmemiştir. Ancak oksidan ve antioksidan parametre sonuçları göze alındığında 

hücresel olarak iyileşmeler olduğu görülmüştür.  

Yapılan bu çalışmada indometazin ile indüklenen gastrik ülserde, H. perforatum ekstraktının SOD 

üzerinden koruyucu bir etkisinin olabileceği düşünülmüştür. H. perforatum ekstraktı verilen gruplarda MDA 
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seviyelerindeki artış, indometazin verilen gruba kıyasla daha az olduğu görülmüştür. GSH seviyelerindeki artış 

doza göre değişkenlik göstermiştir.  
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IRF5 Transkripsiyon Faktörü Ve OCT4 Kök Hücre Faktörü İlişkisinin Prostat Kanser Hücrelerinde 

Belirlenmesi 
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İnterferon Düzenleyici Faktör (IRF) ailesi, immün sisteminde, interferonların düzenlenmesini sağlayan 

transkripsiyon faktörleridir. İnterferon Düzenleyici Faktör 5 (IRF5), bu ailenin bir üyesidir ve çeşitli hastalıklar 

üzerindeki rolleri ile ilgili çalışmalar son yıllarda artmaktadır. Oktomer Bağlayıcı Transkripsiyon Faktörü 4 

(OCT4), embriyonik kök hücre faktörü olarak bilinir. Bu kök hücre faktörü, sağlıklı hücrelerin farklılaşmasının 

yanı sıra kanserin oluşum ve gelişiminde de oldukça önemlidir. Bu çalışmada bir transkripsiyon faktörü olan IRF5 

ve bir kök hücre faktörü olan OCT4’nun prostat kanserindeki rollerini anlamak için protein-protein ilişkisi 

araştırılmıştır. PC-3 insan prostat kanseri hücre kültürü yapılarak, pIRF5 ve pOCT4 plazmidleri vasıtası ile IRF5 

ve OCT4 proteinlerinin overekspresyonu yapılmıştır. Prostat kanser hücrelerinde IRF5 ve OCT4 proteinlerinin 

ilişkisi, overekspresyonu sağlanan örneklerde immünopresipitasyon (IP) yapılarak western blot ile analizleri 

değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, IRF5 ve OCT4 proteinleri birbirleri ile etkileşimde bulunan iki transkripsiyon 

faktörü olup prostat kanser tedavisi için bu ilişki yeni sinyal yolaklarının, biyobelirteçlerin ve çeşitli ilaç 

moleküllerinin gelişiminde önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: IRF5, OCT4, Kök Hücre Faktörleri, Prostat kanseri, Kanser immünolojisi. 
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The Interferon Regulatory Factor (IRF) family is a transcription factor that regulates interferons in the immune 

system. Interferon Regulatory Factor 5 (IRF5) is a member of this family and studies on their role in various 

diseases have been increasing in recent years. Octamer Binding Transcription Factor 4 (OCT4) is known as the 

embryonic stem cell factor. This stem cell factor is very important in the formation and development of cancer as 

well as differentiation of healthy cells. In this thesis, protein-protein relationship was investigated in order to 

understand the roles of IRF5, a transcription factor and OCT4, a stem cell factor, in prostate cancer. PC-3 human 

prostate cancer cell culture was performed and IRF5 and OCT4 proteins were overexpressed by plasmids pIRF5 

and pOCT4. The relationship between IRF5 and OCT4 proteins in prostate cancer cells and Western blot analysis 

were evaluated by immunoprecipitation (IP) in the overexpressed samples. In conclusion, IRF5 and OCT4 proteins 

are two transcription factors that interact with each other, and this relationship is thought to contribute to the 

development of new signalling pathways, biomarkers and various drug molecules for the treatment of prostate 

cancer. 

 

KEYWORDS: IRF5, OCT4, STEM CELL FACTORS, PROSTATE CANCER, CANCER İMMUNOLOGY. 
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GİRİŞ 

Prostat kanseri erkeklerde kansere bağlı ölüm oranlarında akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer almaktadır. 

Son yıllardaki ilerlemelere rağmen prostat kanseri erkeklerde kanser ölümlerinin ana nedenlerinden biri olmaya 

devam etmektedir. Yapılan insidans çalışmalarında gösterildiği gibi prostat kanseri 40 yaş üzeri erkeklerin 

hastalığı olmakla beraber 20’li yaşlardaki hastalardan alınan dokularda da prostat kanseri öncü hücreleri 

gözlenmektedir ve bu durum prostat kanserinin erken yaşlarda başladığını düşündürmektedir.  

İnterferonlar (IFN'ler), işgalci patojenlere karşı konak savunmasının ilk aşamalarında güçlü antiviral aktiviteleri 

olan glikoproteinlerdir. Bu proteinler, hücre yüzeyindeki reseptörlerinin yapısına bağlı olarak Tip I, II ve III IFN'ler 

olmak üzere üç gruba ayrılır (De Andrea ve ark., 2002). Bağışıklık yanıtlarını modüle etme yetenekleri nedeniyle, 

kronik virüs enfeksiyonlarını kontrol etmek için tedavi edici olarak kullanılmaktadır. Diğer ilaçlarla kombinasyon 

halinde, Tip I IFN'ler, Hepatit C (HCV) ve Hepatit B (HBV) enfeksiyonlarını baskılayan bir ‘bakım standardı’ 

olarak kabul edilirken, Tip III IFN, faz III klinik çalışmalarda HCV enfeksiyonu için tedavi edici olduğu ileri 

sürülmektedir (Aghemo ve ark., 2010; Lavanchy, 2004; Zeuzem ve ark., 2010). Bununla birlikte, etkili olsa da 

IFN'leri bir tedavi olarak kullanmak dikkat gerektirir. Çünkü IFN'ler, çok çeşitli hücre tiplerini etkileyen, güçlü 

sitokinlerdir. Bu nedenle; virüs enfeksiyonunu baskılamak, yaşam kalitesini korumak ve tedavi hedeflerine 

ulaşmak için IFN ile tedavi edilen hastaların sürekli izlemesi gereklidir. Son yıllarda kanser immünolojisi alanında 

INF’ler ile ilgili araştırmaların sayısı hızla artmaktadır. INF’ler ve onları etkileyen çeşitli faktörler kanser tedavisi 

için yeni hedef moleküller olarak tanımlanmaktadır. 

Interferon Düzenleyici Faktör (IRF) transkripsiyon faktörleri, memelilerde, IRF1, IRF2, IRF3, IRF4 (PIP, LSIRF 

veya ICSAT olarak da bilinir), IRF5, IRF6, IRF7, IRF8 (ayrıca ICSBP olarak da bilinir) ve IRF9 (ISGF3γ olarak 

da bilinir) genlerinden oluşan dokuz üyeli bir ailedir (Tamura ve ark., 2008). IRF'ler ilk olarak Tip I IFN ve 

interferonların neden olduğu genlerin transkripsiyon düzenleyicileri olarak karakterize edilmiştir (Honda ve 

Taniguchi, 2006). Ancak daha sonra IFN sisteminin konak savunmasının düzenlenmesi ve geliştirilmesinde önemli 

bir rol oynadıkları açıkça ortaya konulmuştur. IRF5, proinflamatuvar genlerin ve M1 makrofaj fenotipinin 

ekspresyonunu harekete geçiren TLR sinyal yolağında makrofaj inflamatuar yanıtlarını modüle eden bir 

transkripsiyon faktörüdür. IRF5'in transkripsiyonel olarak ve protein seviyesinde nasıl düzenlendiği netlik 

kazanmamıştır (G. Hu ve ark., 2005; Schoenemeyer ve ark., 2005; Takaoka ve ark., 2005; Yanai ve ark., 2007; 

Yasuda ve ark., 2007). Bununla birlikte, IRF5 ekspresyonunun düzensizliğinin, Romatoid Artrit (RA) ve Sistemik 

Lupus Eritematozus (SLE) gibi otoimmün bozukluklarla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle IRF5 

ekspresyonunun veya aktivitesinin modülasyonu, mevcut otoimmün terapilere etkisi ve alternatif etkileşimleri son 

yıllarda önem kazanmıştır.  

Oktomer-Bağlayıcı Transkripsiyon Faktörü 4 (OCT4), embriyonik kök hücrelerin (EKH) pluripotens özelliğinin 

korunmasında ana rol oynayan bir proteindir. OCT4 transkripsiyon faktörü, insanda POU5f1 geni tarafından 

kodlanır. Blastokist evresindeki embriyonun iç hücre yüzeyinde eksprese olur ve farklılaşma süresi boyunca 

değişiklikler gösterir. Embriyolarda kök hücre potansiyelindeki değişiklikler ve farklı kök hücre belirteçlerinin 

ifade düzeylerinin değişmesi sonucu tümor oluşumu gerçekleşmektedir (Niwa ve ark., 2000; Wu ve Schöler, 

2014). Kanserin oluşumunda kök hücre faktörlerinin rolleri ile ilgili olarak son yıllarda yapılan araştırmaların 

önemi hızla artmaktadır. Embriyonik kök hücre faktörleri ve prostat kanseri konusunda yapılan araştırmalar ile 
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henüz prostat kanser patogenezindeki roller belirlenememiştir. Bu araştırmada bir transkripsiyon faktörü olan IRF5 

proteininin bir kök hücre faktörü olan OCT4 proteini ile ilişkisini araştırılması planlanmış ve prostat kanseri 

tedavisinde yeni yaklaşımların oluşturulmasına katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

Materyal Metod 

pIRF5 ve pOCT4 İzolasyonu 

Projede kullanılan ekspresyon plazmidleri daha önceki çalışmalarda kullanılmıştır (Cevik ve ark., 2017). Plazmid 

içermeyen E.coli DH5α suşu ön hazırlıklar yapılarak logaritmik üreme fazına getirildi. Bu fazda bakterilerin 

kompetantlığı en yüksek düzeydedir. Uygun miktarda negatif yüklü plazmid DNA ve pozitif yüklü bakteri bir 

araya getirilerek plazmidlerin hücre zarına tutunmaları sağlandı ve çok kısa süre ile elektirik akımını uygulanarak 

hücre zarının yapısında küçük porlar oluşumuna ve dolayısıyla plazmidlerin hücre içine girmesi sağlandı. 

Elektroporasyondan sonra bakterlerde oluşan hasarı gidermek için antibiyotik içermeyen besi yerine aktarıldı. 

Plazmid içeren bakterilerin seçilimi antbiyotik içeren besiyerinde yapıldı. pIRF5 ve pOCT4 plazmidi içeren 

bakteriler LB broth besiyerine inoküle edilerek çalkalayıcılı inkübatörde, 37°C sıcaklıkta gece boyu büyütüldü. 

Plazmid izolasyonu QIAGEN Plasmid Mini Kiti (cat. nos. 12123) kullanılarak yapıldı. İzole edilen plazmid 

DNA’ların miktarı nanodrop ile belirlendi. Plazmidlerin boyut ve saflık kontrolü %0,03 ethidium bromür içeren 

%1’lik agaroz jel elektroforezi yapılarak sağlandı. Örnekler 6x DNA Loading buffer ile kuyucuklara yüklendi ve 

100 V akımda yürütüldü.  

IRF5 ve OCT4 için Transfeksiyonu 

Çalışmalarda kullanılan prostat kanser hücre hattı olan PC-3 hücresi ATCC’ den (CRL-1435) ticari olarak temin 

edildi. PC-3 hücreleri 25cm2’lik flasklarda, %10 FBS, Penicilin-Streptomycin (100 ünite), L-Glutamine ve 2mM 

NaHCO3 içeren RPMI-1640 besi yeri kullanılarak, 37°C’de, %95 nem ve %5 CO2 içeren etüv içerisinde çoğaltıldı. 

IRF5 ve OCT4 protein overekspresyonu sağlanmasında 6 kuyucuklu plakalara pIRF5 ve pOCT4 ekspresyon 

plazmit DNA’sı kullanılarak transfeksiyon yapılmıştır. Transfeksiyonda plazmid özel bir transfeksiyon reaktifi 

içerisindeki lipozomla (Lipofectamine 2000) kaplanarak hücre içine girişi sağlandı. Kullanılan ticari kitin 

protokolüne uygun olarak işlem basamakları izlendi. Transfeksiyonun gerçekleştiği 8-12 saat sonra mikroskoptan 

görüntü alınarak hücre canlılıkları kontrol edildi ve 24 saat inkübasyon sonrasında hücreler IP ve western blot 

deneyleri için RIPA patlatma tamponu ile toplandı.  

Hücrelerde Yapılan Western Blot Çalışmaları 

RIPA patlatma tamponu ile toplanan hücreler buz içerisinde bekletildi ve 12.000 rpm ve 4 oC’ de 10 dakika 

santrifüj edilerek üst faz ile Western Blot çalışmaları yapıldı. Örneklerde öncelikle protein tayini yapıldı. BCA 

protein tayin kitine uygun (Santa Cruz, sc-202389) şekilde örnekler 96 kuyucuklu eliza plakasına yüklendi. 

Üzerine hazırlanan BCA solüsyonu eklenerek 37 °C’ de 30 dakika inkübasyona bırakıldı. Süre sonunda ELISA 

okuyucu kullanılarak (Thermo Labsystems Multiskan Spectrum) 562 nm’ de ölçüm yapıldı ve protein miktarları 

hesaplandı. Western blot çalışmaları laboratuvarımızda uygulanan protokollere göre gerçekleştirildi (Sener ve ark., 

2018). %4-12’lik SDS PAGE jellerdeki kuyucuklara 50μg protein yüklendi. Örnekler elektrik akımı yardımıyla 

yürütüldükten sonra PVDF membrana yarı kuru sistemle transfer edildi. Membran 1 saat %3’lük BSA ile 
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bloklandıktan sonra primer antikor ile gece boyu 4oC’de inkübe edildi. TBST ile yıkama yapılarak HRP-konjugatlı 

sekonder antikor ile 2 saat inkübe edildi ve tekrar TBST ile yıkandı. Ardından ECL reaktifi kullanılarak fotoğraf 

filmine aktarım yapıldı. GAPDH kontrol protein olarak kullanılıp densitomerik analizler ile sonuçlar hesaplandı.  

 

İmmünopresipitasyon (IP) deneyleri 

İmmünopresipitasyon deneyleri hücre lizatı içerisindeki hedef proteinin ve o protein ile ilişki içerisinde olan 

proteinlerin bir A/G agaroz boncuklar üzerinde tutuklanması ve yıkamalar ile diğer proteinlerin uzaklaştırılıp, 

hedef proteinlerin saf olarak elde edilmesi sağlayan bir tekniktir. İmmünoresipitasyondan sonra doğruluk kontrolü 

SDS-PAGE ve/veya Western Blot çalışmaları ile yapılır.  

Patlatma solusyonu ile toplanan hücreler 12.000 rpm de 10 dakika santrifüj edildi. Üst fazdan input kontrol 

örnekleri için bir miktar ayrılarak 1:3 oranında hazırlanan 4x örnek yükleme tampon ile 5 dakika 95oC kaynatıldı. 

Örnekler western blot deneylerinde kullanılmak için -20oC’de saklandı. IP denemesi için supernatant 

örneklerinden 500μl ayrı bir ependorfa alındı. İçerisine 10μl uygun primer antikor (IRF5 ve OCT4 ayrı ayrı) ve 

protein A/G agarose eklenerek 4oC’de rotator üzerinde 48 saat inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonunda 

örnekler 4oC’de 3000 rmp de 10 dakika santrifüj edildi. Pellet soğuk RIPA buffer ile 3 defa yıkandı. Yıkamalar 

sonunda kalan pellet 1:1 oranında hazırlanan 2x örnek yükleme tampon ile 5 dakika 95oC kaynatıldı. Tüm örnekler 

western blot deneylerinde kullanılmak üzere -20o C’de saklandı. 

Bulgular 

OCT4 proteininin hücre içi lokalizasyonunu belirlemek için GFP proteininden yararlanıldı. pGFP ve pOCT4+GFP 

plazmidleri ile transfeksiyon sonrasında hücreler florasans mikroskopta incelendi. Kontrol hücrelerindeki GFP 

hücrenin her yerinde ifade olurken pOCT4+GFP ile transfeksiyon yapılan hücrelerde nükleus çevresinde ifade 

olduğu ve OCT4 proteinin nükleer bir protein olduğu gösterildi. 

 

Şekil 4. OCT4 proteinin lokalizasyonu 

IRF5 ve OCT4 proteinin overexpresyonunun PC-3 hücrelerinde gerçekleşip gerçekleşmediği Western Blot 

analizleri ile gösterilmiştir. pIRF5 ve pOCT4 plazmidleri ile yapılan overexpresyon deneylerinde kontrol 
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gruplarına oranla IRF5 ve OCT4 proteinlerinin miktarında sırasıyla 5.3 ve 3.2 kat artış sağlandı. OCT4 proteinin 

45 kDa ve 52 kDa da 2 farklı bant verdiği bilinmektedir. Uzun süre exposure ile 2 bant (45kDa) olduğu gösterildi. 

Çalışmalarda referans protein olarak GAPDH kullanıldı ve eşit miktarda protein yüklendiği gösterildi. 

 

 

Şekil 5. IRF5 ve OCT4 Protein overexresyonunun western blot Görüntüleri (A ve C) ve Ekspresyon 

Düzeyleri (B ve D).  

OCT4 ve IRF5 overekspresyon yapılan PC3 hücrelerinde OCT4 ile IP yapılan örneklerde hem IRF5 hemde OCT4 

yoğun bir şekilde görülmektedir. Aynı örneklerin inputlarında OCT4 kontrolü yapıldığında IRF5 overexpresyon 

yapılan hücrelerde kontrol hücrelerine göre OCT4 protein expresyonu daha az olduğu görülmektedir. IRF5 

overeksprese olduğu zaman OCT4 düzeyleri azalmış olabilir. IRF5 ve OCT4 proteinlerinin birbirleri ile ilişkide 

olduğu bantlarda görülmektedir. GAPDH endojen protein kontrolü olarak kullanılmış ve protein miktarlarının her 

bir kuyuda eşit oldukları gösterilmiştir. 

IRF5 ile yapılan IP örneklerinde OCT4 ve IRF5 overekspresyonu yapılan hücreler karşılaştırıldığı zaman OCT4 

bantlarının her iki blottada olduğu görülmektedir. Kontrol hücrelerinde de bu bantlar görülür ve IRF5 

overekspresyon yapılanlarda bantlarında daha yoğun olduğu görülmektedir. Aynı şekilde örmeklerin IRF5 bantları 

değerledirildiği zaman kontrol grubuna göre bantlar daha yoğundur. İnputlarda IRF5 overekspresyon düzeyleri 

kontrol edildiği zaman yalnızca pIRF5 plazmidi ile overekspresyon yapılan örneklerde bant görülmektedir. 

GAPDH endojen protein olarak kullanılmış ve her bir kuyuda örneklerin eşit yüklendiği görülmektedir. 
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Şekil 6. OCT4 (A) ve IRF5 (B) ile IP yapılan örneklerde OCT4 ve IRF5 protein İlişkisi.  

Kök hücre faktörlerinden diğerleri Nanog ve SOX2 bantları IRF5 ve OCT4 overekspresyon yapılan hücrelerde 

OCT4 ile IP yapılan örneklerde kontrol edilmiştir. OCT4, IP yapılan örneklerinde etkileşimde olduğu Nanog ve 

SOX2 proteinlerinin PC-3 hücrelerinde de olduğu görülmektedir. OCT4 proteinin diğer kök hücre faktörleri ile 

birlikte PC-3 hücrelerinde ekspresyon yaparak hücrede çeşitli sinyallerin gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur.  

 

Şekil 4. OCT4 ile IP yapılan örneklerde SOX2 ve Nanog protein ilişkisi. 

IP sonuçları bütünü ile değerlendirildiği zaman IRF5 ve OCT4 proteinleri birbirleri ile etkileşerek transkripsiyonda 

önemli rol oynar. İki proteinin birbirleri ile etkileşimde olması ve farklı bölgelerden bağlanmalar yaparak çeşitli 

fonksiyonları yerine getirmesi konusunda ileri analizlere ihtiyaç vardır. 

 

Tartışma 

Prostat kanseri teşhisi konulduğu zaman, genellikle prostatın cerrahi eksizyonu, radyoterapi, kemoterapi, anti-

androjen tedavi gibi yaklaşımlar kullanılmaktadır. Son yıllarda tümör dokusunu küçültmek ve saptanamayan 

prostat kanser hücrelerini azaltmak için immunoterapi, gen tedavisi ve yenilikçi ilaç hedef tedavileri konusunda 

araştırmalar son yıllarda hız kazanmaktadır. Bu nedenle prostat kanserinde membranda spesifik proteinlerdeki 

değişiklik, hücre içerisinde proteinlerin birbiri ile etkileşimi ve transkripsiyon faktörlerinin hücresel değişiklikleri 

kontrol mekanizmaları tanı ve tedavinin geliştirilmesi açısından oldukça önem kazanmaktadır.  

Prostat kanser hücreleri olarak bilinen ve androjen reseptörü bulunmayan PC-3 hücreleri kök hücre olmasalar bile 

kök hücre özelliklerini taşıyan çeşitli faktörleri içermektedir. Bu hücreler kök hücre faktörü olarak bilinen Nanog, 
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OCT4, SOX2, Lin28B ve Klf4 gibi çeşitli transkripsiyon faktörlerini içermektedir (Kong ve ark., 2010). 

Embriyonik kök hücre faktörleri olarak bilinen bu faktörlerin hücre farklılaşmasında rollerinin olduğu bilinirken 

kanserli hücrelerde bulunmaları ve bazı proteinler ile ilişkilerinin olduğunun tespit edilmesi son yıllarda kanser 

araştırmalarında önem kazanmıştır.  

Oktamer bağlayıcı transkripsiyon faktörü 4 (OCT4) POU ailesinin bir üyesi olup, organizmada önemli rol oynayan 

bir transkripsiyon faktörüdür. Organizma gelişiminde öneme sahip olmakla birlikte yapılan çalışmalarda kanser 

kök hücrelerin gelişimi ve farklılaşmasında görevli olduğu (Cherepanova ve ark., 2016; T. Hu ve ark., 2008) tümör 

hücrelerinde kemorezistans geliştirdiği de gösterilmiştir (Wang ve ark., 2010; Linn ve ark., 2010). OCT4 

düzeylerinin anormal ifadesinde özofagus, mide, meme, küçük olmayan hücre, akciğer, prostat kanseri ve oral 

skuamöz hücreli karsinom gibi bazı malign tümörlerin gelişiminde ve başlamasında etkili olduğu bildirilmiştir 

(Ezeh ve ark., 2005; Chen ve ark., 2008). 

 Prostat kanseri ve OCT4 ile ilgili yapılan araştırmalara bakıldığında OCT4’ ün prostat kanserinin prognozunda 

nasıl rol oynadığı tam olarak tespit edilememiştir. HPE, insan prostat epitel hücreleri kullanılarak yapılan bir 

çalışmada öncelikli olarak embriyonik kök hücre belirteçleri olan Nanog, OCT4 ve SOX2 düzeylerinin bu 

hücrelerde yüksek olduğu görülmüştür. Bu hücrelerden hTERT kullanılarak progenitör hücre olan HPET prostat 

kanser kök hücreleri geliştirilmiştir. Araştırmada hem progenitör hücre belirteçleri CD144, CD133 Nestin, C-kit 

ekpresyonunun hem de OCT4, Nanog, SOX2 ekspresyonunun olduğu gösterilmiştir (Gu ve ark., 2007). Bu 

transkipsiyon faktörlerinin hücre gelişiminden hücre ölümüne kadar birçok noktada moleküler anahtar özellik 

gösterdikleri bildirilmiştir. Embriyonik kök hücre belirteci olan OCT4 için mezoderm ve endoderm aşamasında 

farklılaşmada başlatıcı rol oynarken, trofektoderm aşamasında ise downregüle olarak farklılaşmayı geriye 

çevirdiği bildirilmiştir (Niwa ve ark., 2000). Prostat kanser hücrelerinde endojen OCT4 düzeyleri incelendiğinde, 

ekpsresyonunun en az PC-3 hücrelerinde olduğu bildirilmektedir. Bu konuda yapılan bir araştırmada OCT4 

düzeylerinin DNA metil transferazlar (DNMT) tarafından kontrol edildiği öne sürülmüştür.  

İnterferonların salınımı hücre içinde interferon düzenleyici faktörler olarak bilinen IRF’ler tarafından kontrol 

edilir. IRF5 transkripsiyon faktörü, tip I IFN genlerinin aktivasyonunu gerçekleştirir (Yanai ve ark., 2007). IRF5 

çeşitli inflamatuar sitokinleri, bazı tümör baskılayıcı genleri uyarmakta ve antiviral aktivitesinin de olduğu 

bildirilmektedir (Barnes ve ark., 2002). IRF5 için tip I interferonlar üzerinde etki göstermesi kanser 

araştırmalarında çeşitli proteinler üzerinde de farklı etki mekanizmalarını etkileyebileceği öne sürülmektedir. 

Literatürde IRF proteinlerinin kök hücre faktörleri ile ilişkisi konusunda kısıtlı sayıda araştırma vardır. İnterferon 

regülatör faktör-7 (IRF7)’nin HFF1 insan normal meme hücrelerinde kök hücre faktörlerinden OCT4, SOX2 ve 

Nanog ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Normal meme hücrelerinde yapılan mikroarray sonuçlarına göre kök hücre 

faktörleri ile TLR sinyal yolağında görevli olan transkripsiyon faktörlerinin adezyonun yeniden 

programlanmasında etkili olduğu öne sürülmüştür (Cai ve ark., 2015).  

Sonuçlar 

Bu çalışmada OCT4 overekspresyon yapılan hücrelerde OCT4 proteininin IRF5 proteini ile etkileşim yaptığı tespit 

edilmiştir. IRF5 overekspresyon yapılan örneklerde hem kontrol hem de OCT4 overekpsre edilen hücrelerinde de 

etkileştiği tespit edilmiştir. Prostat kanserinde IRF5 proteininin OCT4 proteininin ekpsreyonu üzerinde değişiklik 
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yapıp yapmadığı konusunda ileri analizlere ihtiyaç vardır. Fakat iki proteinin birbiri ile etkileşim içerisinde olduğu 

ve bunu ortak kullanılan sinyal yolakları ilişkili proteinler ile gerçekleştirebildikleri immünopresipitasyon 

deneyleri ile gösterilmiştir. 
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TÜRKİYE’DE YAYGIN OLARAK YETİŞTİRİLEN EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN BAZI 

FİZİKSEL VE KİMYASAL KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

Ali YİĞİT1, Osman EREKUL1, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışma ülkemizin farklı ekolojik koşullarında yetişen ekmeklik buğday çeşitleri ile farklı kalite gruplarındaki 

Alman ekmeklik buğday çeşitlerinin fiziksel ve kimyasal kalite özelliklerinin incelenmesi amacıyla yürütülmüştür. 

İncelenen çeşitlerin fiziksel ve kalite özelliklerini ortaya koymak amacıyla çeşitlerin bin tane ağırlıkları, tanede 

ham kül, yağ,  nişasta içeriği ve protein oranları saptanmıştır. Bu amaçla kalite özelliklerini belirlemek amacıyla 

spektrofotometrik yöntem kullanılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar özetlendiğinde incelenen tüm parametrelerde çeşitler arasında istatistiksel anlamda önemli 

farklılıklar bulunmuştur. Çeşitlerin bin tane ağırlıkları 25.5-58.8 g, protein oranları %7.99-14.05, ham yağ oranları 

%1.10-1.40, ham kül oranları %1.41-1.68 ve ham nişasta oranları %39.85-58.09 arasında değişmiştir.  

İncelenen parametreler arasındaki temel bileşen analizlerinde bin tane ağırlığı ile nişasta oranı, kül oranı ile protein 

oranı arasında yüksek düzeyde pozitif korelasyon gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. En yüksek ortalama değere 

sahip olan çeşitler; bin tane ağırlığında Jb Asano, protein oranında Kutluk, yağ oranında İkizce, kül oranında Ekiz 

ve nişasta oranı bakımından Hyland olarak tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada elde edilen verilerin literatüre 

kazandırılması, ürün kalitesi açısından değerlendirilmesi ve ıslah programlarında da dikkate alınması 

beklenmektedir. 

Anahtar kelimeler: ekmeklik buğday, kalite, protein, nişasta, PCA 

 

DETERMINATION OF SOME PHYSICAL AND CHEMICAL QUALITY PROPERTIES OF WIDELY 

GROWN BREAD WHEAT CULTIVARS IN TURKEY 

ABSTRACT 

This study was conducted in order to investigate the contribution of different physical and chemical properties of 
Turkish bread wheat cultivars which are grown under different ecological conditions in Turkey and German bread 
wheat cultivars in different quality groups. In order to determine physical and quality properties of the cultivars 
thousand grain weight, crude ash, oil, starch and protein content of grain were evaluated. For this purpose, 
spectrophotometric method was used to determine quality properties. 

When the results were summarized there were statistically significant differences in all evaluated parameters. 

Thousand grain weight ranged from 25.5 and 58.8 g, protein content from 7.99% to 19.17%, lipid content from 

1.41% to 1.93% and starch content from 39.85% to 63.01% in all evaluated cultivars.  

The principal component analysis of the parameters examined that there was a high positive correlation between 

thousang grain weight and starch content also between ash and protein content. The highest average thousand grain 

weight value are obtained from Jb Asano, protein content from Kutluk, lipid content from İkizce, ash content from 

Ekiz and starch content from Hyland cultivars. 
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It is expected that the data obtained from the study performed are gained to literature, are evaluated in terms of 

product quality and are regarded in breeding programs.     

Keywords: bread wheat, quality, protein, starch, PCA 

1.Giriş 

Artan dünya nüfusunun beslenmesi için her geçen yıl daha fazla gıda üretimine ihtiyaç duyulmaktadır. 2050 yılına 

kadar dünya nüfusu 2012 yılına oranla yaklaşık %28'lik artışla 9.7 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir 

(Anonymous, 2013). Buna ek olarak; Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre; günümüzde halen dünya nüfusunun 

yaklaşık %12'si (842 milyon insan) açlıkla mücadele etmektedir (FAO, 2013). Bu nedenle artan Dünya nüfusunun 

gıda talebinin karşılanması için kısıtlı olan tarım arazilerin miktarı korunmalı ve birim alandan daha fazla ürün 

alınmalıdır. Dünya tarımsal üretimde ve insanların beslenmesinde ilk sıralarda yer alan ekmeklik buğday (Triticum 

aestivum L.) eski çağlardan bu yana öncelikle insan beslenmesinde temel besin kaynağı olan ayrıca ülkelerin 

ekonomisinde büyük rol oynayan stratejik öneme sahip bir tahıl cinsi olmuştur. İlk olarak buğday kökeni bereketli 

hilal denilen topraklarda bitkilerin doğal olarak melezlenmesinin ürünü olarak yaklaşık 10.000 yıl önce ortaya 

çıkmıştır.  Ortaya çıkışından sonra yüzyıllar boyunca genetik ve morfolojik değişimler yaşamıştır. İlk buğdaylar 

olan kaplıca (Einkorn) buğday (Triticum monococcum) ve yabani buğday (Aegilops sp.) ırklarının karışımı sonucu 

ortaya çıkan Siyez (Emmer) buğdayı (Triticum turgidum) günümüzde üretilen makarnalık buğdayın (Triticum 

turgidum var. durum) oluşumuna öncelik ettiği ayrıca Siyez (Emmer) buğday ile yabani buğdayın (Aegilops sp.) 

melezlenmesi sonucunda da ekmeklik buğdayın (Triticum aestivum) oluştuğu düşünülmektedir. Eski uygarlıklarda 

ilk zamanlarda buğday arpaya göre daha az önem kazanmıştı ancak daha sonraları buğdayın kabuğundan daha 

kolay ayrılması ve ekmeklik yapımına uygun olması ile önemi giderek artmıştır (Sheaffer ve Moncada, 2012).  

Ülkemizde buğday ekim alanı; 2018 yılında toplam 37.8 milyon hektar olan toplam tarım arazileri içerisinde 7.2 

milyon hektarlık bir alan ile %19.3'lük bir paya sahip olarak ülkemiz tarım alanlarının ekilişinde ve bitkisel 

üretimde ciddi bir pay almaktadır. 1988 yılından bu yana buğday ekim alanında azalmalar olmaktadır ancak bu 

azalmalara rağmen, verim artışı nedeniyle üretimde 2018 yılına kadar ciddi düşüşler olmamıştır. Ülkemizde kişi 

başı yıllık buğday tüketiminin yaklaşık 200-225 kg olduğu düşünüldüğünde; toplam nüfusumuz için yaklaşık 15-

16 milyon ton buğdaya gereksinim duyulmaktadır. Bu rakama ulaşmak amacıyla kullanım dışı kalan yaklaşık 2.5 

milyon ton buğday ürünü de ilave edilirse ulusal buğday gereksinimimizin 18-19 milyon ton olduğu görülmektedir. 

Hem ulusal ihtiyacımızı karşılamak hem de bölgemizde ve dünya genelinde artacak olan buğday pazarında 

yerimizi alabilmek amacıyla buğday üretimimizin yılda en az %2 oranında arttırılma zorunluluğu bulunmaktadır 

(Nazar vd., 2012). Yine de ülkemiz buğday üretiminde geliştirilen agroteknik uygulamalar, verimi yüksek ve 

dayanıklı çeşitler, verim üzerine yapılan araştırmalar sayesinde son yıllarda verim bakımından olumlu artışlar 

yaşamıştır. Her ne kadar üretim için verimin arttırılması gerekse de buğday kalitesi de; ürünü işlemede ve 

tüketiciye kaliteli ürün sunulması bakımından son yıllarda üreticinin karlılığın belirlenmesinde önemli kriteri 

oluşturmaktadır. Bu nedenle ülkemizde buğday üretimi yeterli olmasına karşın, gerek bölgesel olarak ekilen çok 

fazla sayıda ve verim öncelikli çeşitlerin bulunması, gerekse iyi kalitedeki çeşitlerin tarımsal yayım yoluyla 

çiftçilere ulaştırılamaması ya da hastalık ve zararlılarla yeterince mücadele edilememesi faktörlerinin doğal bir 

sonucu olarak “Buğdayda Kalite” sorununun oluşmasına neden olmaktadır (Menderis, 2006). 

Buğday kalitesinin oluşmasında ıslah açısından genotip, agronomik ve kültürel işlemler açısından ise yetiştirilen 

çevre koşulları ve bunların karşılıklı etkileşimleri etkili olmaktadır. Genotipin, çevrenin ve bunların etkileşiminin 

tesirli olduğu bazı önemli kalite kriterleri aşağıdaki çizelgede verilmiştir (Çizelge 1.1.). 
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Çizelge 1.1. Çeşit, çevre ve bunların etkileşiminden etkilenen önemli bazı kalite kriterleri (Mızrak, 2014) 

Genotip (Islah) Çevre (Agronomi) Çeşit x Çevre 
Protein kalitesi, hamurun kuvveti 
ve stabilitesi 

Danede protein oranı Danede protein oranı 

Dane sertliği Dane sertliği Dane sertliği 
Un randımanı Dane dolgunluğu ve hektolitre 

ağırlığı 
Hektolitre ağırlığı 

Dane rengi Don zararı ve başakta çimlenme  
Başakta çimlenmeye direnç Danede nem oranı  

 

Buğday'daki protein oranının fazla olması; proteinlerin yaklaşık %85'ini oluşturan glutenin ve gliadin proteinleri 

yoğrulma sırasında hamur içerisinde meydana getirdikleri öz sayesinde hamura katılan havayı ve mayalar 

tarafından oluşturulan CO2 gazının hamur içerisinde tutularak ekmeğin kabarmasını ve gözenekli bir yapıya sahip 

olmasını sağlamaktadır. Bu sayede hamurun kuvvetli ve elastik yapıda ve ayrıca daha hacimli olmasını sağlayarak 

iyi bir ekmeklik vasfına sahip olmasına yardımcı olmaktadır (Mızrak, 2014). Bugün ülkemizde ve özellikle Ege 

Bölgesi'nde yetiştirilen genotiplerin ekmeklik kalitelerine yönelik yeterli çalışmaların yapıldığı söylenemez. 

Mevcut araştırmaların da önemli bir bölümü genotiplerin kalite potansiyellerini ortaya koymaya yeterli değildir. 

Türkiye'de her yıl yeterli buğday üretilmesine karşılık başta yüksek kaliteli un ihtiyacı nedeniyle buğday ithalatı 

yapılmak zorunda da kalınmaktadır (Erekul vd., 2009). Kaliteli buğday açığı, üretim yapan firmaların ürünlerini 

işlemede, depolamada ve pazarlamalarında ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Bu nedenle buğday ıslahı yapılırken 

sadece verim ve komponentlerine göre seçim yapılmamalı piyasadaki kalite açığını kapatabilecek çeşitler 

geliştirilmeli ve bu çeşitlerin de kalite potansiyelleri yapılan araştırmalar ile ortaya konulmalıdır.  

Buğdaylardan gıda maddesi olarak, unlu mamuller ve özellikle ekmek üretiminde yararlanılması nedeniyle kalite 

unsurları olarak öğütme ve ekmek yapımında etkili başlıca faktörler ile buğdayların genetik ve çevre ile ilgili 

faktörleri üzerinde durulmalıdır. Buğdayların işlenerek mamul elde edilmesinde ise içerdikleri protein miktarı ve 

kalitesi ön plana çıkmaktadır. Buğdayların protein içeriği de çeşide ve yetişme esnasındaki çevresel faktörlere 

bağlı olarak %6-22 arasında değişmektedir (Ünal vd., 1996). Böylesine geniş aralıklarda protein miktarı 

değişiminin görülmesi ülkemizde yaygın yetiştirilen ekmeklik buğday çeşitlerinin protein içeriklerinin 

belirlenmesi konusu son derece önem arz etmektedir.  

Yapılan çalışmada; ülkemizin farklı bölgelerinden temin edilen 46 adet ekmeklik buğday çeşitleri ile farklı kalite 

gruplarında yer alan 4 Alman buğday çeşidinin bin tane ağırlıkları, ham protein miktarları, ham yağ oranları, ham 

nişasta oranları ve ham kül oranları spektrofotometrik yöntemle incelenerek ülkemizdeki ekmeklik buğday 

üretiminde yer alan önemli çeşitlerin tane kalitesi yönünden ve beslenme fizyolojileri yönünden kıyaslamaları 

yapılarak elde edilen sonuçların literatüre kazandırılması amaçlanmıştır. Elde edilen verilerin ayrıca agronomik 

ve ıslah çalışmalarında yapılacak araştırmalara ışık tutması amaçlanmıştır.  

2. Materyal ve Metod 

2.1. Materyal 

Yapılan çalışmada, Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen 46 adet ekmeklik buğday ve 4 adet farklı kalite 

gruplarında yer alan Alman ekmeklik buğday çeşitleri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan buğday örnekleri 2013 

yılında Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Bahri Dağdaş 

Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü,  Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Sakarya Mısır Araştırma 
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Enstitüsü, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Humboldt Üniversitesi Yaşam Bilimleri 

Fakültesinden temin edilmiştir. 

Çeşit Adı Islah eden/Temin edilen kuruluş Çeşit Adı Islah eden/Temin edilen kuruluş 
Adana 99 Doğu Akdeniz  T.A.E Kate A 1 Doğu Akdeniz T. A. E 
Ahmetağa Bahri Dağdaş Uluslar arası T. A. E Kıraç 66 Geçit Kuşağı T. A. E 
Ak 702 Geçit Kuşağı T. A.E Konya 2002 Bahri Dağdaş Uluslar arası T. A. E 
Aldane  Trakya T. A. E Kutluk 94 Geçit Kuşağı T. A. E 
Alpu 01 Geçit Kuşağı T. A.E Lütfibey * 
Altay 2000 Geçit Kuşağı T. A. E Mesut Geçit Kuşağı T. A. E 
Altınbaşak Doğu Akdeniz T. A. E Momtchill Sakarya T. A. E 
Bayraktar 2000 Tarla Bitkileri Merkez T. A. E Müfitbey Geçit Kuşağı T. A. E 
Bereket Trakya T. A. E Nacibey Geçit Kuşağı T. A. E 
Beşköprü Sakarya T. A.E Osmaniyem  Doğu Akdeniz T. A. E 
Bezostaja-1 Sakarya T. A. E Pamukova 97 Sakarya T. A. E 
Ceyhan 99 Doğu Akdeniz T. A. E Pandas Doğu Akdeniz T. A. E 
Çukurova-86 Doğu Akdeniz T. A. E Sagittario Tasaco tarım 
Dağdaş 94  Bahri Dağdaş Uluslararası T. A.E Selimiye Trakya T. A. E 
Demir 2000 Tarla Bitkileri Merkez T. A. E Seri 2013 Doğu Akdeni z T. A. E 
Doğankent-1 Doğu Akdeniz T. A. E Seri 82 Doğu Akdeniz T. A. E 
Ekiz  Bahri Dağdaş Uluslar arası T. A. E Seyhan 96 Doğu Akdeniz T. A. E 
Gerek 79 Geçit Kuşağı T. A. E Sönmez 01 Geçit Kuşağı T. A. E 
Gökkan Doğu Akdeniz T. A. E Tahirova 2000 Sakarya T. A. E 
Hanlı Sakarya T. A. E Tosunbey Tarla Bitkileri Merkez T. A. E 
Harmankaya 99 Geçit Kuşağı T. A. E Yüreğir 89 Doğu Akdeniz T. A. E 
İkizce Tarla Bitkileri Merkez T. A. E Jb Asano KWS/Humboldt Üniversitesi 
İzgi 01 Geçit Kuşağı T. A. E Julius KWS/Humboldt Üniversitesi 
Karahan 99 Bahri Dağdaş Uluslararası T. A. E Hyland Nordsaat Saatzucht/Humboldt Üni. 
Karatoprak Bahri Dağdaş Uluslar arası T. A. E Akteur DSW/Humboldt Üniversitesi 
T. A. E: Tarımsal Araştırma Enstitüsü, *: bilgi yok 

 

 

 

 

2.2. Metod (İncelenen Özellikler) 

2.2.1. Bin Tane Ağırlığı (g) 

Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen 46 adet ekmeklik buğday çeşidine ait taneler rastgele seçim yöntemiyle 4 kez 

100 adet tohum alınarak tartılmıştır. Tartılan 100'er adetlik örnek ağırlıkları 2.5 ile çarpılarak bin tane ağırlıkları 

elde edilmiştir. 

2.2.2. Tane protein, kül, yağ, nişasta oranı (%) 

Kullanılan çeşitlere ait örneklerin ham protein, kül, ham yağ, nişasta tayini NIRS (Near Infrared Reflectance 

Spectroscopy) yöntemine göre Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği 

Laboratuvarında (TARBİYOMER) saptanmıştır. 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

854 
 

2.2.3. İstatistik Analizleri 

Çalışmadan elde edilen veriler tesadüf parselleri deneme desenine göre varyans analiz (ANOVA) tekniği ile 

değerlendirilip, çeşitlerin ortalamaları arasındaki farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile yapılarak 

TARİST paket programı kullanılmıştır (Açıkgöz vd., 1994). Temel bileşenler analizi (PCA) ise PCORD paket 

programı ile gerçekleştirilmiştir. 

3. Bulgular ve Tartışma 

3.1 Bin Tane Ağırlığı (g) 

Değirmencilik açısından genellikle buğdayın fiziksel özellikleri daha önemlidir. Öğütme kalitesini belirleyen ve 

dolayısıyla son ürün kalitesi üzerine etkili olan faktörler esas olarak fiziksel kriterler olup bunların başında 

hektolitre ağırlığı, 1000 tane ağırlığı, sertlik, tane iriliği ve şekli gelmektedir. Bin tane ağırlığı tane verimini 

etkileyen en önemli özelliklerden biri olmasının yanı sıra tane büyüklüğünü ve yoğunluğunu da etkilemektedir. 

Çeşitlere göre değişmekle birlikte bin tane ağırlığı, çevresel faktörlerden de etkilenmektedir (Menderis, 2006). 

Çizelge 3.1. Ekmeklik buğday çeşitlerinin bin tane ağırlıklarının varyans analiz sonuçları 

Varyasyon Kaynağı 
 

Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması 

Çeşit 
 

49 8204.4597 167.4379** 

Hata 
 

147 1302.2738 8.8590 

Genel 199 9550.8306  
* 0.05 düzeyinde önemli,  ** 0.01 düzeyinde önemli 

 

Bin tane ağırlıkları bakımından 50 adet ekmeklik buğday çeşidi istatistiki anlamda incelendiğinde çeşitler 

arasındaki farkın 0.01 düzeyinde önemli olduğu saptanmıştır. Çeşitlerin bin tane ağırlıkları 25.55- 58.87 g arasında 

değişerek en yüksek bin tane ağırlığı JB Asano, en düşük bin tane ağırlığının ise Ak 702 ekmeklik buğday çeşidine 

ait olduğu tespit edilmiştir. Genel anlamda 4 Alman ekmeklik buğday çeşidi en yüksek bin tane ağırlığı değerlerine 

sahip olmuşlardır. Osmaniyem ekmeklik buğday çeşidi ise Alman çeşitlerden sonra en yüksek bin tane ağırlığına 

sahip olarak Türk ekmeklik buğday çeşitleri içerisinde en yüksek değere sahip olmuştur (Çizelge 3.6). Elde edilen 

sonuçlar yapılan diğer çalışmalarla karşılaştırıldığı zaman çalışmada elde edilen en düşük bin tane ağırlığı ortalama 

değerinin düşük kaldığı ancak en yüksek bin tane ağırlığı bakımından yüksek bulunduğu ifade edilebilir (Anjum 

vd., 2008; Erekul vd., 2009; Kahraman ve Egesel, 2011; Doğan ve Kendal, 2012; Boyacı, 2013; Kara ve Gül, 

2013).  

3.2 Tanede ham protein oranı (%) 

Ekmeklik buğday çeşitlerinde tanede protein miktarının belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden birisi olan NIRS 

tekniğinin prensibi elektromanyetik spektrumun yakın kızılötesi bölgedeki elektromanyetik radyasyonun 

emilimine dayanır ve bu da 700 ile 3000 nm dalga boylarını kapsar (Olgun vd., 2013). NIRS spektrofotometrik 

yöntem ile incelenen ekmeklik buğday çeşitlerine ait tanede protein miktarlarının varyans analiz sonuçları 

aşağıdaki Çizelge 3.2.'de verilmiştir. 
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Çizelge 3.2. NIRS spektrofotometrik yöntemle incelenen ekmeklik buğday çeşitlerinin varyans analiz sonuç 

tablosu 

Varyasyon Kaynağı 
 

Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması 

Çeşit 
 

49 779.4409 16.2383** 

Hata 
 

147 4.6076 0.0479 

Genel 199 784.0925  
* 0.05 düzeyinde önemli,  ** 0.01 düzeyinde önemli 

 

Tanede protein miktarları bakımından 50 adet ekmeklik buğday çeşitleri istatistiki anlamda incelendiklerinde 

çeşitler arasındaki farkın 0.01 düzeyinde önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Tanede protein miktarlarına ilişkin 

ortalama değerler Çizelge 3.6.'da verilmiştir.  

Çeşitlerin protein miktarları % 7.99-19.17 arasında değişmiş en yüksek protein miktarlarına Kutluk (% 19.17) 

çeşidinde ulaşılmış, en düşük protein miktarına ise Hyland (C) (%7.99) ekmeklik buğday çeşidinde ulaşılmıştır.  

Genel anlamda çeşitlere ait protein miktarları incelendğinde Alman ekmeklik buğday kalite gruplandırmasında elit 

sınıfında (E) yer alan Akteur çeşidinin diğerlerine oranla daha yüksek protein içerdiği (%13.11) ve Akteur çeşidi 

hariç geri kalan diğer Alman çeşitleri olan JB Asano (A), Julius (B) ve Hyland (C) çeşitlerinin protein miktarlarının 

sırasıyla; %10.09, %8.91 ve %7.99 değerleri ile düşük protein içeriğine sahip oldukları gözlemlenmiştir. İncelenen 

Türk ekmeklik buğday çeşitlerinde ise en düşük protein içeriği %11.32 değeri ile Seri 82 çeşidi alarak bu çeşidi 

Seyhan 95 (%11.49), Pamukova (%11.53), Beşköprü (%11.83) ve Momtchill (%11.87) çeşitleri izlemiştir. 26 adet 

ekmeklik buğday çeşidi (Ahmetağa, Aldane, Alpu, Altay, Bayraktar, Bereket, Bezostaja 1, Dağdaş 94, Demir 

2000, Ekiz, Gerek 79, Harmankaya, İzgi, Karahan, Kate A-1, Konya, Kutluk, Mesut, Müfitbey, Nacibey, 

Osmaniyem, Panda's, Selimiye, Seri 2013, Sönmez, Tosunbey) %14'ün üzerinde değer alarak yüksek protein 

içeriğine sahip olmuşlardır. 

Çeşitlerin protein miktarları yapılan önceki çalışmalarla değerlendirildiği zaman; çalışmadan elde edilen en düşük 

protein oranının birçok çalışmadan elde edilen değerlerden daha düşük olduğu, en yüksek değerin ise daha yüksek 

olduğu bulunmuştur (Ünal vd., 1996; Guarda vd., 2004; Yağdı, 2004; Çağlar vd., 2006; Erkul, 2006; Anjum vd., 

2008; Kahraman vd., 2008; Koca vd., 2011). 

3.3 Tanede ham yağ oranı (%) 

Buğday dünyada geniş alanlarda, farklı çevrelerde üretilebilmesi ve adapte olmasına rağmen aynı değişkenlik 

tanede toplam yağ içeriğinde görülmemektedir. Aynı çeşidin farklı lokasyonlarda yetiştirilmesinden daha çok bir 

bölgede yetiştirilen çeşitlerin yağ içerikleri daha fazla farklılık gösterdiğinden dolayı çeşit karakteristiği özelliğini 

taşımaktadır. Tam buğday tanesinin toplam yağ içeriği için yapılan araştırmaların sonuçlarında çok fazla 

değişkenlik göstermeyip, sonuçların yaklaşık %2 ile %4 arasında değiştiği ifade edilmektedir (Mecham, 1964). 
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İncelenen ekmeklik buğday çeşitlerinin tanede ham yağ oranlarına ilişkin varyans analiz sonuçları aşağıdaki 

çizelge 3.3.'te verilmiştir. 

Çizelge 3.3. Ekmeklik buğday çeşitlerinin tanede ham yağ oranlarına ilişkin varyans analiz sonuçları 

Varyasyon Kaynağı 
 

Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı  Kareler     Ortalaması 

Çeşit 
 

49 4.1903     0.0855** 

Hata 
 

147 0.2273 0.0015 

Genel 199 4.4416  
* 0.05 düzeyinde önemli,  ** 0.01 düzeyinde önemli 

 

Tanede ham yağ miktarları bakımından 50 adet ekmeklik buğday çeşidi istatistiki anlamda incelendiklerinde 

çeşitler arasındaki farkın 0.01 düzeyinde önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Çeşitlerin tanede ham yağ 

içeriklerine ilişkin ortalama değerler Çizelge 3.6.'da ifade edilmiştir.  

Çeşitlerin tanede ham yağ miktarları %1.10 (Konya 2002)-1.67 (İkizce) arasında değişmiştir. Ayrıca Aldane, 

Kutluk, Akteur ekmeklik buğday çeşitleri de Konya 2002 çeşidi ile aynı istatistiki grupta yer alarak en düşük ham 

yağ içeriğine sahip olmuşlardır. Ham yağ içeriği bakımından İkizce çeşidinden başka ön plana çıkan ilk üç çeşit 

sırasıyla; Tahirova (%1.64) ve Seyhan 95 (%1.63) olmuştur.  

Gıda üretimi amacıyla kullanılan bazı tahılların besin kompozisyonları ve antioksidan aktivite özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla yapılan bir çalışmada; incelenen tahılların ham yağ içerik değerleri; sert buğday %0.98, 

yumuşak buğday %0.86, arpa %2.31, darı %4.22, çavdar %2.53 ve sorgum %3.32 şeklinde bulunmuştur. En 

yüksek ham yağ içeriğine darı ve çavdar sahip olarak incelenen buğdayların (sert, yumuşak) ise en düşük ham yağ 

içeriğine sahip oldukları bulunmuştur. (Ragaee vd., 2006). Mevcut çalışmada incelenen çeşitlere ait ham yağ 

değerleri incelendiğinde araştırmadaki sonuçlardan daha yüksek ortalamalar elde edilmiştir. Farklı buğday çeşitleri 

ve pişirme yöntemlerinin bulgur yapımında bazı fiziksel, kimyasal ve duyusal kalitelerinin incelendiği bir 

çalışmada; ekmeklik buğday çeşidinin ortalama olarak ham yağ içeriğini %1.61, makarnalık buğday çeşidinin ise 

%1.49 olduğunu belirterek, ekmeklik buğdayın ham yağ içeriğinin daha fazla olduğu bulunmuştur (Koca ve Anıl, 

1996).  

3.4 Tanede ham kül oranı (%) 

Unda kepek miktarı arttıkça unun öğütme ve ekmekçilik kalitesi düşer. Bu bakımdan undaki kepek miktarına göre 

değişen kül miktarı un kalitesini gösteren bir kriterdir. Kül miktarı buğdayın kabuk kısmında daha fazla 

olduğundan unda kül miktarının yüksek olması una fazla kepeğin karıştığını gösterir ve un kalitesini düşük 

olduğuna işaret edilir (Ertugay, 1982). 

NIRS cihazında analizleri yapılan ekmeklik buğday çeşitlerinin kalite özellikleri incelendiğinde tanede kül oranları 

ile ilgili varyans analiz sonuçları Çizelge 3.4.'te verilmiştir. 

Çizelge 3.4. Ekmeklik buğday çeşitlerinin tanede kül miktarlarının varyans analiz sonuçları 

Varyasyon Kaynağı Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması 
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Çeşit 
 

49 4.1128    0.0839** 

Hata 
 

147 0.1401 0.0009 

Genel 199 4.2532  
* 0.05 düzeyinde önemli,  ** 0.01 düzeyinde önemli 

 

Tanede kül miktarları bakımından 50 adet ekmeklik buğday çeşidi istatistiki anlamda incelendiklerinde çeşitler 

arasındaki farkın 0.01 düzeyinde önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Tanelerin kül içeriğine ilişkin ortalama 

değerler Çizelge 3.6.'da ifade edilmiştir.  

Çeşitlerin tanede kül miktarları %1.41 (Seyhan 95)-1.93 (Ekiz) arasında değişmiştir. Ünal vd. (1996)'nin yaptıkları 

çalışmada Ata çeşidinde %0.44, Panda çeşidinde %0.39 ve Pioneer çeşidinde %0.40 düzeyinde ham kül 

bulmuşlardır ve elde ettikleri değerler yapılan tez çalışması sonuçlarına göre daha düşüktür. Anjum vd. (2008)'nin 

yaptıkları çalışmada çeşitlerin ham kül değerlerinin uzun yıllara ait ortalama değerlerinin %1.42-1.57 arasında 

değiştiğini rapor etmişlerdir ve elde ettikleri sonuçlar mevcut çalışmada elde edilen sonuçlara yakınlık 

göstermektedir. Menteş-Yılmaz (2011)'ın yaptığı çalışmada ise tez çalışmasında kullanılan bazı çeşitlere ait 

değerleri; Bezostaya %1.43, Gerek 79; %1.39, Kıraç 66; %1.68 ve Ceyhan 99; %1.68 bularak sonuçların uyum 

gösterdiği bulunmuştur. 

3.5 Tanede ham nişasta oranı (%) 

Nişasta buğday endosperminin başlıca bileşeni olmasından dolayı buğdaydan elde edilen unun da ana maddesi 

olmaktadır. Undan hazırlanan gıda ürünlerindeki rolü gluten formundaki proteinlere oranla daha az dikkat 

çekmiştir çünkü nişastanın özellikleri çeşit ve farklı yetiştirme koşullarından daha az etkilenmektedir. Ancak 

yapılan birçok araştırma nişastanın unlu mamullerde önemli işleve sahip olmasının yanısıra bu gıda ürünlerinde 

kıvam arttırma özelliğinden dolayı kullanıldığını belirtmektedir  (Mecham, 1964). 

İncelenen ekmeklik buğday çeşitlerinin tanede nişasta oranlarına ilişkin varyans analiz sonuçları aşağıdaki Çizelge 

4.5.'te verilmiştir. 

Çizelge 3.5. Ekmeklik buğday çeşitlerinin tanede nişasta oranlarına ilişkin varyans analiz sonuçları 

Varyasyon Kaynağı 
 

Serbestlik Derecesi Kareler Toplamı Kareler Ortalaması 

Çeşit 
 

49 2038.5990 41.6040** 

Hata 
 

147 1806.5136 12.2892 

Genel 199 3871.8902  
* 0.05 düzeyinde önemli,  ** 0.01 düzeyinde önemli 

 

Tanede nişasta miktarları bakımından 50 adet ekmeklik buğday çeşitleri istatistiki anlamda incelendiklerinde 

çeşitler arasındaki farkın 0.01 düzeyinde önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Çeşitlerin tanede nişasta miktarları 

% 39.85-63.01 arasında büyük bir varyasyon göstererek en yüksek nişasta miktarlarına Hyland (% 63.01) 

çeşidinde ulaşılmış, en düşük tanede nişasta miktarı ise Kate A (%39.85) ekmeklik buğday çeşidinde elde 

edilmiştir. Ayrıca nişasta miktarları bakımından çeşitlerde sadece 4 farklı istatistiki grup (a,ab,b ve c) meydana 
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gelerek birçok çeşit aynı grupta yer almıştır. İstatistiki anlamda 32 ekmeklik buğday çeşidi aynı grupta ve başka 

gruba dahil olmak üzere 12 farklı çeşit aynı istatistiki grupta yer almıştır (Çizelge 3.6.). Çeşitler arasındaki farkın 

çok olmaması; nişastanın özelliklerinin çeşit ve farklı yetiştirme koşullarından daha az etkilenmesi ile açıklanabilir 

Mecham (1964). Yapılan önceki çalışmalar ve elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde mevcut araştırmada en 

düşük ve en yüksek değer arasında büyük oranda farklılıklar bulunmuş ancak tek bir çeşit (Kate A1) en düşük 

değeri almış geri kalan çeşitlerin değerleri Erekul vd., 2009'nin yaptığı çalışma sonuçlarına göre büyük oranda 

yakınlıkgöstermiştir. 

Çizelge 3.6. Ekmeklik buğday çeşitlerinin fiziksel ve kimyasal kalite özelliklerinin ortalama değerleri 

 
Çeşitler 

Bta 
(g) 

Protein  
(%) 

Ham yağ 
 (%) 

 Kül 
(%) 

Nişasta  
(%) 

Adana 99 40.84 f-k 12.09 tu 1.38 j-n  1.61 i-m 59.91 ab 
Ahmet Ağa 38.52 g-o 16.25 de 1.23 s  1.78 gh 56.22 ab 
Ak 702 25.55 s 13.78 no 1.57 bcd  1.86 bcd 58.06 ab 
Aldane 42.37 e-j 16.09 def 1.16 t  1.72 i 57.82 ab 
Alpu 39.37 f-n 15.84 fg 1.25 rs  1.70 ijk 57.46 ab 
Altay 37.25 h-p 16.30 d 1.24 s  1.79 e-h 56.58 ab 
Altınbaşak 43.60 e-h 12.58 qr 1.60 abc  1.57 n-s 60.01 ab 
Bayraktar 33.72 l-r 14.79 l 1.36 j-o  1.62 mno 58.90 ab 
Bereket 38.20 h-o 15.46 hi 1.53 c-f  1.90 abc 56.71 ab 
Beşköprü 35.82 j-q 11.83 u-x 1.47 e-i  1.56 o-t 60.52 ab 
Bezostaja 1 41.05 f-k 17.26 c 1.28 o-s  1.85 b-e 56.41 ab 
Ceyhan 99 38.40 g-o 12.77 q 1.42 h-l  1.63 lmn 60.20 ab 
Çukurova 38.22 h-o 12.02 tuv 1.55 cde  1.58 j-o 60.58 ab 
Dağdaş 94 38.25 h-o 15.15 ijk 1.50 d-h  1.78 fgh 57.75 ab 
Demir2000 40.65 f-k 16.05 d-g 1.42 h-l  1.91 ab 55.57 ab 
Doğankent 37.07 h-p 11.68 v-y 1.52 d-g  1.43 y 60.84 ab 
Ekiz 32.57 o-r 16.05 d-g 1.34  l-q  1.93 a 56.97 ab 
Gerek 79 33.60 m-r 14.40 m 1.37 j-n  1.83 d-g 57.70 ab 
Gökkan 37.55 h-p 13.22 p 1.25 rs  1.49 u-w 58.52 ab 
Hanlı 39.60 f-m 12.21 st 1.35 k-p  1.55 p-t 60.49 ab 
Harmankaya 32.85 n-r 15.37 hij 1.51 d-g  1.75 hi 56.80 ab 
İkizce 42.50 e-j 13.20 p 1.67 a  1.51 s-w 58.88 ab 
İzgi 31.17 pqr 17.65 b 1.35 k-p  1.72 i 56.38 ab 
Karahan 34.50 k-r 17.02 c 1.33 m-r  1.82 d-g 55.99 ab 
Karatoprak 
Kate A1 

39.25 f-o 
28.75 rs 

13.46 op 
15.92 efg 

1.61 abc 
1.56 bcd 

 1.61 m-p 
1.85 ç-f 

60.34 ab 
39.85 c 

Kıraç 29.60 qrs 14.25 m 1.45 f-j  1.71 ij 57.02 ab 
Konya 42.00 e-j 15.84 fg 1.10 t  1.75 hi 56.93 ab 
Kutluk 36.06 ı-q 19.17 a 1.11 t  1.86 bcd 54.84 b 
Lütfibey 38.52 g-o 12.54 qrs 1.50 d-h  1.62 m-p 61.91 ab 
Mesut 39.90 f-l 16.24 de 1.34 k-q  1.84 c-g 56.80 ab 
Momtchill 42.61 e-i 11.87 t-w 1.47 e-i  1.60 i-n 60.57 ab 
Müfitbey 33.47 l-r 17.11 c 1.30 n-s  1.90 abc 56.74 ab 
Nacibey 33.02 m-r 15.85 fg 1.39 j-m  1.83 d-g 57.07 ab 
Osmaniyem 47.60 cde 14.86 kl 1.43 h-k  1.49 vwx 57.47 ab 
Pamukova 35.02 k-q 11.53 wxy 1.35 k-p  1.54 q-v 59.78 ab 
Panda's 44.97 d-g 14.07 mn 1.28 p-s  1.63 lmn 59.05 ab 
Sagittario 45.82 def 13.20 p 1.26 qrs  1.50 t-x 58.90 ab 
Selimiye 29.65 qrs 15.45 hi 1.50 d-h  1.79 e-h 57.18 ab 
Seri 2013 38.50 g-o 15.04 jkl 1.50 d-h  1.65 j-m 57.98 ab 
Seri 82 40.60 f-k 11.37 y 1.61 abc  1.58 j-o 59.99 ab 
Seyhan 95 42.70 e-i 11.49 xy 1.63 ab  1.41 y 60.60 ab 
Sönmez 39.22 f-o 15.26 ij 1.50 d-h  1.71 i 56.14 ab 
Tahirova 39.57 f-m 12.23 rst 1.64 ab  1.69 i-l 59.62 ab 
Tosunbey 35.82 j-q 15.68 gh 1.44 g-j  1.85 c-f 56.92 ab 
Yüreğir 42.65 e-i 12.46 qrs 1.50 d-h  1.64 klm 60.15 ab 
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JB Asano 58.87 a 10.09 z 1.25 rs  1.47 wxy 60.52 ab 
Julius 55.77 ab 8.91 A* 1.26 qrs  1.52 r-w 61.19 ab 
Hyland 50.55 bcd 7.99 B 1.41 i-m  1.45 xy 63.01 a 
Akteur 52.25 bc 13.11 p 1.11 t  1.57 n-s 58.59 ab 
Ortalama 39.12 14.05 1.40  1.68 58.09 
CV % 7.6080 1.5585 2.7936  1.8344 6.0344 
*Büyük harf ile gösterilen gruplandırmalar daha düşük değere sahiptir. 
   

3.6 İncelenen özelliklerin ve çeşitlerin temel bileşenler analiz (PCA) yöntemiyle karşılaştırılması 

 

Çizelge 3.7. Çalışmada incelenen bileşenler arasında ilişki katsayıları  

Eksen Eigen değeri % Varyans Küm. % Varyans Broken-stick 
Eigen değeri 

1 2.808 56.163 56.163 2.283 
2 1.217 24.332 80.495 1.283 
3 0.502 10.041 90.536 0.783 
4 0.294 5.882 96.418 0.450 
5 0.179 3.582 100.00 0.200 

 

Çizelge 3.8. Ordinasyon eksenleri ile Pearson ve Kendall korelasyonları (n=50) 

Eksen    
 r r-sq tau r r-sq tau r r-sq tau 
Bta .726 .527 .501 -.515 .266 -.251 -.294 .086 -.556 
Protein -.908 .825 -.739 -.215 .046 -.230 .109 .012 .172 
Yağ .158 .025 .163 .950 .903 .832 -.122 .015 -.059 
Kül -.899 .808 -.750 -.041 .002 -.033 .160 .026 .275 
Nişasta .789 .622 .714 -.009 .000 .159 .603 .363 -.033 
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Temel bileşenler analizi sonuçlarına göre Eksen 1 oluşturulan grafiğin toplam varyasyonunun %56.16’sını 

açıklamıştır (Çizelge 3.7). Özellikler arasındaki ilişki incelendiğinde; bin tane ağırlığı ile nişasta oranı arasında 

yüksek oranda pozitif ilişki tespit edilerek tanede nişasta oranı artışı ile birlikte bin tane ağırlığı yükselmektedir. 

Özellikle tane dolum döneminde uygun iklim şartları ve topraktaki nem durumu bitkide taneye daha fazla asimilat 

taşınımını sağlayarak oransal olarak artmasına ve daha fazla nişasta depolanmasına yol açmaktadır. Diğer bir 

yüksek oranda ilişki ise ham kül oranı ile ham protein oranı arasında gözlemlenmiştir. Tanede ham kül oranı 

arttıkça protein miktarında artış meydana gelmiştir. Ayrıca ham kül ve protein oranı ile bin tane ağırlığı ve nişasta 

oranı arasında ters ilişki saptanarak tanede protein ve kül oranı artışı ile birlikte nişasta ve bin tane ağırlığı 

düşmektedir.  

İncelenen çeşitler bazında ham nişasta oranı bakımından Alman çeşitler olan Julius, Asano ve Akteur oldukça 

yüksek değerlere sahip olarak diğer çeşitlerden oldukça farklı konumda yer almış ve ayrılmıştır. Bin tane ağırlığı 

ve ham kül ve nişasta oranı yönünden ön plana çıkan çeşitler; Tahirova, Karatoprak, İkizce, Seri 82, Çukurova, 

Altınbaşak, Doğankent, Seyhan, Beşköprü, Lütfibey, Yüreğir, Ceyhan 99, Pamukova, Momtchill, Adana 99, 

Hanlı, Osmaniyem, Gökkan, Pandas ve Sagittario çeşitleri olmuştur. Kate A1 çeşidi ise oldukça düşük nişasta 

oranı ve bin tane ağırlığı değeri ile tüm çeşitlerden grafikte farklı yerde yer almıştır. Tane protein ve kül oranı 

bakımından ön plana çıkan çeşitler; Tosunbey, Gerek 79, Nacibey, İzgi, Ekiz, Demir 2000, Karahan, Müfitbey, 

Mesut, Altay, Bezostaja-1, Ahmetağa ve Alpu çeşitleri olmuştur. 

4. Sonuç 

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan ekmeklik buğday çeşitlerine ait bazı kalite sonuçlarının değerlendirildiği 

çalışmada incelenen özellikler bakımından çeşitler arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Bin tane ağırlığı 

bakımından Alman ekmeklik buğday çeşitleri ön plana çıkarken, Türk buğday çeşitlerinden Osmaniyem çeşidi 

yüksek tane ağırlığına sahip olmuştur. Ekmeklik buğday kalitesi bakımından en önemli kalite kriteri olan tane 

protein oranı bakımından Kutluk çeşidi yüksek değer alarak yüksek protein içeriğine sahip olmuştur. Ham yağ 

oranı bakımından İkizce çeşidi, ham kül oranı bakımından ise Ekiz çeşidi ön plana çıkmıştır. Ham nişasta oranı 

bakımından en yüksek değerler Alman ekmeklik buğday çeşitlerinde tespit edilmiş ve Hyland çeşidi yüksek değer 

almıştır. Özellikler arası ilişkiler bakımından bin tane ağırlığı ve nişasta oranı arasında, ham kül oranı ve protein 

oranı arasından yüksek düzeyde pozitif korelasyon tespit edilmiştir. Sonuç olarak; her bir incelenen kalite kriteri 

bakımından çeşitler arasında önemli farklılıklar tespit edilerek kalite özellikleri üzerine genetik etki önemli 

düzeyde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizde yetiştirilen ekmeklik buğday çeşitlerinin kalite potansiyellerinin 

ortaya konulduğu araştırmada çeşitlerin aynı ekolojik koşullarda birden fazla yıl boyunca tarla koşullarında 

denenmesi gerektiği elde edilen sonuçların çeşitlerin kalite projeksiyonu bakımından önemli olduğu saptanmıştır.  

5. Teşekkür 

Mevcut araştırma yüksek lisans tezinden bir kısım olup lisansüstü ürünüdür. Bu çalışma kapsamında TÜBİTAK 
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Abstract  

The main objective of this work was to use the Differential Scanning Calorimetry (DSC) and FTIR spectroscopy 

to study the possible drug-excipient interaction of amoxicillin with the most common used antibiotics for children. 

Amoxicillin  is a broad-spectrum antibiotic. And it is effective against H. pylori infections. The mixture of the 

drug/excipient may affect chemical dosage, therapeutic efficacy, stability, bioavailability and safety profile of the 

solid dosage form. To develop a new form of pharmaceutical structure, preliminary formulation studies are needed 

to provide information on chemical, physical and mechanical properties. The influence of calcium phosphate 

dibasic, magnesium stearate, butylated hydroxyanisole, ascorbic acid, lactose and citric acid in drug excipient 

compatibility was studied. Drug-excipients interaction studies were carried out by DSC and FTIR 

spectrophotometer with each of the excipients and amoxicillin.  

 

 

 

Keywords: Antibiotic, amoxicillin, excipient, compatibility, FTIR, DSC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 INTRODUCTION  

Antibiotics are also known as antibacterials. Antibiotics are drugs that slow down or stop the growth of bacteria. 

Many powerful drugs from different groups are used as antibiotics and are used to treat diseases caused by bacteria. 

[1].Amoxicillin ((2S,5R,6R)-6-{[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino}-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-

azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid) is a broad-spectrum semisynthetic antibiotic. It is is in the class of 

beta-lactam antibiotics. FDA approved for the treatment of amoxicillin, ear, nose and throat infections, lower 

respiratory tract infections, genitourinary tract infections, H. pylori  infections, pharyngitis, tonsillitis and skin 

infections [2]. 

Pre-formulation studies are needed to develop a new pharmaceutical dosage form and provide information on 

chemical, physical and mechanical properties. The mixture of the drug/excipient may affect bioavailability, 

chemical structure, long-term stability, safety profile and therapeutic efficacy [3]. Interactions between the drug 
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and the excipients also affect the quality of the mixture, including the polymorphic form and crystallization profile 

of the drug and the solubility, color, odor and taste properties of the mixture. [4].  

Recently, thermoanalytic and spectroscopic techniques have been widely used in drug excipient compatibility 

assessment, compound purity, polymorphism, dissolution, degradation and pre-formulation. Specifically, DSC and 

FTIR have been used in drug-excipient compatibility assessment based on the same functional group change during 

drug-excipient interaction. [5-9]. 

The purpose of the present investigation was to evaluate the compatibility of Amoxicillin with various active 

pharmaceutical excipients to be used in the formulations utilizing the different analytical techniques such as DSC 

and FTIR. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Chemicals and Reagents  

Amoxicillin was purchased from Sigma. Butylated hydroxyanisole (BHA, Sigma Aldrich), mannitol (M, Merck), 

sodium carboxymethyl cellulose (SCC, Aldrich), cellulose (C, Merck), and talc (T, Sigma Aldrich) were used for 

the excipients. KBr was obtained from Merck.  

 

Differential Scanning Calorimetry (DSC)  

Thermal analysis  studies were made by using DSC apparatus (Perkin Elmer DSC 4000, Waltham, MA, USA). 

Approximately 10 mg of drug + excipient mixture (1:1; w/w ratio) was massed out and placed in a sealed aluminum 

pan. An empty aluminum pan was used as a reference. The purity determination was performed using a heating 

rate of 10°C/min in the temperature range of -20 – 400°C in nitrogen atmosphere with a flow rate of 30 ml/min 

[10-13]. 

 
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)  

Active drug and selected excipient (1:1 ratio, w/w)  mixture were scanned using Frontier spectrometer  (Perkin 

Elmer, Waltham, MA, USA) in the range of 4000–500 cm-1 [10, 11, 13]. ZnSe-ATR equipment was used as well 

as KBr pellet technique.  

 

RESULTS AND DISCUSSION  

Differential Scanning Calorimetry 

The compatibility of Amoxicillin with the different excipient used such as BHA,  M, SCC, C, T were studied using 

DSC. DSC curve showed an endothermic peak at 229.38°C for NB corresponding to the melting temperature and 

about the same melting endotherm peak was observed for the other active drug–excipient physical mixtures 

(220.17°C to 227.90°C for NB-L, NB-MS and NB-CP) (Table 1). Because of low-impurities of each component 

in the mixture, changes in the melting endotherm peak of the NB from 220.17°C to 227.90°C [19-21] (Table 1). 
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Table 1. Peak temperature values of NB-excipient physical mixtures  
 

Sample Drug-excipient ratio Tpeak (°C) 

Amoxicillin - 123.62 

Amoxicillin-BHA 1:1 61.84 

Amoxicillin-M 1:1 170.35 

Amoxicillin-SCC 1:1 108.90 

Amoxicillin-C 1:1 100.93 

Amoxicillin-T 1:1 113.47 

 
The change in Tpeak value indicates a probable interaction. 

 
Fourier Tranform Infrared Spectroscopy (FT-IR)  
 

Compatibility between the active drugs and worked excipients used were studied by using FTIR spectroscopy. 

Analyzes the apparent changes in the shape and position of absorbance bands, allowing the current and subsequent 

molecules to show the assumption of different functional groups. The FT-IR spectra of Amoxicillin is shown in 

Figure 1.  A description of the peaks in the FTIR spectrum is given in Table 2. 

 

Figure 1. FT-IR spectra of Amoxicillin 

Table 2. Description of FTIR peaks of Amoxicillin  [14, 15] 

 
Wave numbers (cm-1) Vibration modes 

1775,55 e β-lactam ring 

1582,55 + 1396,70 carboxylate COO− 

3020-3100 Alkenyl (-C=C-) 

970-1250  phenolic (-OH) 
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The FT-IR spectra of Amoxicillin-excipients are shown in Figure 2. 

 

 

Figure 2. FT-IR spectra of Amoxicillin-excipients 

The characteristic peaks of Amoxicillin have reduced the intensity with shifting fluctuations in Amoxicillin-

excipients mixtures.  

 

ACKNOWLEDGEMENT  

 

This work was supported by Mehmet Akif Ersoy University Scientific Research Projects Commission 

(Project No: 0321-NAP-16). 

REFERENCES 

1- https://www.medicalnewstoday.com/articles/10278.php  

2- H. Arshad, S. Bashir, S.U.R. Nazir, H.M. Mazher Asjad, N. Irshad, A. Razzaque, A. Malik. Stability 

studies of amoxicillin drug product in different packaging materials. IJAPR, 4(9), 2275-2282, 2013. 

3-   S.S. Baharate, S.B. Bharate, A.N. Bajaj. Incompatibilities of pharmaceutical excipients with active 

pharmaceutical ingredients: A Comprehensive review. Excipients and Food Chem, 1, 3-26, 2010.  

4-  Y. Wu, J. Levons, A.S. Narang, K. Raghavan, V.M. Rao. Reactive impurities in excipients: Profiling, 

identification and mitigation of drug–excipient incompatibility. AAPS Pharm Sci Tech, 12 (4), 1248–

1263, 2011. 

5-  R.O. Macedo, T. Gomes do Nascimento, J.W.E Veras. Compatibility and stability studies of propranolol 

hydrochloride binary mixtures and tablets for TG and DSC-photovisual. J Therm Anal Calorim, 67, 483–

489, 2002. 

6-  A. Marini, V. Berbenni, S. Moioli, G. Bruni, P. Cofrancesco, C. Margheritis, M. Villa. Drug-excipient 

compatibility studies by physico-chemical techniques: The case of Indomethacin. J Therm Anal Calorim, 

73, 529–545, 2003.  

https://www.medicalnewstoday.com/articles/10278.php


“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

867 
 

7-  B. Tit, A. Fulias, G. Bandurb, E. Marianc, D. Tit. Compatibility study between ketoprofen and 

pharmaceutical excipients used in solid dosage forms. J Pharm Biomed Anal, 56, 221–227,. 2011.  

8-  R. Gao, B.W. Sun, J. Lin, X.L. Gao. Compatibility of medroxyprogesterone acetate and pharmaceutical 

excipients through thermal and spectroscopy techniques. J Therm Anal Calorim, 117, 731–739, 2014.  

9-  R. Swathi, M. Sunitha Reddy. UV-Visible spectrometric method and validation, compatibility studies of 

nevirapine cubosome formulation. World J Pharm Pharm Sci, 6(01), 111-1121, 2017.  

10-  F. Monajjemzadeh, D. Hassanzadeh, H. Valizadeh, M.R.Siahi-Shadbad, J.S. Mojarrad, T.A. Robertson, 

M.S. Roberts. Compatibility studies of acyclovir and lactose in physical mixtures and commercial tablets. 

Eur. J. Pharm. Biopharm, 73, 404–413, 2009.  

11- S. Bozdağ-Pehlivan, B. Subaşı, I. Vural, N. Ünlü, Y. Capan. Evaluation of drug-excipient interaction in 

the formulation of celecoxib tablets. Acta Pol Pharm, 68(3), 423-33, 2011. 

12- T. Wakasawa, K. Sano, Y. Hirakura, T. Toyooka, S. Kitamura. Solid-state compatibility studies using a 

high-throughput and automated forced degradation system. Int J Pharm, 355, 164–173, 2008.  

13- N.R. Pani, L.K. Nath, S. Acharya. Compatibility studies of nateglinide with excipients in immediate 

release tablets. Acta Pharm,  61, 237–247, 2011.  

14- C. Bisson-Boutelliez, S. Fontanay, C. Finance, F. Kedzierewicz. Preparation and Physicochemical 

Characterization of Amoxicillin β-cyclodextrin Complexes. AAPS PharmSciTech, 11(2), 574-581, 2010. 

15- G.R. Biswas, U. Das, S.B. Majee. Gum karaya: A release modifier employed in the formulation of matrix 

granules containing Amoxicillin trihydrate as a model drug. Int. J. Res. Pharm. Sci., 5(2), 124-131, 2014.  

  



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

868 
 

CURCUMİN'İN HİPOKSİK TÜMÖRLER ÜZERİNDE TERAPÖTİK ETKİNLİĞİ 
 

Fevziye ÖZDEMİR ŞİMŞEK1, Mehtap KILIÇ EREN2, Nurten ÖZÇELİK3, 
 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilim Teknoloji Araştırma Ve Uygulama Merkezi, 2Aydın Adnan 
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Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 

 

Özet 

 

Kurkumin (diferulolymethane), Curcuma longa (zencefil)’nin rizomlarından elde edilen sarı-turuncu renkli 

polifenolik bir bileşiktir. Çeşitli kanser hücreleriyle (deri, meme bezleri, oral kavite, özofagus, mide, bağırsak, 

kolon, akciğer ve karaciğer gibi) yapılan in vitro çalışmalarda, kurkuminin sağlıklı hücrelerde sitotoksik etki 

göstermemesine rağmen tümör hücrelerini yok edebilme ve tümör hücrelerinin bölünmesini durdurma etkisine 

sahip olduğu açıklanmıştır. Çalışmalarda; kurkuminin tek başına ya da kanser ilaçlarıyla kombine 

kullanımının sonucu apoptozu indüklediği, hücre siklusunu durdurduğu bilinmektedir ve apoptozu 

indüklediği görülmüştür. Kurkuminin, matriks metalloproteinazların (MMP’ler) ve hücre adezyon 

moleküllerinin down regülasyonu yoluyla tümörlerin invazyonunu baskıladığı da gösterilmiştir. Ayrıca 

kurkumin anjiyogenik sitokinlerin baskılanması yoluyla tümörlerin anjiyogenezini baskılamaktadır.  

Solid tümörlerin hemen hemen hepsinde görülen bir karakteristik olan tümör hipoksisinin radyoterapi ve 

kemoterapiye dirençle ilişkili olduğu birçok tümörde kanıtlanmış, kanser tedavisine cevabın yetersiz ya da 

zayıf olmasıyla ilişkilendirilmiştir. HIF-1 (Hypoxia Indicible Factor-1alpha) hipoksi koşullarında stabilize 

olan en önemli transkripsiyon faktörü olup, bu koşullara adaptasyonu sağlamakta etkili olan özellikle 

anjiyogenik faktörler, büyüme faktörleri ve glikolitik enzimler, antiapoptotik proteinler gibi çok sayıda genin 

transkripsiyonunu sağlar. Kurkuminin bazı hipoksik tümörlerde (hepatoselüler, akciğer) HIF-1’ın down-

regülasyonunu sağlayarak anjiyogenezi baskılayabildiği, hipoksiye bağlı ilaç direncini geri çevirebildiği 

gösterilmiştir. Kurkuminin özellikle radyoterapi ve kemoterapiye direnç oluşturan hipoksik tümörlerde 

etkinliği ve bu etkinin moleküler mekanizmaları konusu tartışılacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kurkumin, Kanser, HIF-1 

 

 

  



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

869 
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Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 

Abstract 

 

Curcumin (diferuloylmethane) which obtained from the rhizomes of Curcuma longa (ginger) is a yellow-

orange polyphenolic compound. Various cancer cells' (such as skin, mammary glands, oral cavity, 

oesophagus, stomach, intestine, colon, lung and liver) in vitro studies performed that, although curcumin does 

not show cytotoxic effect in healthy cells, it can destroy tumour cells. It has also been described to have the 

effect of inhibiting the division of tumour cells. It is known that curcumin alone or in combination with cancer 

drugs induces apoptosis and stops cell cycle. Curcumin has also been shown to suppress invasion of tumours 

by down-regulation of matrix metalloproteinases (MMPs) and cell adhesion molecules. In addition, curcumin 

suppresses angiogenesis of tumours by suppressing angiogenic cytokines. 

Tumour hypoxia, a characteristic of most solid tumours, has been shown to be associated with resistance to 

radiotherapy and chemotherapy in many tumours. This has been associated with insufficient or poor response 

to cancer treatment. HIF-1 (Hypoxia Indicible Factor-1alpha) is the most important transcription factor 

stabilized under hypoxia conditions. It provides transcription of a number of genes, particularly angiogenic 

factors, growth factors, glycolytic enzymes, anti-apoptotic proteins, which are effective in adapting to these 

conditions. In some hypoxic tumours (hepatocellular, lung), curcumin has been shown to be able to suppress 

angiogenesis by down-regulation of HIF-1 and to reverse drug resistance due to hypoxia. In this study, the 

efficacy of curcumin which in hypoxic tumours especially resistant to radiotherapy and chemotherapy and its 

molecular mechanisms will be discussed. 

 

Keywords: Curcumin; Cancer; HIF-1  
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Giriş 

 

Kanser, bir organizmadaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesi, çoğalması ve birikmesidir. Tek bir 

organı etkileyebildiği gibi uzaktaki organlara yayılarak da etkisini gösterebilir. Her ne kadar bazı standartlar 

belirlenmiş olsa da her kanser türüne özgü olarak farklı yaklaşımlar ve tedaviler uygulanmaktadır. Son 

yıllarda, hücre büyümesini seçici olarak durdurabilen ve tümör hücrelerinde apoptozu indükleyebilen bitki 

türevi biyoaktif bir madde olan Kurkumin, kanser kemopreventif ve kemoterapötik yaklaşımlarında oldukça 

ilgi çekicidir. 

Kurkumin (diferuloylmethane) baharat zerdeçalın ana bileşenidir ve Doğu Hindistan bitkisi Curcuma 

longa’nın kökünden türetilir. Curcuma longa Zingiberacae (zencefil) ailesinin üyesi ve güneydoğu Asya’ya 

özgü çok yıllık bir bitkidir (Aggarwal, Sethi, Baladandayuthapani, Krishnan and Shishodia, 2007). Zerdeçal 

kurkumin, demtoksikurkumin, bisdemetoksikurkumin, zingiberen, curcumenol, curcumol, öjenol, 

tetrahidrokurkumin, trietilkurkumin, turmerin, turmeron ve turmeronol dahil çok çeşitli fitokimyasal maddeler 

içerir (Siegel, Miller and Jemal, 2017). Kurkumin lipofilik polifenoldür ve bu nedenle suda çözünmez, ancak 

dimetilsülfoksit, aseton, etanol ve yağ da çözünür. 

Kurkumin, antiinflamasyon, antioksidan, antiromatizma, azalmış kardiyovasküler olaylar, karaciğer koruması 

ve özellikle antikanser gibi çeşitli biyolojik etkilere sahip olduğu bildirilmiştir (Wei, Yang, Cao and Zhao, 

2017).  Bu kadar çok aktivite, proteinleri kovalent bağlayabilen reaktif -, - doymamış diketon parçasının 

sonucudur (Aggarwal, Surh and Shishodia 2007). 

Kurkumin’in çeşitli kanserlerde (kolorektal, gastrik, meme, karaciğer, özofageal, prostat, akciğer, beyin 

kanserleri ve lösemi gibi) çoklu sinyal yolaklarını baskıladığı ve hücre proliferasyonunu, invazyon, metastaz 

ve anjiyogenezi inhibe ettiği gösterilmiştir. Kurkumin’in antikanser aktiviteleri, transkripsiyon faktörlerini, 

sitokinleri, kemokinleri, reaktif oksijen türlerini (ROS), COX-2, NF-kB’yi etkileyerek kanser hücresi gelişimi, 

proliferasyon, transformasyon, invazyon, metastaz ve anjiyogenez gibi çeşitli mekanizmalar ile yakından 

ilgilidir (Wei et. al. 2017). Kurkuminin kemopreventif etkisi, çeşitli yollarla apoptozisi indükleme 

yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Kurkumin, hücre ölüm yollarıyla (apoptozis, nekrozis, otofaji, entoz) ilgili 

farklı gen veya gen ürünlerini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmektedir (Ravindran, Prasad and 

Aggarwal, 2009) 

 

 

Gelişme 

 

Hücre büyümesi ve proliferasyonu, normal hücrelerde oldukça düzenli bir olaydır. Hücre döngüsünün 

bozulması, kontrolsüz poliferasyona ve tümör hücrelerinin kötü fenotipine yol açabilir. Hücre döngüsünün 

kontrolü, aktif kompleksler oluşturmak için siklin-bağımlı kinazlar (CDK’ler) ile siklinlerin koordineli 

etkileşim yoluyla gerçekleştirilir ve hücreleri uygun zamanda bir sonraki faza yönlendirir. Düzenleyici kontrol 
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noktası kontrolüne, tümör supresör geni p53 aracılık eder ve DNA replikasyonu ve kromozom sekresyonu 

gibi hayati olayların kontrolünü yapar ve eğer hata tespit edilirse tamir için hücre döngüsünü durdurabilir. 

Çeşitli insan kanserlerinde p53’ün mutasyonal inaktivasyonu sıklıkla görülmektedir. Liu ve ark. U251 

hücrelerinde kurkumin ile indüklenen hücre döngüsü tutukluğu sırasında ve p53 ekspresyonunun artış 

gösterdiğini açıklamışlardır (Liu, Wu, Cao, Zhang, Liu, Jiang and Zhang 2007). Çalışmalar, kurkuminin 

karsinoma hücrelerinin G2 fazında p53 ekspresyonunu seçici olarak arttırdığını ve apoptoz için gerekli olan 

mitokondriden sitokrom salınımını gerçekleştirdiğini göstermektedir. Kurkumin, p53 ekspresyonunun artışı, 

artan Bax ekspresyonu ve sitokrom c salınımıyla apoptotik yolun başlatılmasıyla G2 fazında tümör 

hücrelerinde apoptozisi selektif olarak indüklediği gösterilmiştir(Liu, et. al. 2007). 

Kurkumin’in insan umbilikal damar endotel hücrelerinde CDK inhibitörleri (p21 CipI/Wafl ve p27 Kipl) 

Cip/Kip familyasının ekspresyonunu up regüle ettiği ve böylece siklin D1’in CDK4,6 ile birlerşmesini inhibe 

ettiği gösterilmiştir. Ayrıca Rb’nin fosforilasyonunun azalması ve kurkumin varlığında E2F ile düzenlenmiş 

genlerin baskılanmış transkripsiyonunu göstermektedir. Kurkumin, ubikitin bağımlı yoldan siklin E 

ekspresyonunun bozulmasını indükler ve çoklu insan tümör hücre dizilerinde siklin bağımlı kinaz inhibitörleri 

p21 ve p27 artışına yol açar(Liu, et. al. 2007). 

Hücre döngüsünde oluşan düzensizlikler, büyümenin ve çoğalmanın kontrol edilmediği ilerleyen tümör 

hücrelerinin oluşmasıyla sonuçlanabilir. Hematolojik maligniteler ve çeşitli katı tümörleri içeren birçok 

kanser tipinde siklin D1’in aşırı eksprese edildiği gözlemlenmiştir. Kurkuminin, baş-boyun, kolon, mesane, 

göğüs, servikal ve pankreatik karsinomlar dahil olmak üzere birçok kanser türünde siklin D1’in 

ekspresyonunu baskıladığı, NF-KB’nin aktivasyonunu inhibe ettiği ve sonraki gen ürünlerinin baskılanmasına 

sebep olduğu gözlemlenmiştir. NF-kB aktivitesinin baskılanmasını içeren çalışmalar, COX-2 ve iNOS’un 

down regülasyonunu ve inflamatuar belirteçlerin üretiminin azaldığını göstermiştir. NF-kB üzerindeki etkisi 

ile tutarlı olarak, kurkuminin COX-2, liopodiumase (LOX), iNOS, monosit kemotaktik protein-1 (MCP-1), 

monosit dahil olmak üzere monositler ve makrofajlar tarafından inflamatuar sitokinlerin üretimini inhibe ettiği 

gösterilmiştir(Liu, et. al. 2007). 

Yeni damar oluşumunun uyarılması, hızla çoğalan malign hücrelerin metabolik ihtiyaçlarını sağlamak 

için tümör büyümesi ve metastazı için önemli bir adımdır. Anjiyogenez, çeşitli pro-anjiyogenik genler ve 

vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), bazik fibroblast büyüme faktörü (VEGF), epidermal 

büyüme faktörü (EGF),trombosit kaynaklı büyüme faktörleri, hipoksi-indüklenebilir faktörler, 

anjiyoprptein-1 ve 2, matriks metalloproteinazlar dahil sinyal molekülleri ile düzenlenir. (Harhaji‐

Trajkovic, Vilimanovich, Kravic‐Stevovic, Bumbasirevic and Trajkovic 2009), (Song, Qu, Guo, Zhao, 

Zhao, Gao, Sun, Shen, Wu and Wei 2009). Kurkumin hepatoselüler karsinom hücrelerinde anjiyogenik 

biyobelirteçler COX-2 ve VEGF’nin seviyelerini azaltmış ve tedavi edilmemiş hücrelerle 

karşılaştırıldığında tümör neokapiller yoğunluğunda bir azalmaya neden olmuştur (Yoysungnoen, 

Wirachwong, Bhattarakosol, Niimi and Patumraj 2006). Kanser hücreleri aynı zamanda kemoterapi ve 

radyoterapi sonrası senesens geçirirler. Yapılan araştırmalar kurkuminin HSC’nin (Hepatik stellat hücre 

kanseri) hücresel yaşlanmasını desteklediğini göstermektedir (Jin, Jia, Yao, Huang, Hao, Yao, Lian, 

Zhang, Zhang and Chen 2017). 
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Hipoksi 

Birçok fizyolojik ve patofizyolojik olayın gen seviyesindeki düzenlenmeleri, hücrelerin oksijensiz 

ortamda oksijenlenmeyi sağlayacak yeni damar oluşturması, alyuvar üretiminde artış ve anaerobik 

glikoliz dahil metabolizmadaki pek çok değişiklik hipoksiyle düzenlenmektedir. Hipoksi solid tümörlerin 

karakteristiği olarak bilinir ve radyoterapi ve kemoterapiye dirençle ilişkili olduğu birçok tümörde 

kanıtlanmıştır. Genel olarak, hücreler çeşitli stratejilerle hipoksik ortamlara uyum sağlayabilirler. Hipoksi 

olayına tepki olarak, oksijen verme ve anaerobik ATP üretimi ile ilgili genlerin ekspresyonu büyük ölçüde 

düzenlenir. Bu genlerin ekspresyonunu hipoksi ile uyarılabilir faktör-1 (HIF-1) düzenler (Dong, Wang, 

Yu and Venkatachalam 2003). Hipoksik hücrelerde, oksidatif stres kaynaklı DNA zincir kırıkları, DNA 

hasarı ve genetik sapmalar oluşabilir ve bu da hücre büyümesini sınırlayabilir ve sonuç olarak hücre 

ölümü gerçekleşebilir. Ancak kanser hücreleri hayatta kalmak için bir dizi genetik değişiklikler gösterirler 

ve hipoksik koşullara adapte olurlar. Sonuç olarak, hipoksik tümör hücreleri çoğalmaya devam ederler 

ve radyoterapi kemoterapi gibi tedavilere direnç gösterirler (Toptaş ve Alagöz 2016).  

Hücresel oksijen konsantrasyonundaki değişimleri algılama ve cevaplamadan sorumlu pleotropik 

olayların çoğu HIF-1 tarafından düzenlenmektedir. HIF-1; hedef genlerin metastaz, invazyon, 

anjiyogenez, proliferasyon hücre sağ kalımı, demir metabolizması, oksijen taşınması ve tümör 

biyolojisinin yönünü belirleyen proteinleri kodlar. HIF-1, HIF ailesinin prototipi’dir. HIF-1 iki alt birim 

içermektedir; HIF-1α oksijen yokluğunda düzenleyici, HIF-1β da her zaman hazır şekilde bulunarak 

görev yaparlar. HIF-1β aynı zamanda Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear translocator (ARNT) olarak 

da bilinmektedir (Toptaş ve Alagöz 2016). HIF-1β hücrede temel olarak bulunurken HIF-1α hücresel 

oksijen seviyesine bağlı olarak bulunur. Normoksik koşullarda oksijen varlığında HIF-1α’nın prolil 

hidroksilazlar tarafından hidroksilasyonu sonucu tümör supresör proteini olan VHL (Von Hippel Lindau) 

ile etkileşir (Anto, Mukhopadhyay, Denning and Aggarwal 2002), ve VHL proteini HIF-1’yı 

poliubikitinasyon için hedef haline getirir böylece ubikitinasyon yoluyla HIF-1α’nın hızlı proteozomal 

degredasyonunu sağlar (Anand, Sundaram, Jhurani, Kunnumakkara and Aggarwal 2008). HIF-1α  

proteini % 21 oksijen seviyesinde, hızlı ve sürekli olarak ifade edilir ve parçalanır (Park, Kim, Park, Lee, 

Woo, Lee, Hong, Rhee, Choi and Shim 2002). Hipoksi koşullarında ise HIF-1 stabilize olup, nükleusa 

transloke olur ve burada transkrisiyonel koaktivatörlerden HIF-1ß ve p300/CBP ile etkileşime geçerek 

gerekli DNA’ya bağlanarak özellikle anjiyogenik faktörler (örn. vasküler endotelial büyüme faktör), 

büyüme faktörleri (insulin-like büyüme-faktörü-II, IGF-II) ve glikolitik enzimler, (AldolazA/C gibi), 

antiapoptotik proteinler (örn. Bcl-2) gibi çok sayıda genin transkripsiyonunu sağlar (Kilic, Kasperczyk, 

Fulda ve Debatin 2007); (Semenza, 2003); (Semanza 2012). Böylece HIF-1α solid tümörler anjiyogenezi 

teşvik ederek, büyüme faktörlerinin ifadesini artırarak, apoptozisi önleyerek ve anaerobik metabolizmayı 

artırarak hipoksiye karşı korumaktadır. HIF-1α’ nın insan kanserlerinde aşırı ifade edildiği, kötü prognoz 

ve radyoterapi ve kemoterapiye karşı dirençle korelasyon gösterdiği de bilinmektedir (Semenza, 2012). 

Aynı zamanda HIF-1 proteinin sentezi, fosfotidil 3- kinaz (PI3K) ve mitojen ile aktive olan protein 

kinaz (MAPK) yolaklarının büyüme faktörü aracılı aktivasyonu içeren oksijenden bağımsız 
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mekanizmalar tarafından da düzenlenir. Kanserde tümör hipoksisine bağlı HIF-1 aktivasyonu ve HIF-

1’nın aşırı ekspresyonu sinyal yolaklarının düzensizliklerine yol açar. Ras-MAPK, Src veya PI3K-AKT 

(PKB)-mTOR sinyal yolaklarının aktivasyonuyla oluşan tümör hücrelerinde de, HIF-1 proteini yüksek 

ekspresyona sahiptir. (Toptaş ve Alagöz, 2016).  

 

   

Şekil1:HIF-1 protein sentezinin düzenlenmesi 

HNSCC (Head and neck squamous cell carcinoma)’ de Gabalski ve ark. kemoterapi sonrası hipoksik 

tümör hücrelerinin sağ kalımını gözlemlemiştir (Gabalski, Adam, Pinto, Brown, Bloch and Terris 1998). 

Hipoksik tümörde, kemoterapötik ilaçlar daha az etkilidir. Başlıca sebeplerden biri sitotoksik ilaçların 

tümör bölgelerine verimsiz verilmesidir. Hipoksik tümör genellikle zayıf vasküler yapıya sahip 

olduğundan, kemoterapötik ajanların tümöre difüzyon mesafesinin arttırılması, kemoterapötik ilacın 

tümöre düşük iletim oranına yol açar (Durand 1994); (Durand and Raleigh 1998). 

Koukourakis ve ark. çalışmalarında; kanser olmayan olgularda baş-boyun mukozasında HIF-1 

saptanmazken, tümör dokularında eksprese edilmiştir (Koukourakis, Giatromanolaki, Sivridis, Simopoulos, 

Turley, Talks, Gatter, Harris, Tumour and Group 2002). Diğer taraftan Costa ve ark.; 25 adenoid kistik 

karsinom olgusunda hipoksik belirteçler immünokimyasal yöntemle araştırılmış ve tüm tümör dokularında 

HIF-1’nın saptanabileceğini bulmuşlardır. Bu nedenle HIF-1’nın HNSCC için optimal bir hipoksik belirteç 

ve prognostik bir belirteç olduğu düşünülmüştür (Costa, Tasso, Mariano, Soares, Chone, Crespo, Fresno, 

Llorente, Suárez and Araújo 2012). Roh ve ark.; T2 aşamalı oral dil kanserinde hipoksik belirteçler üzerine 
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yapılan çalışmalarında HIF-1’nın aşırı ekspresyonunun, hastalığa özgü zayıf sağ kalım oranları ile anlamlı 

bir şekilde ilişkili olduğunu göstermişlerdir (Roh, Cho, Kwon, Ryu, Chang, Choi, Nam and Kim 2009). 

Mohamed ve ark.; hipokside 3 insan oral skuamöz karsinoma hücre hattında HIF-1 ve VEGF arasındaki 

ilişkiyi incelediler. Hipoksi altında tüm hipoksik oral skuamöz karsinoma hücre hatlarında mRNA ve protein 

seviyesinde HIF-1 ve VEGF’nin yüksek ekspresyonu gözlenmiştir (Mohamed, Duong, Wu, Zhang and 

Messadi 2004).  

Sonuç 

Daha az yan etki gösteren ve daha güçlü anti-tümör aktivitesi olan doğal ürünler, son yıllarda bilimsel 

dikkat kazanmıştır. Kurkumin’in çoklu sinyal yollarını bastırabildiği ve kanser hücresi proliferasyonunu, 

istilasını, metastazı ve anjiyogenezi inhibe edebileceği gösterilmiştir. Kurkumin, çeşitli kanser türlerinin 

önlenmesinde ve tedavisinde fonksiyonel bir besin maddesi olarak büyük umut vaad etmektedir. 

Kurkumin tarafından etkilenen moleküler yolakların, apoptotik ve apoptotik olmayan hücresel cevapların, 

ayrıca kurkuminin onkogen veya tümör baskılayıcı regülasyonu üzerindeki etkilerinin araştırılması, 

gelecekte bu bileşiğin nihai klinik uygulamalarda kullanımı için önemli bilgiler elde edilmesini 

sağlayacaktır. 

Pek çok çalışma, kurkuminin kanserin önlenmesi ve/veya kontrolündeki potansiyel etkinliğini, 

proliferasyonun azaltılması, apoptozun indüklenmesi ve çeşitli kanser hücrelerinde kemo-direncinin 

azaltılması dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalarla doğrular. Çeşitli kanserlerde kurkumin etkisinin 

diğer olası mekanizmalarını göstermek için daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır. Mevcut inceleme, bu 

geleneksel bitkisel bileşiğin anti-kanser etkisi üzerine daha kapsamlı çalışmaların temeli olabilir. 
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Saklıkent Orman İşletme Şefliğindeki Meşçere Kapalılığı ve Zamansal Değişimin Uzaktan Algılama İle 

Belirlenmesi 

 

 

Levent ATATANIR(1)      Bayram Ali ÖZKAYA(2) 

(1) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl. 

(2) Tarım ve Orman Bakanlığı, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü 

 

Özet 

Bu çalışma Muğla İli Seydikemer İlçesi Saklıkent Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada kartografik materyal olarak standart topografik haritalar, Landsat, Rapideye uydu görüntüleri 

kullanılmıştır. Sayısallaştırılan meşcere haritasından ağaç çeşitleri ve diğer kullanım türlerinin alandaki dağılımını 

gösteren haritalar üretilmiştir. Arazi kullanımının tespit edilmesinde kontrollü sınıflandırma yönteminin başarısı 

orman alanlarında %86.8, ziraat alanlarında ise %69.8 olarak belirlenmiştir. Tarım alanlarında başarının düşük 

olmasının sebebi, bitki ile kaplı olmayan alanların boş arazi olarak değerlendirilmesinden kaynaklanmıştır. 

Üretilmiş meşcere haritasında yerleşim alanlarına ait sınırların abartılı şekilde çizildikleri belirlenmiştir. Orman 

alanlarındaki bitki türlerine ait yansıma değerlerinin birbirlerini maskeledikleri görülmüştür. Orman amenajman 

planında yer alan kapalılık değerleri ile Rapideye ve Landsat8 uydu görüntüleri üzerinden hesaplanan değerler 

kıyasladığında sırasıyla %82 ve %78 doğruluk içerdikleri tespit edilmiştir. Çalışma alanındaki orman varlığının 

zaman içerisindeki değişimi değerlendirildiğinde ise 1990 yılından 2006 yılına kadar bir azalama olduğu, tarım 

alanlarında ise artış olduğu gözlenmiştir. 2016 yılında ise orman alanlarının %0.3 gibi düşük düzeyde artış 

gösterdiği belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Meşcere, Orman, Kapalılık, Zamansal Değişim, Uzaktan Algılama 
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Abstract 

This study was carried out within the borders of Saklikent Forest Management Directorate in Seydikemer District 

of Mugla Province. In this study, standard topographic maps, Landsat and Rapideye satellite images were used as 

cartographic material. The maps showing the distribution of tree varieties and other usage types in the area were 

produced from digitized stand map. The success of the supervised classification method in determining land use 

was determined as 86.8% in forest areas and 69.8% in agricultural areas. The reason for the low success in 

agricultural areas is that the areas not covered with plants are considered as wasteland. In the produced stand map, 

it was determined that the boundaries of the settlement areas were drawn in an exaggerated way. The reflection 

values of the plant species in the forest areas masked each other. When the closure values in the forest management 

plan were compared with those calculated from Rapideye and Landsat8 satellite images, it was found that they had 

82% and 78% accuracy, respectively. When the change in the amount of forest assets in the study area is evaluated, 

it is observed that there has been a decrease from 1990 to 2006 and an increase has been observed in agricultural 

areas. In 2016, it was determined that an increase in the forest areas as low as 0.3%. 

 

Keywords: Stand, Forest, Closure, Temporal Change, Remote Sensing 

 

 

Giriş 

Bir ülkenin gelişimini sürdürebilmesi kendi doğal kaynaklarını en iyi şekilde kullanmasına bağlıdır. Bu 

kaynakların gelecek nesillere aktarımı ise mevcut veri tabanlarının oluşturulması ve bunların güncel olarak 

izlenmesi ile mümkün olacaktır. 

Dünyadaki ormanlık alanlar, karasal yüzeylerin %31,6'sından 1990 ve 2015 yılları arasında yüzde 30,6'sına 

düşmesine rağmen, kayıp hızı son yıllarda yavaşlamıştır (FAO, 2018). Ülkemizde ise orman varlığı 2010 yılında 

21.537.091 ha olup, 2015 yılında 22.342.935 hektar düzeyine ulaşmıştır. Bu miktar ülke yüzeyinin %29’unu 

oluşturmaktadır. Orman alanlarının %57’si (12.704.148 ha) odun hammaddesi üretimi bakımından kapalılığı 

%10’dan fazla olan verimli orman olarak nitelendirilirken, geriye kalan %43’ü ise (9.638.787 ha) kapalılığı 

%10’dan düşük olan ve bozuk ya da verimsiz orman alanı olarak adlandırılan boşluklu kapalı orman alanlarından 

oluşmaktadır (TOD, 2019). Türkiye ormanlarının tamamına yakını devletin hüküm ve tasarrufu altında olup 

Orman Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülebilirlik ilkesi esas alınarak idare edilmekte ve orman amenajman 

planları ile işletilmektedir. Bu planlar Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı 

tarafından 10-20 yıllık dönemlerle orman işletme şefliği bazında yapılmaktadır (OGM, 2014). 

Uzaktan algılanmış veriler kullanılarak yeryüzü özellikleri hakkında hızlı, ekonomik ve güncel bilgiler 

üretilebilmekte, büyük ve erişilmesi zor olan alanların çalışılması mümkün olmaktadır. Uzaktan algılama 

sistemlerinin çözünürlüklerinin gelişmesi ve verilerin kısa zamanda elde edilip işlenebilmesi nedeniyle uydu 

görüntüleri birçok disiplin tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca, uydu sistemleri ile gerek geçmişin gerekse mevcut 

durumun analizine yönelik olarak çok zamanlı veri elde edebilme imkânı sağlanmıştır (Sertel, 2008; Saroğlu, 

2004).  
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Doğal ormanlar üzerindeki insan faaliyetleri nedeniyle birim alana düşen ağaç miktarının sayısı ve meşcere 

kapalılığı azalmaktadır. Uzaktan algılama, orman alanlarındaki üretim faaliyetleri, vejetasyon tipi ve arazi 

kullanım değişimlerinin gözlenmesi ve denetlenmesi hususunda önemli bir rol oynamaktadır. Orman alanlarındaki 

sıklık ve kapalılık değişimlerinin izlenmesi, ormanların sıhhati için alınacak kararlarda önem taşımaktadır 

(Hyyppä vd., 2000; Günlü vd., 2008). 

Bu çalışmanın amacı, Muğla ili Kemer Beldesi Saklıkent Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde yer alan orman 

kaynaklarındaki zamansal değişimin ve meşcere kapalılığının uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemlerinden 

faydalanılarak tespit edilmesidir.  

 

 

Materyal ve Yöntem 

Çalışma, Muğla ili sınırları içerisinde yer alan Saklıkent Orman İşletme Şefliği’nde yürütülmüştür. Çalışmada 

temel kartografik materyal olarak 1/25.000 ölçekli standart topografik haritalar, 1990-2000-2006-2016 yıllarına 

ait Landsat uydu görüntüleri, yersel çözünürlüğü yüksek olan 2013 tarihli Rapideye uydu görüntüsü ve alana ait 

2012 tarihli Ortofoto verilerden yararlanılmıştır. Yardımcı materyal olarak ise, Muğla il envanterinde yer alan 

sayısal formda bulunan toprak haritalarından, İşletme şefliğinden temin edilen meşcere haritaları ile işletme 

krokilerinden ve alan ile çevresinde yürütülmüş olan çalışmalardan faydalanılmıştır. Raster formatlı uydu 

görüntülerinde gerçekleştirilen prosesler ve değerlendirmeler aşamasında ERDAS Imagine Professional 8.7, raster 

verilerden sayısallaştırma ile üretilen ve vektörel formda hazır olarak temin edilen verilerin işlenmesi aşamasında 

ise ArcGIS 9.3 yazılımları kullanılmıştır.  

Çalışma Alanına Ait Bilgiler 

Çalışmaya konu olan Saklıkent Orman İşletme Şefliği, Akdeniz Bölgesi’nin sahil şeridinde, Muğla ili Fethiye ilçe 

sınırları içerisinde 36°33'42"- 36°50'11" kuzey enlemleri ile 30°23'33"- 30°35'40" doğu boylamları arasında yer 

almaktadır. Denizden yüksekliği 50 ile 2560 metreler arasında değişmektedir. Kuzeyinde Yapraktepe Şefliği, 

kuzey doğusunda Kemer belde merkezi, kuzey batısında Akçay şefliği, batısında Fethiye ilçesi, güneybatısında 

Eşen beldesi, güneyinde Kalkan ve doğusunda Gömbe ilçesi yer almaktadır. Muğla il merkezine 147 km, Fethiye 

ilçesine 24 km, Kemer beldesine ise 26 km uzaklıkta yer almaktadır. Saklıkent orman işletme şefliğinin toplam 

alanı 21.294 ha dır (Şekil 1).  
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Şekil 1. Çalışma alanının coğrafi konumu 

Akdeniz ikliminin egemen olduğu ilde, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılıman ve yağışlı geçmektedir. Deniz 

seviyesinden yüksek dağlık kesimlere çıkıldıkça hakim iklim yerini karasal iklime bırakmaktadır. Muğla ili uzun 

yıllık ortalama meteorolojik verilerine göre, en düşük sıcaklık 5.5 0C ile Ocak ayında görülmekte ve bu aydan 

başlayarak artan sıcaklıklar Temmuz ayında 26.2 0C ile en yüksek değerine ulaşmaktadır. Çok yıllık ortalama 

sıcaklık değeri ise 15 0C’dir. Yağış miktarı en fazla Aralık ve Ocak aylarında görülürken, en düşük yağışlar ise 

Haziran ve Temmuz aylarında düşmektedir. İlde çok yıllık yağış ortalaması 1194.6 mm olarak tespit edilmiştir 

(DMİ, 2017). Yıllık nispi nem oranı ortalama %68, bulutluluk oranı ise 0.3’tür. Ortalama fırtınalı gün sayısı yılda 

1-2, ortalama kuvvetli rüzgarlı gün sayısı yılda 7-8’dir (GEKA, 2011). 

Fethiye çevresi 3. jeolojik zamanda yoğun tektonik hareketlere uğramış, meydana gelen çökme ve yükselmeler 

yüksek dağların yanı sıra çok sayıda koy ve burunların oluşmasına yol açmıştır. Çökmeler sonucunda akarsuların 

açtığı vadiler deniz sularıyla dolmuş karaya iyice sokulan koylar ve körfezlere dönüşerek Fethiye çevresinde bir 

doğa harikası yaratmıştır (GEKA, 2011). Çalışma alanı ve çevresinde Neojen öncesi birimleri olarak Beydağları 

otoktonu, Likya ve Yeşilbarak napları yer alır (Şenel, 1997). Havza temelinin otokton ve allakton kütleleri üzerine 

açışal uyumsuzlukla gelen değişik fasiyeslerdeki karasal çökeller,  bölgenin neootokton örtüsünü ve aynı zamanda 

Eşen Çayı havzasının dolgusunu oluşturur (Kazancı ve Uysal, 2008). 

Muğla ilinde iklim ve toprak koşulları nedeni ile çok çeşitli ve zengin bir bitki örtüsü görülmektedir. Yörede iğne 

yapraklı ormanlar, makiler ve dikenli bitkiler yaygın olarak bulunmaktadır (EGEV, 2006). Kıyılardan başlayan ve 

dağların yamaçlarına dek yayılan makilikler pek sık değildir. Boyları 2 metrenin üzerine çıkmayan bodur çalılıklar 

şeklindedir. İlde egemen orman ağacı kızılçamdır. Bunu karaçam, fıstık çamı, sedir ve ardıç gibi ağaçlarla, meşe 

ve günlük ağaçları izler. Muğla ormanlarında yer yer de sandal, püren, akçakesme, defne, çitlembik ve 

keçiboynuzu gibi ağaç ve ağaççıklarda vardır. Bu zenginlik nedeniyle Muğla’da tarım kesiminin en gelişmiş 

kollarından biri ormancılıktır (Boya, 2000). 

Yöntem 
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Çalışma; büro, arazi ve laboratuvar çalışmaları olmak üzere 3 aşamada yürütülmüştür. Bilgisayar destekli 

çalışmanın ilk aşamasında çalışma alanı için bir geodatabase (veri tabanı) oluşturulmuş ve vektörel formata 

dönüştürülecek veriler için ilgili katmanlar veri seti içerisinde tanımlanmıştır. Çalışma alanının içerisinde yer 

aldığı 1:25.000 ölçekli O22c2-c3-c4, O23d1-d4, P22b1-b2 ve P23a1 paftalarının coğrafi düzeltmeleri 

gerçekleştirilmiş ve haritalar üzerinden eşyükselti, yol, akarsu vb. veriler bilgisayar ekranı üzerinden ArcGIS 

programı kullanılarak manuel olarak sayısallaştırılarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Raster formattaki uydu 

görüntüleri ise Erdas 8.7 programı kullanılarak çalışma alanını içerisine alacak şekilde kesilmişlerdir. Uydu 

görüntüleri üzerinden elde edilen sonuçların arazi gerçeği ile örtüşüp örtüşmediğinin tespiti için arazide test 

alanlarında kontroller altlık haritalar kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Vektörel formattaki verilerden özellikle sayısal eşyükselti verileri kullanılarak alana ait yükseklik, bakı, eğim ve 

kabartma görüntülerin elde edilmesi ve yorumlanması sağlanmıştır. Sayısallaştırılan meşcere haritası üzerinden 

ağaç çeşitleri ve diğer kullanım türlerinin alandaki dağılımını gösteren haritalar üretilmiştir. Uydu görüntüleri 

üzerinden bitki örtüsü hakkındaki değerlendirmelerin yapılmasında kontrollü sınıflandırma yöntemleri ve 

zamansal değişim tespiti gerçekleştirilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 

Alan için üretilen TIN modelinde rakım değerleri yeni baştan sınıflandırılarak alana ait yükseklik haritasının 

üretimi sağlanmıştır. Çalışma alanının 40 ile 2600 m arasındaki yükseklikleri içerdiği belirlenmiştir. Yükseklikler 

Eşen Çayının aktığı ve uzun yıllar boyunca biriktirdiği alüvyonlarıyla oluşturduğu vadisinin yer aldığı batı 

kısmında en düşük değerlere ulaşmakta ve doğu yönünü doğru hızla artış göstererek en yüksek arazi yüzeylerine 

ulaşmaktadır. Şeflik sınırları içerisindeki yüksekliklerin kademeli artışı bitki örtüsündeki değişimi de beraberinde 

getirmektedir. Üretilen eğim haritası daha önce çalışma alanı sınırlarına göre oluşturulmuş olan ilgi alanı (AOI) 

kullanılarak kesilmiş ve yeniden sınıflandırma uygulanarak eğim sınıfları oluşturulmuştur. Elde edilen haritanın 

.img uzantılı olarak kayıt altına alınması alansal bazdaki değerlendirme için kullanılmasını sağlamıştır. Toplam 

21.294 ha alana sahip olan çalışma alanı içerisinde çok eğimli (%12-20) olan alanlar en geniş alanı kaplarken, çok 

sarp (>45) olanlar ise en düşük alanı kaplamaktadır. Tarımsal açıdan değerlendirildiğinde düz, hafif ve orta eğimli 

alanlar toplam alanın %40.3 ünü oluşturmaktadır. Tarımsal üretimin sınırlandığı ve daha çok orman örtüsü ile 

kaplı olan alanlar ise %12 eğimden sonra yer almakta ve alanın %59.7 sini meydana getirmektedir. Üretilmiş olan 

eğim haritası kullanılarak çalışma alanı içerisinde yürütülmesi düşünülen tarımsal ve tarım dışı faaliyetler için 

öneriler oluşturulabilir. Üretilen bakı haritasından alanda hakim yönün batı ve güney yönleri olduğu tespit 

edilmiştir. Yöney tarımsal faaliyetlerin planlanmasında önemli bir unsurdur. Çalışma alanında güneye bakan 

yönlerin daha sıcak olması nedeniyle seracılık faaliyetlerinin daha yoğun olarak yapıldığı görülmektedir. 

Ormancılık açısından yağışı daha fazla alan ve nemli yüzeyler önem taşırken aynı zamanda rüzgarların bakıya 

göre fön etkisi yangın riski açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışma alanı için kabartma görüntü üretimi de 

gerçekleştirilmiştir. Bu görüntü sayesinde özellikle alan üzerinde yer alan dereler ve akarsuların tespitinde faydalı 

olabilecek fizyografik birimler ve drenaj desenlerinin ortaya çıkarılması sağlanmıştır (Şekil 2).  
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Şekil 2. Çalışma alanının yükseklik, eğim, bakı ve kabartma haritaları 

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Saklıkent Orman İşletme Şefliğinden çalışma alanının 2013 yılına ait meşcere 

haritasının temini gerçekleştirilmiştir (MOGM, 2013). Elde edilen harita ArcGIS 9.3 yazılımı kullanılarak sayısal 

hale dönüştürülmüştür. Böylece elde mevcut uydu görüntüleri ile gerçekleştirilen sınıflandırmaların başarısının 

tespiti için mevcut bir altlık üretilmiştir. Sayısal meşcere haritası kullanılarak alan içerisindeki ağaç çeşitleri ve 

diğer arazi kullanım türleri tespit edilmiş ve haritası üretilmiştir. İşletme sınırları içerisinde kızılçam ağaç türünün 

en geniş yayılım alanına sahip olduğu görülmektedir (Şekil 3).  

 

Şekil 3. Çalışma alanı kullanım türleri ve alandaki dağılımları 

Çalışma alanında arazi kullanım türlerini temsil eden test alanları esas alınarak, sınıflandırılacak her kullanım türü 

için spektral özelliklerin tanımlanmış olduğu signature dosyası yaratılarak kontrollü sınıflandırma yöntemi 

uygulanmıştır. Böylece 7 sınıfta arazi kullanım türlerinini içeren harita üzerinden seçilen test alanlarından elde 

edilmiş olan spektral özellikler uydu görüntüleri üzerine aktarılarak görüntü üzerindeki verilerin en çok benzer 

olduğu sınıfa atanması gerçekleştirilmiştir (Şekil 4). 

Kullanım Türü Kapladığı  
Alan (ha) 

Dağılım  
    (%) 

Ardıç 1264 5.94 
Ardıç+Sedir 959 4.50 
Badem 16 0.08 
Ceviz 10 0.05 
Sedir 219 1.03 
Karaçam  91 0.43 
Karaçam+Sedir 218 1.02 
Kızılçam 5913 27.76 
Kızılçam+Sedir 179 0.84 
Diğer Yapraklı Bitkiler 38 0.18 
Ziraat 9028 42.39 
Ağaçsız Orman Toprağı 2197 10.32 
Bataklık 6 0.03 
Kumul 90 0.42 
Yerleşim 1055 4.96 
Akarsu 11 0.05 
TOPLAM 21.294 100 
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Şekil 4.  Kontrollü sınıflandırılmış Rapideye görüntüsü ve kapladığı alanlar 

Üretilen haritadaki 7 kullanım sınıfına ait sınırlar uydu görüntüsü üzerine aktarılarak doğruluk durumu test 

edilmiştir. Su yüzeyleri başka bir alanla karışma yapmayacak şekilde oldukça net olarak ortaya çıkmıştır. Yerleşim 

alanları tablonun incelenmesi durumunda benzer miktarda çıkmasına rağmen arazi gerçeği ile örtüşmediği 

görülmektedir. Özellikle kumullar ve açık toprak yüzeyleri ile karışma yaptığı tespit edilmiştir. Burada yerleşim 

alanlarının çok dağınık şekilde olması ve tarım alanları ile iç içe bulunmasının etkiside büyük olmaktadır. Kumul 

alanları benzer şekilde açık toprak yüzeyleri ile karışma yapabilmektedir. Bataklık alanlar sınıflandırma sonucunda 

nehir yataklarına yakın kısımlarda benzer yansımaya sahip alanlar tespit edildiğinden alansal olarak daha fazla 

olarak tespit edilmiştir. Boş araziler benzer yansımadaki kumul, boş tarım alanları ile karışma yapmıştır. Orman 

ve ziraat alanlarının ise belirli alanlarda karışıma sebep olduğu görülmektedir. Sınıflandırma sonrasında arazi 

kullanımının tespit edilmesinde orman alanlarının %86.8, ziraat alanlarının ise %69.8 oranında doğrulukla tespit 

edildiği görülmüştür. Tarım alanlarında başarının düşmüş olmasının sebebi, bitki ile kaplı olmayan alanların boş 

arazi olarak değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır.  

Üretilmiş olan meşcere haritasında Badem alanları (A) içerisinde yansımanın yüzey altı örtüsü tarafından 

maskelendiği, ceviz alanları (B) olarak çizilmiş sınır içerisinde boş alanların hakim olduğu görülmektedir. 

Yerleşim alanlarına (C) ait sınırların belirlenmesinde ise çok geniş alanlar belirlenmiş olup, alanın büyük kısmı 

ziraat alanı olarak tespit edilebilmektedir (Şekil 5). Bu sınırlayıcıların sınıflandırmada önemli hatalara sebebiyet 

vereceği tespit edilmiştir.  

 
Kullanım  
Türü 

Haritada 
Kapladığı  
Alan (ha) 

  Kotrollü 

Sınıflamada 
Kap. Alan (ha) 

Orman 8907 10083 

Ziraat 9028 6211 

Boş 

Araziler 
2197 3814 

Bataklık 6 17 

Kumul 90 33 

Yerleşim 1055 1085 

Su Yüzeyi 11 51 

TOPLAM 21.294 
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Şekil 5. Badem (A), Ceviz (B) ve Yerleşime (C) ait sınırlar 

Spektral yansıma karakteristikleri dikkate alınarak oluşturulmuş olan supervised sınıflandırmada ağaç türlerinin 

birbirlerinden ayırt edilebilirliklerinin düşük olduğu görülmüştür. Ayrımın daha belirgin ortaya konulması 

amacıyla temel 4 meşcere dışındaki tüm alanlar görüntüden çıkartılmıştır. Her meşcere için toplanan verilere göre 

bir değerlendirme yapıldığında bitki yansıma değerlerinin birbirini maskeledikleri görülmüştür. Asıl karışıklığa 

sebebiyet veren kısmın alan içerisindeki boş araziler olduğu görülmüştür. Şekil 6 nın incelenmesinden açık toprak 

yüzeyine sahip alanların her iki uydu üzerinde tespit edilip sınıflandırılabildiği, yüksek yersel çözünürlüğü 

sayesinde Rapideye görüntüsünün ise bu aşamada daha yüksek doğruluğa sahip olduğu tespit edilmiştir.  

 

Şekil 6. Sınıflandırma sonuçlarının uydu görüntüsü ile görsel karşılaştırması 
Boş arazileri de içerisine alacak şekilde yapılan sınıflandırma sonuçları ise Şekil 7 de görülmektedir. Burada 

önemli olan Landsat görüntüsünde 1400 ha’lık alanın, Rapideye görüntüsünde ise 1470 ha lık alanın boş arazi 

olarak tespit edilmiş olmasıdır. 

 
A B C 
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Şekil 7. Boş araziler dikkate alınarak sınıflandırılmış görüntüler 

Çalışma alanında kapalılık durumunun tespit edilmesi amacıyla Saklıkent Orman İşletme Şefliği fonksiyonel 

orman amenajman planında yer alan ve her bölmecik alanı için tanımlanmış olan kapalılık sınıfları esas alınarak 

uydu görüntüleri üzerinden supervised sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir (Şekil 8). Amenajman planından 

üretilen kapalılık haritası ile Rapideye ve Landsat-8 uydu görüntülerinden elde edilmiş olan tematik haritaların 

alansal düzeydeki karşılaştırmaları da yapılmıştır (Tablo 1). 

 

Şekil 8. Kapalılık haritaları 
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Tablo 1. Kapalılık benzerlik oranları 

Kapalılık 
Meşcere Har. Rapideye Benzerlik Landsat8 Benzerlik 

Alan (ha) (%) Alan (ha) (%) 

0 (0.01-0.1) 3535 2938 83.1 2959 83.9 

1 (0.11-0.40) 2008 2326 84.2 3264 62.5 

2 (0.41-0.70) 2147 2628 77.6 1559 72.6 

3 (0.70-1) 1217 1015 83.4 1125 92.4 

Landsat 8 uydu görüntüsünde her bir pikselin 900 m2 lik bir alanı temsil ediyor olmasından dolayı sınıflandırmada 

artan hata payları söz konusudur. Rapideye uydu görüntüsünde ise alansal benzerliğin daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Ancak çalışma alanı içerisindeki kapalılık dağılımının üretilen harita ile tam olarak örtüşmediği de 

görülmektedir. Bunun sebebi araştırıldığında meşcere haritasında bölmecik bazında değerlendirilen alanlar 

içerinde farklı kapalılık derecelerinin yer aldığı ancak bunların harita üretiminde ayrı olarak değerlendirilmediği 

görülmektedir. Rapideye görüntüsü üzerinden gerçekleştirilen sınıflamada farklı kapalıkları içeren sınıfların 

rahatlıkla tespit edilebildiği, benzer şekilde üretien haritayla benzerlik göstermesine rağmen Landsat uydu 

görüntüsü üzerinde de farklı kapalılık sınıfları olduğu tespit edilebilmektedir (Şekil 9). Bu durumda üretilecek 

haritalarda bölmecik alanlarının oluşturulması sırasında kapalıkların ayrı bir parametre olarak dikkate alınarak 

poligonların kendi içerisinde tekrar bölümlenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.   

 

Şekil 9. Üretilen kapalılık haritalarının örnek alanda karşılaştırılması 

Son olarak zamansal değişimin tespit edilmesi amacıyla uydular arasında karşılaştırmalar gerçekleştirilmiştir. 

Daha önce üretilmiş olan supervised haritalarda arazi kullanımlarını belirlemede önemli karışımların meydana 

geldiği tespit edildiğinden ve orman varlığındaki değişim dikkate alınacağından arazi kullanım türleri 

birleştirilerek sadece 3 temel sınıf dikkate alınmıştır. Bunlar sırasıyla orman, tarım ve boş arazi olarak 

belirlenmiştir (Şekil 10).  



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

887 
 

 

Şekil 10. Orman örtüsündeki zamansal değişim 

Zaman içerisinde orman alanlarında meydana gelen değişimin belirlendiği görüntüler üzerinden alansal 

hesaplamalar gerçekleştirilerek toplam alan içerisindeki değişim oranları tespit edilmiştir (Tablo 2). Buna göre 

1990 yılından 2006 yılına kadar orman alanlarında azalma gözlenirken, tarım alanlarında ise artış dikkati 

çekmektedir. Orman alanlarının tahrip edilerek tarımsal alan kullanımına açıldığının en önemli belirtisidir. 2016 

yılına gelindiğinde ise %0.3 (60 ha) alanda artış gözlenmektedir. Yersel çözünürlüğü yüksek olan ve alansal 

değerlendirmede daha yüksek başarı gösteren Rapideye uydu görüntüsünde meşcere haritalarında 8.907 ha olarak 

verilmiş orman alanının 9.703 ha olarak tespit edildiği görülmektedir. Zamansal değişimlerde yüksek yersel 

çözünürlüğe sahip uydular kullanılarak karşılaştırmaların yapılmasının çok daha başarılı sonuçlar vereceğini 

göstermektedir.    

Tablo 2. Arazi kullanımındaki zamansal değişim miktarları 

 
Arazi  
Kullanımı 

Landsat 
1990 

% Landsat 
2000 

% Landsat 
2006 

% Landsat       
2016 

% Rapideye 
2013 

% 

Orman 9736 45.7 9239 43.4 8370 39.3 8430 39.6 9703 45.6 

Tarım 6340 29.8 8101 38.0 9361 44.0 9059 42.5 7846 36.8 

Boş Arazi 5218 24.5 3954 18.6 3563 16.7 3805 17.9 3745 17.6 

Toplam 21.294 ha 
Sonuç  
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Uzaktan algılama teknolojisi özellikle orman alanları gibi her noktasının ulaşılması mümkün olmayan alanların 

araştırılmasında büyük faydalar sağlamaktadır. Kullanılacak uydu görüntülerinde ise yersel ve spektral 

çözünürlüğü yüksek olanların seçilmesi elde edilecek sonuçların başarısını önemli derecede arttırmaktadır. Orman 

alanlarında meydana gelen zamansal, alansal ve yapısal değişimlerin tespit edilmesinde de yoğun şekilde tercih 

edilir duruma gelmişlerdir. Görüntüler üzerinde gerçekleştirilecek farklı sınıflandırma yöntemlerinin birbiri ile 

mukayese edilmesi ve en iyi sonuç verecek uygulamaların tercih edilmesi mümkün olmaktadır. Günümüzde kendi 

uydu teknolojimiz sayesinde elde edilen veriler ve bunun yanında tüm dünyada internet ortamından elde edilebilen 

veriler ile değerlendirmelerin daha kolay şekilde yapılması mümkün olmaktadır.  

Üretilen bilginin güvenilir olması, veri olarak kullanılarak gerekli planlamaların etkin bir şekilde kullanılmasında 

büyük öneme sahiptir. Orman varlığının tespit edilmesi ve yıllar içerisinde meydana gelen değişimlerin ortaya 

konulması aşamasında teknolojinden faydalanılarak daha güvenilir altlıkların üretilemesi mümkün olmaktadır. 

Elde edilen verilerin ise bilgisayar ortamında depolanması bir zorunluluk haline gelmiş durumdadır.  Bu durumda 

gün geçtikçe artan verinin toplanması ve değerlendirilmesi aşamasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 

coğrafi bilgi sistemlerine olan ihtiyaç artış göstermiştir. 

Coğrafi bilgi sistemleri, elde mevcut olan veya üretilen verilerin doğru olması durumunda üretilecek haritaların ve 

alansal verilerin doğru şekilde yorumlanmasına imkan vermektedir. Bu noktada en önemli unsurun altlık olarak 

kullanılacak verilerin doğru şekilde oluşturulmuş olması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çalışmada olduğu gibi 

altlık olarak kullanılan meşcere haritalarının doğru olduğu varsayımı üzerinden üretilen haritalarla doğrulukların 

verildiği, ancak yanlış verilerin ise sonuçlar üzerinde ve doğruluk oranlarında hata gibi görülen değerlerin elde 

edilmesine sebep olduğu yürütülen çalışma ile de ortaya konulmuştur. Örneğin bölmecik alanları dikkate alınarak 

üretilen kapalılık oranlarının, bölmecik alanlarında farklı kapalılık oranları bulunması nedeniyle doğruluk 

oranlarında bir düşüşe neden olduğu çalışmada açıkça ortaya konulmuştur.  

Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemine aktarılan verilerin ülkemizde orman varlığının izlenmesi ve 

amenajman planlarının güncelleştirilmesinde faydalı olacağı açık şekilde görülmektedir.  
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Özet   

Isatis constricta P. H. Davis geçmişten beri hem boya hem de tıbbi amaçla kullanılan önemli bitkilerdir. 

Isatis cinsine ait bitkilerin yaprak ve köklerinden elde edilen triptantrin, indirubin, indikan ve izatin indol 

alkaloidleri boya maddesi olarak ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan, farmakolojik olarak aktif 

bileşiklerdir. Bu çalışmada materyal olarak kullanılan bu bitki örnekleri Elazığ’ın Maden ilçesinde 1200 

rakımda toplanmıştır. Bu örnekler, bitkinin iki ontogenetik (vejetatif hem de çiçekli) dönemlerindeki 

yaprak ve kök kısımlarından beşer adet örnek toplanmış ve yapılarında bulunan triptantrin, indirubin, 

izatin ve indikan miktarları incelenmiştir. Analiz işlemleri 2015 yılının Temmuz ayında HPLC (Yüksek 

Basınçlı Sıvı Kromatografisi) cihazı ile yapılmıştır. I. constricta’nın vejetatif döneminde alınan yaprak 

örneklerindeki triptantrin (0.482 ± 0.0072 µg/g) ve indirubin miktarlarının (0.029 ± 0.00007 µg/g) en 

yüksek değere sahip olduğu tespit edilmiştir. Çiçekli dönemde alınan yaprak örneklerinde ise izatin (4.358 

± 0.0985 µg/g) ve indikan miktarının (21.330 ± 0.114 µg/g) en yüksek değere sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Bu çalışma sonucunda  I. constricta bitkisinde bulunan triptantrin, indirubin, izatin ve indikan 

bileşiklerinin bitkinin hangi gelişim döneminde ve bitkinin hangi kısımlarında en yüksek düzeyde olduğu 

tespit edilmiş olup, bu sonuçlar sonradan yapılacak çalışmaları için bir referans olarak önerilebilmektedir.  

ANAHTAR KELİMELER: I. constricta P. H. Davis, triptantrin, indirubin, izatin, indikan, indol alkaloidi 

 

Determination of Some Indol Alkaloids in The Roots and Leaves of Isatis constricta P. H. Davis  

During Two Ontogenetic Stages of Plant Growth   

Abstract  

Isatis constricta P. H. Davis is important plants that have been used for both dye and medicinal purposes 

since the ancient times. Indole alkaloids such as tryptanthrin, indirubin and isatin obtained from the leaves 

and roots of plants belong to Isatis genus are pharmacologically active compounds used as dye-stuff and in 

the treatment of various diseases. Isatis constricta P. H. Davis plant samples used as material in this study 

were collected at 1200 altitude in the Maden district of Elazığ. These samples were collected from the leaves 

and root parts of both the vegetative and flowering period of the plant in five specimens and the amounts of 

tryptanthrin, indirubin, isatin and indican present in the plants were investigated. Analyzes were performed 

by HPLC (High Pressure Liquid Chromatography) instrument in july 2015. Tryptanthrin (0.482 ±0.0072 

μg/g) and indirubin amount (0.029±0.00007μg/g ) were determined as the highest values in the leaf samples 

obtained during the vegetative period of I. consricta. In the leaf samples obtained during the flowering period, 

it was determined that the amounts of isatin (4.358 ± 0.0985 µg/g) and indican (21.330 ± 0.114 μg/g)  have 
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the highest value. Therefore, it was determined that highest level of tryptanthrin, indirubin, isatin and indikan 

compounds in I. constricta species varied at different stages of plant growth and these results could be 

suggested as a reference work for future studies. 

KEY WORDS: I. constricta P. H. Davis, tryptanthrin, indirubin, isatin, indican, indole alkaloid 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giriş 

Isatis cinsi, Brassicaceae familyasına ait olup Türkiye’de 31 tür ve 15 alttürü bulunmaktadır. Ülkemizde genel 

olarak çivit otu olarak isimlendirilmektedir. Bunlardan 18 tür ve 3 alttür endemik olarak yetişmektedir (Güner ve 

ark., 2012). Isatis türleri genellikle yüksek dağlık kesimlerde, yol kenarlarında ve boş arazilerde yayılış gösteren 

iki ya da kısa ömürlü çok yıllık bitkilerdir (Mısırdalı, 1985).  

Isatis L., hem boya hem de tedavi amaçlı kullanılan önemli bir cinstir. Çin’de bu bitkinin kökleri “Ban-Lan-Gen” 

ve yaprakları “Da-Qing-Ye” olarak adlandırılmaktadır. Isatis’in kök ve yaprak kısımları, en eski boya 

maddelerinden biri olan indigo (mavi)’nun kaynağıdır. Isatis cinsine ait taksonlar hem geleneksel hem de modern 

tıpta kullanılmaktadır. (Chang ve Ho, 2001). Bu bitkiler özellikle grip, zatüre, kabakulak, faranjit ve hepatit gibi 

hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır (Bown, 1995).  

Isatis cinsine ait taksonlar, Avrupa’nın birçok ülkesinde boyamada, geleneksel tedavide (yaralanmalar, ülser, 

tümör, basur, yılan sokmaları) ve çeşitli iltihaplanmalarda tedavi edici olarak kullanılmaktadır (Hamburger, 2002). 

Bitkilerin bu tıbbi özellikleri, yapılarında bulunan sekonder bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Isatis taksonlarının 

kimyasal içeriklerine yönelik çok sayıda çalışma yapılmış ve bu çalışmalarda bu bitkilerin kök, yaprak, çiçek ve 

meyve kısımlarında bulunan fenolik, flavonoid ve alkaloid bileşikleri tespit edilmiştir (Oksay ve Oksay, 2009 ). 

Bu bileşikler arasında indol alkaloidlerinin tıbbi açıdan önemli avantajları bulunmaktadır. Isatis taksonlarında 

bulunan triptantrin, indirubin, indikan ve izatin indol bileşikleri birçok hastalığın tedavisinde kullanılan önemli 

bileşiklerdir (Zou ve Koh, 2007). 

1.1. Isatis L.’de Bulunan Bileşikler 

Pek çok bitki, ekonomik açıdan önem taşıyan ve sekonder metabolit olarak adlandırılan kimyasal maddeleri 

(alkaloidler, fenolik bileşikler, terpenoidler vb.) bünyelerinde biriktirirler. Bu sekonder metabolitler tozlaşmada, 

çevresel koşullara uyumda, mikroorganizma, böcek ve diğer predatörlere karşı kimyasal savunmada ve başka 

bitkiler ile büyüme sırasında rekabet edebilme rollerine sahiptirler (Vanisree ve ark. 2004). Sekonder metabolitler 
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bitki bünyesinde az miktarlarda bulunmakta olup bu bileşiklerin miktarı hücre tiplerine, bitkilerin farklı büyüme 

evrelerine ve bitkilerin organlarına bağlı olarak farklılık göstermektedir (Özgen ve ark. 2005). Bu bileşikler 

insanlar tarafından tıpta, kozmetikte, gıda endüstrisinde ve ilaç sanayisinde kullanılmaktadır (Kırıcı, 1998). Isatis 

taksonlarının kök ve yaprak kısımlarından indigotin, indirubin, izatin, izatan A, izatan B ve triptantrin gibi indol 

alkaloidlerinin de dahil olduğu indol yapısına sahip çok sayıda alkaloid izole edilmiştir (Zou ve ark. 2005; Liau ve 

ark. 2007). 

1.2. Isatis L.’de Bulunan Bazı İndol Alkaloidler ve Özellikleri 

Alkaloid ihtiva eden bitkiler, alkaloid içeriği % 0.01’den fazla olan bitkilerdir. Bu bitkilerin yapısında bulunan 

alkaloidler özellikle insan vücudundaki fizyolojik etkileriyle ön plana çıkmaktadır. Alkaloidlerin önemli bir 

sınıfını oluşturan indol alkaloidleri Isatis cinsi üyelerinin temel ve aktif sekonder bileşiklerindendir (Ensley ve ark. 

1983; Alex ve ark. 2010). 

Isatis taksonlarının yaprak ve köklerinden elde edilen indol bileşenleri önemli biyolojik aktivitelere sahiptirler. Bu 

indol bileşenlerinden bazıları triptantrin, indirubin, indikan ve izatindir. Bu bileşenler çeşitli hastalıkların 

tedavisinde kullanılmalarının yanında dünyanın farklı bölgelerinde çeşitli boya hammaddeleri olarak da 

kullanılmaktadır (Zou ve Koh, 2007). 

1.2.1. İndirubin 

İndirubin (Şekil 1.1), hem boyar madde hem de çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan önemli bir indol 

bileşiğidir. Bu bileşikten elde edilen pembemsi renk, çeşitli ürünlerin boyanmasında kullanılabilmektedir. Ayrıca 

miyelötik lösemi, bazı tümör hastalıkları, yaraların tedavisinde ve bağışıklık sistemini güçlendirme özelliklerinden 

dolayı önemli bir bileşik olarak değerlendirilmektedir (Hoessel ve ark. 1999; Spink ve ark. 2003). 

 

Şekil 1.1. İndirubin’in Kimyasal Yapısı. 

 

1.2.2. Triptantrin 

Triptantrin (Şekil 1. 2), birçok Isatis taksonlarından, özellikle Isatis tinctoria ve Isatis indigotica türlerinden elde 

edilmektedir. Bu bileşik Isatis taksonlarının yanı sıra Polygonum tinctorium, Strobilanthes cusia ve Strobilanthes 

formosanus türlerinde de elde edilmektedir. Zayıf bir bazik alkaloid olan triptantrin bağışıklık sistemini 

güçlendirmesinin yanı sıra (Takei ve ark. 2003; Recio ve ark. 2006) çeşitli mikroorganizma ve parazitlere karşı 

(Honda ve ark. 1980), iltihaplanmalara (Recio ve ark. 2006; Micallef ve ark. 2002), bazı tümörlere, insanlarda 

görülen lösemi hastalığına ve meme kanserindeki MCF-7 hücreleri üzerindeki etkilerinden dolayı tıp alanında 

önemli bir bileşik olarak kullanılmaktadır (Kimoto ve ark. 2001; Yu ve ark. 2009). Ayrıca triptantrinin sarı renkli 

boya özelliğinden dolayı önemli bir boya maddesi olarak kullanılmaktadır (O’Neill, 1892). 
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Şekil 1. 2. Triptantrin’in Kimyasal Yapısı. 

1.2.3. İzatin 

İzatin (Şekil 1. 3), Isatis taksonlarda bulunan bir çeşit bileşiktir. İzatin ayrıca kurbağaların kulak altı salgı 

bezlerinden, insanların adrenalin anındaki salgıladıkları çeşitli metabolik atıklarda ve kömür katranlarında 

bulunmaktadır (Ratnamala ve ark. 2013). İzatin, ayrıca geniş bir davranışsal ve metabolik etkiye sahip oksitlenmiş 

bir indoldür. izatin ve türevleri tıp alanında önemli ölçüde kullanılmaktadır (Medvedev ve ark. 2007). Bu kullanım 

alanları daha çok antitümör, antimikrobiyal, anti-inflamatuar, analjezik, antikonvülsan (pıhtılaşmayı önleyen), 

antiviral, antioksidan, CNS depresan aktiviteleri gibi sayısız biyolojik rahatsızlıklardır (Medvedev ve ark. 2007). 

İzatin, ayrıca kırmızı rengin öncül maddelerinden biri olmasının yanı sıra, sülfürik asit ve saf benzen ile 

karıştırıldığında mavi renkli bir boya olan indofeni de oluşturur (Anonim, 2016a). Victor Meyer, bu reaksiyondan 

sorumlu maddeyi saf benzenden ayırmayı başardı. Bu yeni heterosiklik bileşik tiyofen olarak bildirildi (Sumpter, 

1944). 

 

Şekil 1. 3. İzatin’in kimyasal yapısı. 

 

1.2.4. İndikan 

Isatis taksonlarında bulunan indikan bileşiği (Şekil 1.4), doğal boyar madde olarak kullanılan ve mavi rengi veren 

indigo’nun sentezinde öncül madde olarak kullanılmaktadır. Bu bileşik renksiz organik bir bileşik olup ancak suyla 

temas ettiğinde çözünmektedir (Anonim, 2016b). 
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Şekil 1.4. İndikan’ın kimyasal yapısı. 

 

2.Materyal ve Metod 

2.1. Bitki Materyali ve Toplanması 

2.1.1.Bitkinin toplanması 

Çalışmada materyal olarak kullanılan I. constricta P. H. Davis türüne ait örnekler 2015 yılı temmuz ayında, Elazığ-

Maden ilçesi 1200 m yükseklikteki dağlık alandan toplanmıştır. Hem vejetatif hem de çiçekli dönemde bitkilerin 

yaprak ve kök kısımlarından alınan örnekler laboratuvar ortamında kurutulduktan sonra ekstraksiyon (özütleme) 

ve analiz işlemine kadar buzdolabında (+4˚C’de) bekletilmiştir. Çalışmamızda kullanılan bitkiler, Dicle 

Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr. Ömer SAYA tarafından teşhis edilmiştir. 

Çalışmada kullanılan bitkilere ait örnekler, Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi biyoteknoloji laboratuvarında 

muhafaza edilmektedir. 

2.1.2. Isatis constricta P. H. Davis 

I. constricta P. H. Davis (Şekil 3.1, Şekil 3.2), iki ya da kısa ömürlü çok yıllık otsu bir bitkidir. Sap uzunluğu 30 - 

50 cm olup tüysüzdür. Sapın alt kısmında bulunan yaprakları, uzun, mat yeşil, tüysüz, oldukça sert ve zarlı yapıya 

sahiptir. Ayrıca alt yaprakları tırtıllı yapıya sahip olup uç kısımları genellikle yukarıya bakmaktadır. Sapın üst 

kısmında bulunan yapraklar ise uzun ve kulakçıklı yapıya sahiptirler. Çiçekleri 3 mm büyüklüğünde olup sepalleri 

tüysüzdür (Şekil 2.2). Meyvelerinin büyüklüğü 14x18 - 3x4 mm olup, sert ve uzun bir yapıya sahiptir. Meyvenin 

uç noktası kesikli yapıdadır. Genellikle volkanik yamaçlarda yetişen bitki 1200 - 1300 metrelik rakımlarda yayılış 

göstermektedir. Ayrıca endemik bir bitki olan I. constricta, Türkiye’de Doğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nde 

yayılış göstermektedir (Davis, 1965-1985). 

 

Şekil 2.1. Isatis constricta Davis (Çivit Otu)’in Çiçekli Dönemdeki Görüntüsü. 

 

2.2. İndirubin, Triptantrin, İndikan ve İzatin Bileşiklerinin HPLC Analizi 

2.2.1. Kullanılan kimyasal maddeler  
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İndirubin (≥98%), triptantrin (≥99%) indikan (indoksil β-d-glukozid, ≥97%), izatin (≥99%), asetonitril (≥99.9%), 

metanol (≥99.9%), N,N-Dimetilformamid (DMF) (≥99.9%) ve trifloroasetik asit (TFA) (≥99.9%) Merck firması 

(Almanya)’ndan temin edildi. 

2.2.2. İndirubin, triptantrin, indikan ve izatin bileşiklerinin ekstraksiyonu 

I. constricta bitkisinin farklı dönemlerde toplanan kök ve yaprak kısımları ayrıldıktan sonra oda sıcaklığında 

kurutma kağıtları üzerinde kurutulmuştur. Kurutulan materyaller, öğütme makinesinde toz haline getirilmiştir. Her 

bir bitki kısmına ait toz halindeki örneklerden yaklaşık 200 mg alınıp üzerine 10 ml metanol eklendi ve daha sonra 

örnekler 10 dakika boyunca ultrasonikatör (Jeiotech, US-05, Korea)’de ekstrakte edilmiştir. Ekstraksiyon 

işleminden sonra elde edilen çözelti vakumda süzülmüştür. Bu işlemler 3 kez tekrarlanmıştır. Üç işlem sonunda 

elde edilen metanol kısımları 50 ml’lik cam balonlarda toplanmıştır. Çözeltideki metanol evaporatör (Labtech 

EV311, Evaporator) yardımıyla uzaklaştırıldıktan sonra kabın içinde indol bileşiklerini içeren tortu oluştu. Bu 

tortu 40 ml methanol içerisinde seyreltilmiş ve analiz işleminden önce 0.45 mm naylon filtrelerden geçirilmiştir. 

2.2.3. İndirubin, triptantrin, indikan ve izatin’in kalibrasyon eğrisi 

Triptantrin, indirubin ve indikan bileşikleri DMF içerisinde, izatin ise methanol içerisinde çözdürülmüştür. 

Standartların bütün stok solisyonları 1 mg/mL olarak ayarlanmıştır. Bu solüsyonlar uygun çözücüler ile 1; 5; 10; 

25; 50; 100 µg/mL olmak üzere 6 farklı konsantrasyonda seyreltilerek hazırlanmıştır. Triptantrin, indirubin, izatin 

ve indikan bileşiklerinin piklerinin tespit edildiği süreler sırasıyla; 14.9, 13.6, 12.2 ve 7.9 dk’dır. Kalibrasyon 

eğrisini oluşturmak için her standart üç defa tekrarlanmıştır. 

 2.2.4. İndirubin, triptantrin, indikan ve izatin’in analizi 

Analiz işleminde Shimadzu Prominence HPLC cihazı kullanılmıştır. HPLC cihazında, LC-20AT pompa, SIL 20A-

HT otomatik örnekleyici, DGU 20A5R degazer, SPD M-20A dedektör ve Inertsil ODS-4 C18 kolon (5µm x 4.6 

mm x 250 mm) kullanılmıştır. Triptantrin için analiz şartları; mobil faz olarak, 60/40 oranında su/asetonitril ve % 

0.1 oranında TFA olacak şekilde 305 nm dalga boyu ve izokratik elüsyon profili kullanılmıştır. Akış oranı, 0,5 

ml/dak, kolon sıcaklığı 30 0C ve analiz ortamı olarak oda şartları tercih edilmiştir. İndirubin için analiz şartları 

triptantrin analizi ile aynı şartlardaydı ancak dalga boyu 275 nm olarak kullanılmıştır. 

İzatin için analiz şartları; mobil faz olarak, 65/35 oranında su/asetonitril ve % 0.1 oranında TFA olacak şekilde 

295 nm dalga boyu ve izokratik elüsyon profili kullanılmıştır. Akış oranı, 0,5 ml/dak, kolon sıcaklığı 30 0C ve 

analiz ortamı olarak oda şartları tercih edilmiştir. İndikan için analiz şartları izatin ile aynı ancak dalga boyu 275 

nm dalga boyu kullanılmıştır. Hem mobil faz hem de bileşikleri içeren metanol ekstraktları analiz işleminden önce 

0.45 mm por çapındaki filtre ile süzülmüş ve çözeltilerdeki hava kabarcıklarını uzaklaştırmak için 7 dk süreyle 

ulrasonikasyona tabi tutulmuştur. 

2.2.5. İstatiksel analiz 

Verilere ait istatistiksel analizler SPSS (versiyon 16.0) Multi-Way Anova Range Testi ile yapılmıştır. Elde edilen 

değerler istatistik analizleri için standart hata (S.E.) olarak kullanılmıştır ve P değerinin 0.05’den daha küçük 

olması istatistiksel olarak önemli kabul edilmiştir. 

3.Bulgular ve Tartışma 
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Yapılan çalışma sonucunda elde edilen veriler çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 1 incelendiğinde, I. constricta’nın 

yapraklarında bulunan triptantrin, izatin ve indikan alkaloidlerinin miktarı, köklerine oranla daha yüksek olduğu 

görülmektedir. I. constricta’daki indirubin miktarı, bitkinin vejetatif dönemdeki yapraklarda en yüksek oranda 

bulunduğu görülmektedir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. I. constricta’nın Yaprak ve Kök Kısımlarının İndol Alkaloid İçerikleri (µg/G) 

Örnekler     Triptantrin            İndirubin           İzatin            İndikan 
Vejetatif yaprak      0.482 ± 0.0072a       0.0290 ± 0.00007c    4.243 ± 0.1683a      15.348 ± 0.092b 
Çiçekli yaprak    0.345 ± 0.0038b       0.0027 ± 0.00016c   4.358 ± 0.0985a      21.330 ± 0.114a 
Çiçekli kök    0.063 ± 0.0031c       0.0085 ± 0.00024b    0.166 ± 0.0104b      1.580 ± 0.103c 
Vejetatif kök    0.050 ± 0.0013c       0.0105 ± 0.00029a    0.156 ± 0. 0153b     1.856 ± 0.015c 

 

Yapılan çalışmalar sonucunda I. constricta’nın vejetatif döneminde alınan yaprak örneklerinde bulunan triptantrin 

miktarının (0.482 ± 0.0072 µg/g) en yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bitkinin vejetatif (0.050 ± 0.0013 µg/g) ve 

çiçekli (0.063 ± 0.0031 µg/g) dönemlerinde alınan kök örneklerinde tespit edilen triptantrin miktarlarının ise 

oldukça düşük, aralarındaki farkın da yapılan istatistiksel hesaplamaya göre önemsiz bulunmuştur (Çizelge 1). 

Oberthür ve Hamburger (2004) 2001 ve 2002 yılının haziran, temmuz ve ağustos aylarında doğal ortamdan 

topladıkları ve dondurarak kuruttukları I. tinctoria’nın yaprak eksplantlarındaki triptantrin oranlarını 0.08 - 0.17 

µg/g, 2001 yılının temmuz ve ağustos aylarında topladıkları bitkilerin yapraklarındaki triptantrin oranını 0.34 - 

0.55 µg/g olarak tespit etmişlerdir. Bu sonuçlara bakıldığında, I. constricta’nın çiçekli ve vejetatif dönemlerde 

tespit ettiğimiz (0.345 ± 0.0038 - 0.482 ± 0.0072 µg/g) triptantrin oranının, önceki çalışmada elde edilen triptantrin 

oranlarındaki en yüksek değere yakın olduğu görülmektedir. Aynı çalışmada oda koşullarında kurutulan yaprak 

örneklerindeki triptantrin oranın ise 0.6 - 2.0 µg/g olduğu ve bu oranların çalışmamızdaki sonuçlara göre yüksek 

olduğu görülmektedir. 

Liau ve ark. (2007) Çin’in bazı bölgelerinden topladıkları I. indigotica bitkisinin 12 örneğinden 6 kurutulmuş 

yaprak ve 6 kurutulmuş kök örneğini incelemiş ve bu ekstraktlarda bulunan triptantrin miktarları yaprak 

kısımlarında 34.2 - 109.7 µg/g, kök örneklerinin triptantrin içeriğini ise 0.110 - 0.614 µg/g aralığında bulmuşlardır. 

Liau ve arkadaşlarının sonuçları, bizim çalışmamızdaki çiçekli ve vejetatif dönemlerdeki yaprak (0.345 ± 0.0038 

- 0.482 ± 0.0072 µg/g) ile vejetatif ve çiçekli dönemlerdeki kök (0.050 ± 0.0013 - 0.063 ± 0.0031 µg/g) 

eksplantlarından elde ettiğimiz sonuçlardan oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

Yaptığımız çalışmada I. constricta’nın vejetatif dönemde toplanan kök kısımlarındaki indirubin miktarının (0.0105 

± 0.00029 µg/g) bitkinin vejetatif dönemdeki yapraklarında bulunan indirubin miktarına (0.029 ± 0.00007 µg/g) 

göre daha az olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma sonucunda I. constricta’nın vejetatif ve çiçekli dönemdeki 

yaprak örneklerinin indirubin içerikleri arasında önemli bir fark olmadığı anlaşılmıştır. Ancak çizelge 1 

incelendiğinde I. constricta’nın vejetatif dönemde alınan köklerdeki indirubin değerinin (0.0105 ± 0.00029 µg/g) 

çiçekli dönemde alınan kökteki indirubin değerine oranla (0.0085 ± 0.00024 µg/g) daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Bu farkın istatistiksel olarakta önemli olduğu görülmektedir (Bkz. Çizelge 1). 

Zou ve Koh (2007)’un yaptıkları çalışmada, Çin’in farklı bölgelerinde topladıkları I. indigotica türlerinin 

köklerinde tespit ettikleri indirubin değerlerini 1.01 - 34.4 µg/g olarak tespit etmişlerdir. Liau ve ark. (2007)’nın 

yaptıkları çalışmada Çin’in farklı bölgelerinden toplanan 6 I. indigotica bitki örneğinin kurutulmuş kök 

ekstraktlarındaki indirubin miktarlarını 2.384 - 0.224 µg/g olarak bulmuşlardır. 
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Bu çalışmalarla karşılaştırıldığında, I. constricta’nın vejetatif ve çiçekli dönemlerinde topladığımız kök ve yaprak 

örneklerinde bulunan indirubin miktarlarının oldukça düşük olduğu görülmektedir. 

Yaptığımız çalışmada I. constricta’nın sırasıyla vejetatif ve çiçekli dönemlerde alınan yaprak örneklerinde tespit 

ettiğimiz izatin miktarının (4.243 ± 0.1683 - 4.358 ± 0.0985 µg/g) bitkinin kök kısmında (0.156 ± 0. 0153 - 0.166 

± 0.0104 µg/g) tespit ettiğimiz izatin miktarından oldukça yüksek olduğu tepsip edilmiştir. Çizelge 1 

incelendiğinde bitkinin hem çiçekli hem de vejetatif dönemlerde toplanan kök ve yapraklarının örneklerinde 

bulunan izatin miktarları arasındaki farkın önemli olmadığı görülmektedir. 

Zou ve Koh (2007) yaptıkları çalışmada, Çin’in farklı bölgelerinde topladıkları I. indigotica’nın yapraklarındaki 

izatin miktarını 18.4 - 98.9 µg/g aralığında tespit etmişlerdir. Bir diğer çalışmada Guo ve Chen (1986) I. 

indigotica’nın yaprakları üzerine yaptıkları çalışmada izatin miktarını 1.07 - 1.13 µg/g aralığında bulmuşlardır. Bu 

değerlerle karşılaştırıldığında, çalışmamızda kullandığımız I. constricta’nın vejetatif ve çiçekli dönemlerdeki 

yaprak kısımlarında bulunan izatin miktarlarının (4.243 ± 0.1683 - 4.358 ± 0.0985 µg/g) Zou ve Koh (2007)’un 

verilerine göre oldukça düşük ancak Guo ve Chen (1986)’in çalışmalarından elde ettikleri verilere göre daha 

yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 

Zou ve Koh (2007)’un, Çin’in farklı bölgelerinden topladıkları I. indigotica’nın kökleri üzerine yaptıkları çalışma 

sonucunda izatin miktarını 0.30 - 3.45 µg/g aralığında tespit etmişlerdir. Bu değer, çalışmamızda kullandığımız I. 

constricta’nın vejetatif ve çiçekli dönemlerde toplana kök kısmındaki izatin miktarından (0.156 ± 0.0153 - 0.166 

± 0.0104 µg/g) daha yüksek bulunmuştur (Bkz. Çizelge 1). 

Yaptığımız çalışma sonucunda I. constricta’nın sırasıyla çiçekli ve vejetatif dönemlerinde toplanan yaprak 

örneklerinde bulunan indikan değerinin (15.348 ± 0.092 - 21.330 ± 0.114 µg/g) kök örneklerinde bulunan indikan 

değerinden (1.580 ± 0.103 - 1.856 ± 0.015 µg/g) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. I. constricta’nın vejetatif 

ve çiçekli dönemlerinde toplanan yaprak örneklerinde bulunan indikan değerleri arasındaki fark önemli 

bulunurken, kök örneklerinde bulunan indikan miktarları arasında fark önemli bulunmamıştır ( Bkz. Çizelge 1). 

Zou ve Koh (2007) yaptıkları çalışmada, Çin’in farklı bölgelerinden topladıkları I. indigotica’nın yapraklarında 

bulunan indikan miktarını 12.80 - 29.40 µg/g aralığında bulmuşlardır. Bu değerlerle karşılaştırıldığında, I. 

constricta’nın çiçekli (21.330 ± 0.114 µg/g) ve vejetatif dönemlerde (15.348 ± 0.092 µg/g) alınan yaprak 

örneklerinde tespit ettiğimiz indikan miktarı, Zou ve Koh (2007)’un çalışma sonuçlarına paralellik göstermektedir. 

Zhang ve ark. (2000) yaptıkları çalışmada I. indigotica’nın yapraklarında bulunan indikan miktarını 305.2 µg/g 

olarak bulmuşlar. Bu değerler, I. constricta’nın çiçekli ve vejetatif dönemlerinde alınan yaprak örneklerinde tespit 

ettiğimiz indikan miktarlarından (15.348 ± 0.092 - 21.330 ± 0.114 µg/g) oldukça yüksek olduğu görülmektedir. 

Çalışmamızda, I. constricta’nın çiçekli ve vejetatif dönemlerinde toplanan kök örneklerinde tespit ettiğimiz 

indikan değerleri (1.580 ± 0.103 - 1.856 ± 0.015 µg/g), Zou ve Koh (2007)’un I. indigotica’nın köklerinde 

buldukları indikan değerleri (1.16 - 43.6 µg/g) aralığında olduğu görülmektedir (Bkz. Çizelge 1). 

4. Sonuç 

Sentetik ilaç ve boyar hammaddelerin kullanımının canlılar üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı, son 

zamanlarda doğal hammaddelere olan ilgi önemli ölçüde artış göstermiştir. İnsanlar bu doğal hammaddeleri, 

bunların birincil kaynağı olan bitkilerden elde etme yoluna gitmişlerdir. Ancak bitkilerin ticari amaçlı olarak 

bilinçsiz bir şekilde doğadan toplanması bazı bitki türlerinin yok olmasına sebep olabilmektedir.  
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Bitkilerde bulunan doğal hammaddelerin içeriklerine yönelik yapılacak çalışmalarla, hammadde kaynağı olarak 

kullanılacak bitkiler tespit edilip daha bilinçli bir kullanım olanağı sağlanacaktır.  

Isatis cinsine ait bitkilerde bulunan indol alkaloidleri hem tıbbi açıdan hem de tekstil sanayisindeki boya 

özelliklerinden dolayı önemli bileşikler olarak değerlendirilmektedir. Bunlar arasında triptantrin, indirubin, izatin 

ve indikan Isatis türlerinde bulunan önemli bileşiklerdir. Bu çalışmada, I. constricta’nın farklı dönemlerdeki 

(vejetatif ve çiçekli dönemler) kök ve yaprak kısımlarının triptantrin, indirubin, izatin ve indikan indol bileşik 

içeriği araştırıldı. Bu çalışma sonucunda, I. constricta’nın vejetatif ve çiçekli dönemlerindeki kök ve yaprak 

kısımlarının triptantrin, indirubin, izatin ve indikan miktarları tespit edilerek elde edilen değerler Çizelge 1’de 

gösterilmiştir. Yapılan literatür araştırmalarında I. constricta’nın indol içeriklerine yönelik herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamış ve dolayısıyla bu çalışma ileride yapılacak benzer çalışmalar için kaynak niteliği taşımaktadır.  

Yaptığımız çalışma sonucunda elde ettiğimiz değerler göz önüne alındığında; 

1. Triptantrin miktarı, vejetatif dönemde toplanan I. constricta bitkisinin yaprak kısımlarında (0.482 ± 0.0072 

µg/g) en fazla düzeyde tespit edildiği için triptantrin bileşiklerinin eldesi için, vejetatif dönemdeki yaprakların 

kullanımı önerilmektedir. 

2. İndirubin miktarının en yüksek olduğu bitki kısmı yaprak ve en yüksek olduğu dönem vejetatif dönem (0.029 ± 

0.00007 µg/g) olduğu için indirubin eldesi için bitkinin vejetatif dönemindeki yaprak kısmı tercih edilebilir. 

3. İzatin miktarı, bitkinin çiçekli dönemde toplanan yaprak örneklerinde (4.358 ± 0.0985) en yüksek düzeyde tespit 

edilmiştir. Bu yüzden izatin eldesi için bitkinin çiçekli dönemindeki yaprakların kullanılması önerilebilir. 

4. Yaptığımız çalışmada I. constricta’da bulunan indikan miktarı, bitkinin çiçekli döneminde toplanan yaprak 

örneklerinde en yüksek düzeyde tespit edilmiştir. Bu yüzden, indikan eldesi için kullanılacak bitki kısmı bitkinin 

çiçe kli dönemindeki yaprak örnekleri önerilmektedir. 

5. I. constricta, zengin kimyasal bileşimi dışında gösterişli çiçekleri ve dayanıklı bitki yapısı nedeniyle peyzaj 

tasarımı ve süs bitkisi olarak kullanılma potansiyeline sahip olduğu düşünlmektedir. Bu nedenle türün kullanım 

alanlarının yaygınlaştırılmasının faydalı olacağı tahmin edilmektedir.  

Isatis cinsinin indol bileşik içerikleri, bitkinin kurutulma şartları, bitki türü, bitkinin toplanma zamanı ve bitkinin 

organına bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterdiği önceki çalışmalarda da görülmüştür. 
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ARTİZAN EKMEĞİ OLARAK DENİZLİDE ÜRETİLEN VAKFIKEBİR EKMEĞİN BAZI FİZİKSEL 

ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ 

İlyas ÇELİK 

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü. Denizli, Türkiye 

Öz 

Vakfıkebir ekmeği, Trabzon yöresine ait olup ülkemizde ekşi hamur yöntemiyle (indirekt hamur metodu) üretilen 

ve ülke genelinde yaygın olarak tüketilen bir ekmek çeşididir. Eksi hamur metoduyla yapılışının yanında bu 

ekmeğin tipik özellikleri; kalın sert kabuklu, iri gözenekli, işlem süresinin uzun ve toleransının yüksek olması, 

daha aromatik, daha kaliteli, yüksek hacim ve gramajda olması, geç bayatlaması ve pişirme sıcaklığının düşük 

olmasıdır. 

Bu çalışma ile Denizli’de farklı fırınlarda üretilen Vakfıkebir ekmeklerin bazı fiziksel özellikler;  kabuk ve ekmek 

içi yapılarının nem, su aktivitesi, renk,  tekstür sertlik yapısı açısından durumu ortaya konulmuştur. Ayrıca 5 

günlük depolama boyunca bu özelliklerin takibi yapılmıştır.  

Elde edilen sonuçlara göre fırınlar arasında ekmek iç nem, kabuk su aktivitesinde, tekstür yapısında, ekmek iç renk 

L ve a değerlerinde, kabuk a ve b değerlerinde istatistiki açıdan farklılıklar tespit edilmiştir. Depolamaya bağlı 

olarak ekmek içi nem ile su aktivitesi azalırken kabukta artmıştır. Sertlik değerlerinde de artış olmuştur.  

 

Anahtar Kelime: Vakfıkebir; ekmek; ekşi maya; tekstür; su aktivitesi  

 

DETERMINATION OF SOME PHYSICAL PROPERTIES OF VAKFIKEBIR BREAD PRODUCED IN 
DENIZLI AS ARTIZAN BREAD 

Abstract 
 

Vakfıkebir bread is a type of bread that is produced in Turkey by sour dough method (indirect dough method) and 

is widely consumed throughout the country. Typical features of this bread are; thick hard shell, coarse pore, long 
processing time and high tolerance, more aromatic, better quality, high volume and weight, late staling and low 
cooking temperature. 

In this study, some physical properties of Vakfıkebir breads produced in different bakeries in Denizli; crust and 
bread structures were determined in terms of moisture, water activity, color and texture hardness structure. In 
addition, these properties were monitored during 5 days of storage. 

 According to the obtained results, statistically significant differences were found in bread moisture, crust water 
activity, texture structure, bread crumb color L and a values, crust a and b values between the ovens.Moisture and 
water activity in bread decreased due to storage, but increased in crust. Hardness values also increased.  

Keywords: Vakfıkebir; bread; sour yeast; texture; water activity 

Giriş 

Artizan ekmeğin tanımında çoğunluğu el yapımı, küçük miktarlarda üretim, koruyucu gibi katkı malzemelerinin 

katılmaması, geleneksel tekniklerin kullanılması gibi ifadeleri barındırmaktadır. Bir başka ifade şekli de, 

geleneksel metotlar ile üretilen ve yöresel olarak yaygınlaşmış ekmekler olarak da tanımlayabiliriz. 
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Vakfıkebir ekmeği, eksi hamur yöntemiyle (indirekt hamur metodu, sponge) üretilen ve ülke genelinde yaygın 

olarak tüketilen bir ekmek çeşididir. Eksi hamur metoduyla yapılısının yanında kalın sert kabuklu, iri gözenekli, 

işlem süresinin uzun ve toleransının yüksek olması bu ekmeğin en tipik özellikleridir. Ayrıca  daha aromatik, 

yüksek hacim ve gramajda olması, geç bayatlaması karekteristik özelliklerindendir. (Kotancılar ve diğ., 1998).   

 

Vakfıkebir ekmeğini diğer ekmeklerden ayıran en önemli özellik, içeriğinde kullanılan ekşi mayadır. Bu ekşi maya 

hamurdan elde edildiği için katı ekşi maya olarak adlandırılır. Hamurun ekşitilerek elde edilen maya ekmeğin 

tadını ve yapısını özgün kılmaktadır. Odun ateşinde piştiği ve ekşi maya kullanılarak yapıldığı için kendine has 

bir lezzeti vardır. Ekşi maya ile yapılan ekmekler iyi kabarmakta ve geç bayatlamaktadır.  

 

Vakfıkebir ekmeğinin bayatlama süresi oldukça uzundur. Uygun saklama koşullarında 5-15 gün kadar bozulmadan 

saklanabilir. Bu ekmek soğuduktan sonra temiz bezlere sarılı olarak rutubetsiz ortamlarda tahta kutular içerisinde 

5-10 gün arasında, kâğıda sarılı ve naylon poşete geçirilmiş olarak buzdolabında 10-15 gün saklanabilmektedir. 

Tek ekmek olduğu için rahat taşınır ve saklanması kolaydır. Keskin bıçak kullanılarak kesildiğinde 

ufalanmamaktadır. 

 

Kotancılar ve diğerleri (2006 ) yapmış oldukları bir araştırmada geleneksel yöntemle üretilen Trabzon Vakfıkebir 

ekmeği modifiye edilerek beyaz tava ekmeği olarak laboratuvar şartlarında üretilmiş, bu ekmeklerin kalitesi 

üzerine, eksi hamur fermantasyon süresi ve ilave eksi hamur katkısının etkisi incelenmiştir. 0, 5, 10 ve 15 saat süre 

ile fermente edilen eksi hamurlar 100 kg un esasına göre farklı seviyelerde (%0, 10, 20 ve 30) ilave edilerek, beyaz 

tava ekmekleri üretilmiştir. Üretilen ekmeklerin pH ve ekmek içi yumuşaklık değerleri incelenmiş, sonuç olarak; 

10–15 saat fermantasyon süresi %20-30 eksi hamur katkısı ile yapılan ekmeklerin ekmek içi yumuşaklık değeri 

bakımından kaliteli olduğu tespit edilmiştir. Fermantasyon süresi ve ilave edilen eksi hamur katkısı artırıldıkça; 

ekmek içi yumuşaklığında artış, hamurda ve ekmek pH’sında azalmalar olduğunu belirlemişlerdir. 

 

Gerçekaslan (2006) Trabzon Vakfıkebir ekmeği ile Francala ekmeğinin, gramajları göz önünde tutularak, 

depolama süresince çeşitli özellikleri incelenmiş ve iki ekmek çeşidi arasında mukayese yapılmıştır. Üretilen 

ekmeklerin kalitatif özellikleri incelenmiş, sonuç olarak; Trabzon Vakfıkebir ekmeğinin doku, pH, ekmek içi çir 

islenme özellikleri, ekmek içi su tutma kapasitesi, nem içeriği, su aktivitesi ve sertlik bakımından Francala 

ekmeğinden daha iyi değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Ekmek gramajının artısıyla birlikte nem kaybının, 

pH değerinin ve sertliğin önemli ölçüde azaldığı belirlenmiştir. Francala ekmeğine nazaran Vakfıkebir ekmeğinin 

nem içeriği ve doku özellikleri bakımından daha stabil olduğu gözlenmiştir. 

 

Trabzon Vakfıkebir ekmeğin üretimi için yoğrulan hamurdan bir miktar alınarak ve yaklaşık 15 saat bekletilerek 

ekşimesi sağlanmaktadır. Eksi hamurun eldesinde 2.5 katı kadar un, %45–50 oranında su ilave edilerek 5–6 dakika 
yoğrularak, oldukça sert bir yapı kazanan hamurun üzerine 2–3 kg un dökülerek 25oC’de %75 NR’de 6 saat 

bekletilmektedir.  Süre sonunda 10 kg eksi hamura 2,2 kg tuz ve su ilave edilerek bulamaç haline getirildikten 

sonra üzerine 100 kg un, toplam miktarı 60–63 kg olacak şekilde su (28oC), 1 kg yas maya ilave edilerek 20 dakika 
tekrar yoğrulmaktadır. 20 dakika sonra kazanın içindeki hamur 15–20 saniye tur attırılarak, tekneye alınmakta ve 

25oC’de %75 NR’de 130 dakika kitle fermentasyonuna bırakılmaktadır. Daha sonra ekmek gramajı 500, 1500 

veya 3000g olacak sekilde hamur kesilerek yuvarlak olarak islenmekte ve özel kaplar içerisinde 25oC’de 100 

dakika son fermentasyona bırakılmaktadır. Hazırlanan fitil hamurun üstüne yapıştırılarak üzerine bulamaç 

sürüldükten sonra fırına verilmektedir. İlk sıcaklıgı 220oC olan ve sonlarına doğru 175±5oC ‘ye kadar düsen 

fırında, gramajları dikkate alınarak 115 dakikaya kadar pişirilmektedir. (Kotancılar ve diğ. 1998). 

Bu çalışmada Denizli piyasasında Vakfıkebir ekmeği üzerinde yoğun faaliyet gösteren fırınlarından alınan 

ekmeklerde bazı fiziksel özellikleri ve depolamaya bağlı olarak nem aw ve sertlik değişimlerini ortaya konulması 

hedeflenmiştir. 
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Materyal 

 

Denizli piyasasında geleneksel olarak Vakfıkebir ekmeği üreten 3 fırından ekmekler alınmıştır.  Ekmekler 

elektrikli testere ile (Beko) 1,5 cm genişliğinde kesilerek analizlerde kullanılmak üzere polietilen torbalarda oda 

şartlarında saklanılmıştır. 

 

Metot 

 

Kabuk neminin belirlenmesinde ekmek yüzeyinden 2–3 mm kalınlığında kesilen ekmek Kabuğu, ekmek içi nem 

miktarının belirlenmesinde ise ekmeğin tam merkezinden 3–5 g tartılarak SCALTEC marka nem okuyucu cihazda 

130 0C ve 10 dak kullanılarak belirlenmiştir. 

Su aktivitesi ölçümlerinde Ekmek içi ve kabuğunda GBX FA-st lab marka su aktivitesi cihazı kullanılmıştır. 

Sertlik: ilk sıkıştırma çevrimi esnasında pik gücü (birinci eğrinin yüksekligi) g olarak Brookfield CT3  AAcc prop  

test hızı parametreleri kullanılarak ölçülmüştür. 

 

En boy ve kabuk kalınlığı ölçümleri dijital kumpasla ölçülmüştür. 

 

Renk değerlerin belirlenmesinde Hunter Lab cihazıyla L, a ve b değerleri belirlenmiştir. Dış kabuk ölçümlerde 

değişen renk profilin ortaya konulması için kabuğun kenar ve orta bölgelerinden ve Ekmek içinden renk L (açıklık-
koyuluk), a (Kırmızı) b(Sarı) renk değerleri belirlenmiştir ( Elgün ve diğ., 2012). 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Vakfıkebir ekmeğine ait bazı fiziksel sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. Fırınlar arasında ekmek iç aw ve % nem 
kabuk değerlerinde istatiksel açıdan önemsiz bir değişim olurken diğer parametreler farklılık göstermiştir. Genel 

olarak ekmek iç nem 45.32-46.32 kabuk nem 22,83-23,31, aw iç 0.94 dış aw 0.892-0.910 ve sertlik değerinde ise 

204-217 g arasında değişim göstermiştir.  

Tablo 1.  Vakfıkebir Ekmeğinde Bazı Fiziksel Analiz Sonuçlar 

 

Fırın 

Nem % 

 

aw  Sertlik 

(g) 
İç Kabuk İç Kabuk  

A Fırın 46.32±1.87 a 23.31± 1.86 a 0.947± 0.143 a 0.892± 0.022 a 204± 55 b 
B Fırın 45.93±1.96 ab 22.95± 0.43 a 0. 948±0.193 a 0.895± 0.019 a 214± 51 ab 
C fırın 45.52±3.09 b 22.83± 1.83 a 0.948± 0.173 a 0.910± 0.023 b 217± 67 a 
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Aynı harfle gösterilen ortalamalar istatiksel açıdan farksızdır P>0.05. 

 

Renk özellikleri açısından farklı un kullanımı renk değerlerinde farklı sonuçların elde edilmesinde etkili olmuş 

ekmek iç renk arasında L ve a değeri istatiksel açıdan farklı elde edilmiştir.  

 Tablo 2.  Vakfıkebir Ekmeğin İç Renk Analiz Sonuçlar 

 

Fırın 

İç Renk 
L a b 

A Fırın 48.99±0.55 b 0.41±0.06 b 14.45± 1.25 a 
B Fırın 57.54±1.66 a 1.36±0.27 a 12.18± 0.20 a 
C fırın 56.93±1.40 a 1.47±0.25 a 12.99± 0.21 a 

Aynı harfle gösterilen ortalamalar istatiksel açıdan farksızdır P>0.05. 

 

Ekmeğin Kabuk bölgesinde farklı bölümlerinde yapılan renk ölçümleri sonucunda kabuk kenar renk L değeri 

ölçümlerinde fırınlar arasında farklılık olmaz iken a ve b değerinde farklı sonuçlar alınmıştır. Vakfıkebir ekmeğin 

kabuk orta kısmında oluşan daha açık renk fırınlar arasında üretilen ekmeklerde de oluşmuş ve bu durum istatiksel 

açıdan ortalama değerler arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. a ve b değerinde bir fırına ait ekmekte diğer 

fırınlara göre farklı sonuç elde edilmiştir. 

 

Tablo 3. Vakfıkebir Ekmeğin Dış Kabuk Renk Analiz Sonuçlar 

 Kabuk Kenar Renk Kabuk Orta Renk 

Fırın L a b L a b 

A Fırın 27.38± 0.37 a 10.30± 0.19 b 11.97±0.31 b 35.93± 3.88 a 18.04±0.32 b 11.97±0.32 b 

B Fırın 26.82± 0.80 a 10.77± 0.38 a 14.25±1.21 ab 33.96± 0.29 a 12.34±0.36 a 14.85±0.26 a 

C fırın 24.19± 6.63a 11.34±0.17 a 15.35±1.06 a 33.80± 0.93 a 12.53±0.03 a 14.90± 0.60a 

Aynı harfle gösterilen ortalamalar istatiksel açıdan farksızdır P>0.05. 

Ekmeklerde 5 günlük depolama sonucunda nem aw ve sertlik değişimler takip edilmiş, Ekmek iç nem değerinde 

azalma, aw artma ve sertlik derecesi süreye bağlı olarak artarken, kabuk renk nem renk değerlerinde 1. günden 

sonra etkisi sınırlı kalmıştır. Kabuk aw değerinde 3. günden sonra eki istatiksel açıdan önemsiz düzeyde olmuştur. 

Vakfıkebir ekmeğin dıştan ve iç kesit görünüşü Şekil 1 ve 2 ‘de gösterilmiştir. 

Tablo 4. Depolamaya Bağlı Olarak Vakfıkebir Ekmeğinde Bazı Fiziksel Analiz Sonuçlar 

Depolama 

Gün 

 % Nem 

 

aw  Sertlik 

    (g) 
 İç     Kabuk          İç Kabuk 

0  48.66± 0.68 a 21.84±0.96 b 0.968± 0.002 a 0.858± 0.006 c 144±14 d 
1  46.66± 0.37 b 22.90±0.43 a 0.955± 0.006 b 0.894± 0.006 b 190± 90 c 
3  4553± 0.33 c 23.39± 0.35 a 0.942± 0.003 c 0.906±0.002 a 221± 11 b 
5  42.84±1.53 d 23.97± 1.86 a 0.926± 0.003 d 0.910± 0.030 a 291± 16 a 
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Aynı harfle gösterilen ortalamalar istatiksel açıdan farksızdır P>0.05. 

 

 

Şekil 1. Vakfıkebir Ekmeğin Dıştan Görünüşü 

 

 

Şekil 2. Vakfıkebir Ekmeğin İç Kesit Görünüşü 

 

 

 

Sonuçlar 

 

Araştırma sonucunda Denizli piyasasında üretilen Vakfıkebir ekmeklerinde kabuk % nem ve ekmek iç aw 
değerlerinde, ekmek iç b renginde, kabuk kenar ve orta renk L değerinde firmalar arasında fark bulunmaz iken 

geri kalan parametrelerde en az bir fırın farklı sonuçla ayrışma göstermiştir. 
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Özet 

Isı şoku proteinleri (Heat Shock Proteins, HSP) canlı hücrelerde protein katlanması ve taşınmasından 

hücredeki stresin yönetilmesi ve stresin zararlı etkilerinin ortadan kaldırılmasına kadar birçok görev üstlenen 

protein ailesidir. Bu proteinler immun sisteme yardımcı olma ve apoptozisi engelleme gibi görevlere de sahiplerdir. 

HSP’lerin strese yanıt olarak hızlıca ortaya çıkmaları daha stresin olumsuz etkileri görülmeden bastırılmasına 

olanak sağlamaktadır. HSP’lerin stresi önlemek ve zararlı etkilerini baskılamaktaki etkileri bir hücrenin yaşamının 

devam ettirmesinde önemli yere sahip olmakla beraber bu durum tümör hücrelerinin de yaşamını devam 

ettirmesinde onlara özellikle apoptozisin engellenmesi bakımından avantaj sağlamaktadır. HPS’lerin hücrelerdeki 

fizyolojik ve patolojik birçok faaliyette rol alması araştırmacıların yoğun ilgisini çekmekte ve özellikle hücresel 

stres mekanizmalarının aydınlatılmasında önemli katkı sağlamaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: Isı şoku proteinleri; Apoptozis; Kanser; Patoloji 

 

The  Heat Shock Proteins in Pathology 

Mehmet Hesapçıoğlu*     Hamdi Avcı* 

*Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Adnan Menderes,  

09016, Işıklı-Aydın 

 

Abstract 

Heat shock proteins (HSP) are a protein family that has many functions in cells such as protein folding and 

transportation, elimination of harmful effects of cellular stress. Heat shock proteins also regulate and induce 

immune system and prevent apoptosis induced cell death. Rapid expression of heat shock proteins after induction 

of stress grants cells to prevent the harmful effects of stress in early steps. Heat shock proteins’ effects of stress 

inhibition grants cells survivability on various stress conditions whereas tumour cells can also benefit from this 

effect especially to inhibit apoptosis. Heat shock proteins’ different kind of functions led researchers to study them 

and thus enlights the cell stress mechanisms better.    

Key Words:   Heat Shock Proteins; Apoptosis; Cancer; Pathology 
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Giriş 

Isı şoku proteinleri (HSP); tek hücreli yaşam formlarından çok hücreli bikti ve hayvan hücrelerine kadar 

her hücrede bulunan hücresel metabolik birçok faaliyette ve stres durumlarında önemli görevler üstlenen protein 

ailesidir (Whitley, Goldberg ve Jordan, 1999). Isı şoku proteinleri ilk olarak 1962 yılında Drosophila buscii 

türünün tükürük bezlerinin ısısya maruz bırakılması sonucu varlıkları ortaya koyulmuştur (Ritossa, 1962). Daha 

sonra 1974 yılında Drosophila melanogaster türü üzerinde yapılan çalışmada, bu canlının ısıya maruz kalmasının 

çeşitli dokularında bir takım proteinlerin sentezinin uyardığını saptamışlardır (Tissieres, 1974).  

Birçok araştırmacı tarafından bu proteinler ısı şok proteinleri olarak tanımlanmasına rağmen söz konusu 

proteinler sadece ısı şoku dışında oksidatif stres, soğuk şoku ve hipoksi gibi diğer streslere yanıt olarak da 

sentezlenmektedirler. Bu sebeple ısı şoku terimi bu grup proteinleri tam olarak tanımlayabilen bir terim değildir. 

Isı şoku proteinleri yerine “Stres proteinleri” daha doğru bir isimlendirme olmakla beraber stres proteinleri yapılan 

çalışmalarda sadece stres durumunda da değil hücre içi proteinlerin katlanmasında yardımcı olan, hücre içi ve dışı 

haberleşmede yardımcı moleküller olarak da karşımıza çıkmaktadırlar (Whitley ve diğerleri, 1999). Aynı zamanda 

bu proteinler, apoptozisi çeşitli basamaklarda inhibe ederek hücrenin yaşamını sürdürmesine de katkıda bulunurlar 

(Sredhar ve Csemerly, 2004). Herhangi bir stres durumuna karşı organizmada oluşan yanıta bağlı olarak 

sentezlenen stres proteinleri, organizmanın diğer streslere karşı olan dayanıklılığını artırıcı etki gösterirler. Örneğin 

ısı şokuna maruz bırakılmış dokular; oksidatif stres, hipoksi durumu ve soğuk şoku gibi diğer stres faktörlerine 

karşı da dayanıklılık göstermektedirler (Lindquist, 1986).   

HSP’lerin sınıflandırması molekül ağırlıkları baz alınarak yapılmıştır (Whitley ve diğerleri, 1999). 

Memeli hücrelerinde strese yanıt olarak sentezlenen HSP’ler başlıca beş gruba ayrılır. Bu gruplar; Küçük ısı şok 

protein ailesi (Small heat shock proteins-sHsp-HSPB), Hsp 60, Hsp70 ailesi (HSPA), Hsp110 (HspH) ailesi, Hsp90 

(HspC) ve ailesi olarak isimlendirilmiştir (Scharf, Höhfeld ve Nover  1998; Morimoto, Tisseres ve Georgopoulos, 

1984).  

 

 

HSP70 (HSPA) Ailesi  

 Hsp70 ailesi 70 kDa baz ağırlığındaki proteinlerden oluşur.Hsp70’in bazı önemli metabolizmik görevleri; 

endoplazmik retikulum, mitokondri ve sitoplazmadaki proteinlerin katlanması, hatalı proteinlerin eliminasyonu, 

protein komplekslerinin çözünmelerinin engellenmesi, düzenleyici proteinlerin kontrolü, hatalı katlanmış 

proteinlerin düzeltilmesi, bazı öncül proteinlerin mitokondriye transferi, hücresel kompartımanlar arasında 

proteinlerin transportudur (Voos,2003). 
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Hsp70 grubunda sentezi sürekli olan Hsp70 ve stres durumlarında sentezlenen Hsc70 olarak iki homolog 

alt grubu mevcuttur. Hücrede sentezi sürekli olan birinci alt grup; proteinlerin katlanması ve taşınmasında 

yardımcılık eden Hsc70 (Hsp73, HspA8, Hspa70-8) proteinlerini içerir. İkinci alt grubun sentezi büyük oranda 

strese bağlıdır ve Hsp70 (Hsp72, HspA1A,  Hsp70-1) proteinlerini içerir. Hsc70’in sentez oranı Hsp70’ten daha 

büyük iken stres durumlarında Hsp70 alt grubunun sentezlenmesi daha hızlıdır ve stres sonrası hücrenin farklı 

kompartımanlarında toplanır (Multhoff ve diğerleri, 2015). Bunların yanında ayrıca hücrede lokalizasyonu spesifik 

olan Hsp70 proteinleri de bulunmaktadır. Örneğin HspA9 (GRP75) proteini mitokondride bulunurken (Kampinga 

ve diğerleri, 2009) HspA5 (GRP78) proteini ise endoplazmik retikulumda (ER) bulunur ve bu protein ER’de 

meydana gelen stresin başlıca düzenleyicisidir (Lee, 2005).  

 

HSP90 (HSPC) Ailesi 

 Hsp90 ailesinin ana görevi, katlanmamış proteinlerin agregate olmasını önlemektir. Ayrıca gevşek protein 

agregatlarını çözebilirler ve kısımsal olarak denatüre olmuş proteinleri eski haline getirebilirler (Miyata ve Yahara, 

1992). Hsp90 proteinleri bunun yanında hücresel haberleşmede; steroid hormon reseptörlerinin, protein kinazların 

ve diğer haberleşme elemanlarının katlanmasında önemli role sahiptir (Makhnevych ve Houry, 2012; Sanchez, 

2012; Zuehlke ve Johnson, 2010; Smith ve Toft, 2008).  

 

sHSP (HSPB) Ailesi 

Küçük ısı şok proteinleri ağırlıkları 16 ile 40 kDa arasında değişen üyelere sahiptir. Genel olarak C-terminalli 

100 amino asitten oluşan bir uç ve α-crystallin bölgesinden oluşurlar.Küçük ısı şok proteinlerinin karakteristik 

özelliği büyüklüğü 800 kDa ağırlığa kadar ulaşabilen homo yada heterooligometrik yapılar oluşturmasıdır. Bu 

yapılar proteinin fosforilasyon düzeyi ve stres faktörleri ile yakından ilişkilidir (Stetler ve diğerleri, 2008). 

Proteinin oligomer hali fonksiyonunu yakından etkiler. Örneğin Hsp27’nin küçük oligomerleri, actin ve ubiquintin 

bağlamanın yanında ekstrinsik yoldan aktive edilen apoptosisi inhibe ederken, büyük oligomerlerin şaperon 

aktivitesinin, antioksidan görevi vardır ve intrinsik yoldan gelişen apoptosisi inhibe ettiği bilinmektedir 

(Katsogiannou, Andrieu ve Rocci, 2014). Bu ailedeki proteinlerin fonksiyonu fosforilasyon düzeyine bağlıdır 

(Rogalla ve diğerleri, 1999). Fosforile olmuş Hsp27 aktin filmanet dejenerasyonunu önler (Huot, Houle, Spitz ve 

Landry, 1996; Guay ve diğerleri, 1997), fosforile olmamış Hsp27 ise aktin örtücü protein olarak görev üstlenir 

(Benndorf ve diğerleri, 1994). Hsp27nin fosforilasyonu diğer proteinlerle olan ilişkisini de etkiler. Örneğin 

nötrofillerdeki serine/thrreonine kinaz AKT, Hsp27 ve MAPKAP kinaz 2 ile kompleks halindedir ve nötrofil 

apoptozisni engelleyerek inflamatuar yanıtı destekler. Fosforillenmiş Hsp27 ise AKT’den ayrılır ve hücredeki 

haberleşme komplekslerinin bozulması yoluyla nötrofil apoptozisini artırır (Rane ve diğerleri, 2003). 

  

Stres Yanıtının Düzenlenmesi ve Proteinlerinin Sentezi 

 Isı şok cevabının en çarpıcı özelliklerinden biri strese yanıt olarak hızlıca ortaya çıkmasıdır (Whitley ve 

diğerleri, 1999). Hücreler ısı, soğuk ve işemi gibi stresörlere maruz kaldığında hücredeki proteinlerde katlanma, 
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çözülme ve agregasyona yol açabilir. Isı yanıt cevabı da çoğu zaman bu hatalı proteinlere karşı gelişir (Walter ve 

Buchner, 2002; Benndorf ve Bielka, 1997; Feder ve Hofmann, 1991). Buna bağlı olarak cevabın sıcaklığa değil 

stresin sonuçlarına yönelik olduğu söylenebilir. Bu durumda hücrenin direkt olarak sıcaklığı algılayamadığı, onun 

yerine ısı stresi, oksidatif stres, ağır metallerin yarattığı hasarlar, ethanol vb. kimyasallardan dolayı oluşan hasarlar 

sonucu ortaya çıkan katlanmamış, agregate olmuş proteinler nedeni ile ısı yanıtının başladığı söylenebilir 

(Heikakila ve diğerleri, 1982; Courgeon, Maisonhaute ve Best-Belpomme, 1984; Yura, Tobe, Ito ve Osawa, 1984; 

Michel ve Starka, 1986).  

Isı stresine karşı oluşan yanıt genel olarak hücre düzeninin yeniden sağlanması, DNA ve RNA 

hasarlarının giderilmesi ve bazı metabolik olayların yeniden düzenlenmesini içerir. Stres yanıtı, temelinde hızlı bir 

gen ekspresyonudur. Stres yanıtının cevabı ısı şoku faktörü (Heat Shock Factor - HSF) denilen özel transkriptör 

faktörler aracılığı ile düzenlenir (Whitley ve diğerleri, 1999). Stres koşulları altında bu düzenleyiciler, ısı şok 

genlerinin promotör bölgelerindeki ısı şoku elementlerine (HSE) bağlanarak aktive ederler (Sorger, 1991). 

Omurgasızların genomunda tek çeşit HSF mevcut iken daha gelişmiş canlılarda çeşitli tiplerde HSF’ler bulunduğu 

bildirilmiştir. Omurgalılarda ise en az dört farklı HSF mevcuttur. HSF1 neredeyse tüm doku ve hücrelerde 

sentezlenir ve stres yanıtının düzenlenmesinde rol alır. HSF2 hücre farklılaşma ve gelişiminde görev alır. Ayrıca 

oluşan strese yanıt olarak HSF1 ile beraber sentezlendiği de görülmüştür (Akerfelt, Morimoto ve Sistonen, 2010). 

İlk olarak kanatlılarda keşfedilen daha sonra da farelerde de varlığı kanıtlanan HSF3 ise yoğun stres koşulları 

altında aktive olduğu bildirilmiştir (Tanabe, Nakai, Kawazoe ve Nakata, 1997). Ancak sonradan (Fujimoto ve 

diğerleri, 2010.) HSF4 ise çoğunlukla gözdeki lenste sentezlenir, beyin ve akciğer gibi dokularda da keşfedilmiştir 

ve sürekli sentezlenen ısı şok proteinlerinin düzenlenmesinde rol oynar(Tanebe ve diğerleri, 1999). 

 Ökaryotik hücrelerde  HSF’nin inaktif monomerik formu HSP’ler ile birleşik bir yapıda sitoplazmada 

bulunur. Stres durumlarında artan denatüre proteinler, HSF’den HSP’lerin ayrılmasına neden olur. Serbest kalan 

HSF önce trimerize olur ardından fosforilasyona uğrar ve nükleusa göç ederek HSE’ye bağlanıp stres yanıtnı 

başlatır. HSF etkinliği ile artan ısı şok proteinleri ortamdaki denatüre proteinleri bağladıktan sonra subsratın 

eksikliği nedeniyle HSF’ye bağlanmaya başlarlar ve yanıt sonlandırılır (Morimoto, Sarge ve Abravaya, 1992).  

 

HSP’lerin Anti Apoptotik Etkileri 

 Isı şok proteinleri hücre içi proteinlerin katlanması, proteinlerin transportu ve hücreler arası haberleşme 

gibi görevlerinin yanında stres durumunda hücrenin yaşamını devam ettirmede son derece önemli rollere 

sahiptirler. Gerek stres durumunda stresin zararlı sonuçlarını tamponlayarak gerekse hem intrinsik hem de 

ekstrinsik yoldan apoptozisi önleyerek hücrenin yaşamının devam etmesinde katkıları vardır (Sreedhar ve 

Csemerly, 2004). İlk bakışta bu işlev son derece yararlı gibi görülse de birçok kanser türü ısı şok proteinlerinin 

hücrenin yaşamını devam ettirici özelliklerinden yararlanarak varlığını sürdürür (Wu, Liu, Rios, Mei, Lin ve Cao, 

2017). Hsplerin apoptozise olan etkileri şekil 1’de sunulmuştur. 
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sHsp 

 Hsp27 küçük ısı şok proteinleri ailesine ait ATP bağımsız çalışan bir ısı şok proteinidir (Stetler ve 

diğerleri, 2010). Hsp27’nin aşırı sentezi hücreyi hipertermi, oksidatif stres, sitotoksik ilaçların etkileri ve Fas/Apo-

1/CD95 ölüm reseptörleri aracılı apoptozisten korur (Schmitt, Gherrmann, Brunet, Multhoff ve Garrido, 2007). 

Hsp27 hem stres (intrinsik yol) hem de reseptör (ekstrinsik) aracılı apoptozisi inhibe eder. Hsp27 mitokondriden 

salınan sitokrom-c’yi parçalayarak caspase proteinlerinin aktivasyonunu önler. Aynı zamanda Hsp27 sitoskletal 

yapıdaki filamentlere bağlanır ve bunların apoptotik öncü elementlere dönüşmesini engelleyerek apoptozisi 

durdurur. Hps27 ayrıca mitokondriden Smac salınmasını da engeller (Cahuhan ve diğerleri, 2003). 

HspB2 caspase bağımlı ekstrinsik yolağın negatif düzenleyicisidir. Meme kanseri hücreleri HspB2’yi 

devamlı sentezleyerek TRAIL (tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand) ve TNF-α aracılı 

apoptozisten korunur. HspB2 bu yolaktaki başlatıcı caspase 8 ve caspase 10’un proteolitik aktivasyonunu önler 

(Oshita, Chen, Kwan, Yehiely ve Cryns, 2010). Ayrıca mitokondride de HspB2’nin yüksek orandaki ekspresyonu 

tBid aracılı apoptisi de inhibe eder (Nakagawa, Tsujimoto, Nakagawa, Iwaki ve Fukumaki, 2001, Oshita ve 

diğerleri, 2010). 

 

Hsp70  

Hsp70 hücrenin hayatını devam ettirme amacıyla apoptozisin sonlandırılması amacıyla birçok basamakta 

görev alır (Sreedhard ve Csemerly, 2004). Gen çalışmları ile elde edilen Hsp70.1 ve Hsp70.3 genlerinden yoksun 

fareler Hsp70’in hücrenin yaşamını devam ettirmesi için çok önemli olduğunu göstermiştir. Bu ırklarının 

hücrelerinin çeşitli ölümcül stres faktörleri karşısında apoptozise son derece duyarlı olduğu gözlemlenmiştir 

(Schmitt ve diğerleri, 2003).  

Hsp70 hücreyi stresle induklenen caspase bağımlı apoptozisten korur. Hsp70 apoptozisi bilinen diğer anti 

apoptotik protein ya da ilaçlardan faklı olarak apoptozisin geç fazında caspase-3’ün aktivasyonundan sonra da 

durdurabilir. Bunun yanında caspase aktivasyonunu önler (Jaattela, Wissing, Kokholm, Kallunki ve Egebald, 

1998). Hsp70 direkt olarak caspase-3’ün aktivasyonunu önlemez ancak ardından süregelen ve lipaz A2’nin 

aktivasyonu gibi ölmekte olan hücrelerdeki karakteristik değişiklikleri ve nükleer morfolojideki değişiklikleri 

engeller (Mosser ve diğerleri, 2000). 

Hsp70 ekspresyonu mitokondriden sitokrom-c salınmasını direkt önlemez ancak caspase aktivasyonunu 

engeller. Hsp70’in bu özelliği, Apaf-1’e ATPase ucu ile bağlanıp procaspase-9’un apoptozoma toplanmasını 

engellemesi ile ilgilidir (Mosser ve diğerleri, 2000; Beere ve diğerleri, 2000). Bunların yanında diğer çalışmalar 

göstermiştir ki Hsp70, procaspase-3 ve procaspase-7’nin olgunlaşmasını önleyerek caspase yolağını ayrı 

noktalarda da durdurabilir (Mosser ve diğerleri, 2000). Isı aracılı apoptoziste Hsp70, mitokondriden Bax 

salınmasını Bax’a bağlanarak engeller (Yang ve diğerleri, 2012). Bu yolla mitokondri dış membranının 

permabilitasyonunu önleyerek, sitokrom-c ve AIF gibi apoptojenik moleküllerin sitoplazmaya çıkışını durdurur 

(Stankiewicz, Lachapelle, Radicioni ve Mosser, 2000).  

Hsp70, Bcl-2 ailesi proteinlerinin ekspresyonundaki bazı transkripsiyon faktörlerini de etkiler. Bcl-2 

ailesindeki proteinler, caspase aktivatörlerini kontrol eder ve apoptoziste önemli role sahip olup p53’ün 
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transkripsiyonel hedefidir. Bcl-2 proteinlerinin transkripsiyonları p53 tarafından baskılanır. Aynı zamanda p53 

apoptotik aktivatör olan Bax traskripsiyonunu da indükler. Hsp70, p53’ün sentezini direk çekirdekten önler 

(Zylicz, King ve Wawrzynow, 2001). Hsp70 ayrıca eksojen caspase inhibitörleri varlığında ya da apaf-1 negatif 

hücrelerde görülen caspase bağımsız apoptozisi de inhibe edebilir (Creagh, Carmodi ve Cotter, 2000).   

Hsp70 JNK’ya bağlanıp Jun-N terminal Kinase-1’in etkinliğini de engeller. Ancak bu işlem apoptozisi 

durdurmak için yeterli olmayabilir (Mosser ve diğerleri, 2000). Hsp70 ayrıca DR4 ve DR5 ölüm reseptörlerine 

bağlanıp TRAIL aracılı ölüm indükleyen sinyal kompleksinin (DISC) aktivasyonunu önler (Guo ve diğerleri, 

2004). Ayrıca Hsp70’in ko-şaperonu olan Bag-1; Bcl-2 ve Raf-1 gibi proteinlerin aktivitesini düzenler. 

Hsp70/Bag-1 kompleksi strese yanıt olarak; Raf-1/ERK kinaz ve hücre büyümesini kontrolünde ve apoptoziste 

görevli katepsinlerin ve lizozom proteazların inhibisyonunda görev alır (Gyrd-Hansen, Nylansted ve Jaatella, 

2004; Nylandsted ve diğerleri, 2004).   

 

 

 

Şekil 1: Hsp27, Hsp70 ve Hsp90’ın apoptozise olan etkileri (Wang, Chen, Zhou ve Zhang, 2014)  

 

Hsp90 

Hsp90’nın antiapoptotik etkisi fosforillenmiş Serine/thereonine kinaz Akt/PKB proteini ile olan 

etkileşimi ile ilgilidir. Fosforillenmiş Akt, Bcl-2 ailesi proteinlerinden Bad ve caspase-9’un fosforilasyonunu 

başlatıp, onların inaktivasyonuna yol açar (Cardone ve diğerleri, 1998). Hsp90 apoptozisi kalsiyum bağımlı 

proteaz kalpainlerinin aktivasyonunu inhibe ederek de engelleyebilir (Schmitt ve diğerleri, 2007).  
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HSP ve Kanser 

 Kanser dokudaki hücrelerin kontrolsüzce ve sınırsız olarak çoğalmasıdır. Büyüme sinyallerinin 

sürekliliği, hücre büyümesi inhibisyonunun yetersizliği veya buna cevabın azlığı, apoptozisten kaçınma, sınırsız 

bölünme gücü ve anjiyogenezis gibi etkenlerden bir kaçının varlığı bir hücrenin kanserleşmesine neden olabilecek 

başlıca durumlardır Calderwood, Khaluque, 2006; Sawyer ve Ciocca, 2006).Normal hücrelerde bunu engelleyecek 

kontrol noktaları bulunur. Örneğin bir transkripsiyon faktörü olan p53 apoptozisin başlatılması, hücre döngüsünün 

durdurulması ve hasarlı veya genetik olarak hatalı hücrelerin çoğalmasının önlenmesi gibi hayati görevlere sahiptir 

(Levine, 1997). 

 Hücre yaşamının neredeyse her basamağında görev alan HSP’ler kanserli hücrelerde de önemli görevler 

üstlenir. Isı şok proteinlerinin aşırı çoğalmanın getirdiği stresin baskılanması, apoptozisin inhibisyonu, telomeraz 

enziminin aktivitesi, metastaza yardımcı olma, ilaca karşı direncin gelişmesi gibi kanser lehine görevlerinin 

yanında, dış ortamda immun sisteme kanserli hücrelerin eliminasyonunda yardımcı olmak gibi organizma lehine 

de görevleri vardır (Calderwood ve diğerleri, 2006). 

 

Hsp60 

 Hsp60 normal ve tümörlü hücrelerinin membranlarında yer alır ve immun sistem için tehlike sinyali 

gönderir. Dendritik hücre ve T hücre cevabının oluşmasında önemlidir (Thomas, Campos ve Le, 2005).  Ayrıca 

hücre içi Hsp60’ın kanser hücrelerinde anti apoptotik etki, çoğalmanın kontrolsüzlüğü, sınırsız replikasyon ve 

farklılaşma ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. İn vitro araştırmalarda osteosarkomada Hsp60’ın yetersizliği tümör 

büyümesinin durmasına yol açmıştır (Thomas ve diğerleri, 2005). 

 

Hsp70 

Hsp70 kanser hücrelerinin letal koşullarda yaşama gücünü artırır. Hsp70’in azalmasının sitotoksik etkileri 

transforme hücrelerde normal hücrelere nazaran daha çok görülür (Schmitt ve diğerleri, 2003). Bu bilgi tümör 

hücrelerinin normal hücrelere göre daha çok stres altında olduğu ve yaşamını devam ettirmek için Hsp70’e daha 

çok ihtiyacı olduğu kanısını doğurur (Wang ve diğerleri 2014). Hsp70 lizozomal bütünlüğü koruyarak kanser 

hücrelerinin yaşama devam etmesinde katkıda bulunur. Sistein katepseine bağlı ölümde Hsp70 lizozomal 

membran bütünlüğünün bozulmasını engelleyerek lizozomal içeriğin sitozole bırakılmasını önler (Gyrd-Hansen 

ve diğerleri, 2004; Nylandsted ve diğerleri, 2004).  

 

sHsp Ailesi 

 sHsp ailesinin üyeleri kanser türlerinde çokça sentezlenen proteinlerdendir sHsp’lerden biri olan Hsp27 

kanser hücrelerinde Hsp70 gibi çalışır ve apoptozisi önler. Hsp27’nin bir çok tümör türünde ekspresyonu 

artmaktadır ve bu artış radyoterapi ve ilaçlara olan dirençle ilişkilidir (Bakthisaran, Tangrila ve Rao, 2015). 

sHsp’lerin kanser hücrelerinde fazlaca sentezlenmesi hücrenin anti neoplastik ilaçlara olan direncini artırır. 
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Hsp27’yi fazlaca sentezleyen ratlarda kolon kanserleri kontrol grubuna göre daha agresif haldedir, ancak bu 

gözlem sadece immun yetersizliği olan ratlarda geçerlidir. Bunun sebebinin de Hsp27’nin tümör spesifik immun 

yanıtı durdurması olduğu düşünülmektedir. Hsp27 metastazda da metalloproteazların üretimi için önemlidir 

(Garrido ve diğerleri, 1998). 

 

Hsp90 

 Hsp90 meme tümörleri, akciğer tümörleri ve lökemilerde fazlaca sentezlenir (Yano, Naito, Tanaka ve 

Asano, 1996). Hsp90’nın tümör hücrelerindeki aşırı sentezi malign prognozise işaret eder (Teng ve diğerleri, 

2004). Hsp90 kanserli hücrelerde büyüme sinyalinin devamlılığını sağlar. Büyüme sinyalinin gelmesi ve akabinde 

hücre büyümesinin devamında transkripsiyon faktörlerinin şaperonluğunu da üstlenir. Meme kanserlerinde 

metastazis ve malignite ile ilişkili Her2’nin aktivasyonu ve şaperonluğunu Hsp90 yapar. Hsp90’nın α hali Hsp90α 

ekstraseüler ortama verilen metalloprotein kinaz 2’nin aktivitesi için matriks metalloprotein kinazı bağlayarak 

kanser hücrelerinin invazyonuna destekte bulunur (Fukuyo, Hunt ve Horikoshi, 2010).  

 

SONUÇ 

 Isı şok proteinleri ya da daha doğru bir tanımlama ile stres proteinleri bitkilerden tek hücreleri yaşam 

formlarına kadar tüm canlılarda bulunan evrimsel açıdan korunmuş proteinlerdir. Bu proteinlerin işlevi hücrede 

sadece şaperonluğu değil, çeşitli stres durumlarında hücre hayatının devam ettirilmesinde yardımcı olmayı, hücre 

içi molekül taşınmasında düzeleyici olmayı, hücreler arası haberleşmede görev almayı ve savunma sistemine 

düzeleyici olmayı da içerir (Wu ve diğerleri, 2017).  

Isı şok proteinlerinin hücrenin gerek fizyolojik gerekse patolojik durumlarında hücre için önemi çeşitli 

alanlardan birçok araştırmacının dikkatini çekmiş ve onları bu alana yöneltmiştir. Bunun sonucunda söz konusu 

ısı şok proteinlerinin bilinmeyen birçok yönü aydınlatılmış, yeni özellikleri ortaya koyulmuştur. Isı şok 

proteinlerinin yapılan çalışmalara rağmen hala anlaşılmayan yönleri de mevcuttur ve tüm dünyada araştrımacılar 

halen bu konu üzerinde hızla çalışmalarına devam etmekte, ortaya yeni bilgiler koymaktadır.  
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BİBERDE ARDIŞIK PESTİSİT UYGULAMASININ PESTİSİTLERİN PARÇALANMA KİNETİĞİNE 

OLAN ETKİSİ 

Cansu ŞARKAYA AHAT, Cafer TURGUT 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 09100 AYDIN 

Tarımsal üretimde önemli bir yere sahip kimyasal mücadelenin olumsuz yönlerinden birisi de kullanılan 

pestisitlerden kaynaklanan kalıntı sorunudur. Kalıntının en önemli sebeplerinden birisinin ardışık ilaçlama olduğu 

tahmin edilmekte ve bu konuda da veri eksikliği çok fazladır. 

Biberde ardışık pestisit uygulamasının bekleme süresini nasıl etkilediği ve bu sonuçların modellenmesi ile benzer 

yapıdaki ilaçların davranışları tahmin edilmiştir. Pestisit uygulamaları 10 gün ara ile ikişer defa yapılmış olup, 

biberde Acetamiprid, İndoxacarb, Deltamethrin, Lambda-Cyhalothrin ve Spinosad aktif maddeli pestisitler 

önerilen dozda kullanılmıştır. Uygulama sonrasında meyve örnekleri belirlenen günlerde toplanmış ve Pestisit 

ekstraksiyon işlemlerinden sonra pestisit kalıntı analizleri GC-MS (Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi) ve 

LC/MS/MS (Sıvı Kromatografisi/Kütle/Kütle Spektrometresi) cihazlarında yapılmıştır. Analiz sonucunda elde 

edilen veriler yardımıyla “Dinamik Bitki Alınım Modeli” kullanılmış ve değerler karşılaştırılmıştır.  

Tavsiye edilen dozlarda ardışık iki uygulama sonucunda biberde kullanılan pesitisitler için biberde kullanılan 

Lambda Cyhalothrin haricinde bozunma sürecinde artışın olduğu gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kalıntı, Pestisit, Biber, Modelling 

ABSTRACT 

One of the negative aspects of chemical struggle which has an important place in agricultural production is the 

residual problem due to the usage of pesticides. The most important problem for pesticide residual is observed as 

consecutive agricultural spraying and the data are less due to the lack of researches about this subject.  

It is aimed both to determine the effect of waiting period after the consecutive (cascade) pesticide trials on peppers 

and to estimate the behavior of similar kinds of pesticides with modeling the results of analyses. Pesticides trials 

are carried out two times at a time with 10 days interval and the pesticides with the active substances of 

Acetamiprid, Indoxacarb, Deltamethrin, Lambda-Cyhalothrin and Spinosad are used for pepper at the 

recommended dosage.  

The samples are picked up related to the specified days after agricultural spraying and pesticide residual analyses 

are carried out with GC-MS (Gas Chromatography and Mass Spectroscopy) and LC/MS/MS (Liquid 

Chromatography/Mass/Mass Spectroscopy) after laboratory pesticide extraction processes. Dynamic Plant Uptake 

Model is used to explain the results of analyses.   

The pepper trial results show that the degradation period of pesticides except for Lambda Cyhalothrin, which were 

applied as two consecutive times at recommended levels, is extended.  

The analyses model is assorted with pepper up to 90% rate while modeling the results However, the studies point 

out that the analyses model is less compatible for tomatoes results.  

Key Words: Residue, Pesticide, pepper, modelling 

 

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
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4.1. Biber Denemeleri 

Tarla koşullarında tavsiye edilen dozlarda ardışık iki uygulama şeklinde bibere uygulanan acetamiprid, 

ındoxacarb, deltamethrin, lambda cyhalothrin ve spinosad etken maddelerinin parçalanma kinetiklerine 

bakılmıştır. Acetamiprid ve spinosad ilk ugyulama sonucu tavsiye edilen hasat aralıklarında parçalanmış, 

ındoxacarb tavsiye edilen MRL limitine bekleme süresinden 3.2 gün sonra ulaşmış, deltamethrin MRL limitinin 

altında düşük seyir göstermiş ve lambda cyhalothrin 35. günün sonunda bile MRL limitine ulaşmamıştır. Biber 

denemelerinde kullanılan bütün pestisitlere ait ölçülen kalıntı değerlerinin, modellenen değerlere ait eğri uydurma 

değerinin (r2) 0.760 (Acetamiprid) ile 0.985 (spinosad) aralığında değiştiği görülmektedir (Çizelge 4.1). Modelde 

bitkinin kök bölgesinden başlayarak dal, yaprak ve meyvenin su miktarı, yağ miktarı, yüzey alanları, ilaç özellikleri 

ve pestisit kayıpları hesaba dahil edilmiştir. Bütün bu özellikler baz alındığında ölçülen değerler ile modellenen 

değerler arasında ki uyum biber bitkisinin yeşil aksam kısmının çok yüksek olamaması, meyve olgunlaşmasının 

daha kısa sürede olması ile açıklanabilir.  

Çizelge 4.1. Model biber veri değerleri 

Biber Veri 
Değerleri  Indoxacarb Acetamiprid Deltamethrin 

Lambda 
Cyhalothrin Spinosad 

k meyve [1/d] 5,00E-02 2,00E-01 2,50E-02 1,30E-01 5,00E-02 

Değişken 

toplam 
girdi [mg] 13.8 16.2 3.2 6.5 28.3 

Meyve 
İçeriği [mg] 1.2 1 0.1 1.9 3.5 

Sürgün 

İçeriği [mg] 0 0 0 0 0 

Toprak 
İçeriği [mg] 12.6 15.2 3.1 4.6 24.8 

C Hava [mg/m3] 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,20E-03 0,00E+00 

R2 Eğri 

uydurma  [-] 0.939 0.760 0.917 0.978 0.985 

 

 

4.1.1. Acetamiprid 

Acetamiprid neonicotinoit grubundan olan bir insektisittir. Biberde yapılan ilaç denemesi sonucu ardışık ilaçlama 

farklı bir ilaç kinetiğinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Şekil 4.1). Biberde acetamiprid ilaçlamasından sonra 

alınan örneklerin analizi sonucu bulunan kalıntı miktarları ve standart sapmaları çizelge (Çizelge 4.2)’ de 

verilmiştir.  
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Çizelge 4.2. Acetamiprid biber sonuçları 

 

Gün Ortalama Kalıntı (mg/kg) Standart Sapma  

0 .08 0 .822 0 .245 

1 0 .399 0 .173 

3 0 .269 0 .067 

5 0 .176 0 .06 

10 0 .063 0 .001 

10 .08 1 .213 0 .064 

14 0 .797 0 .278 

17 0 .595 0 .089 

21 0 .315 0 .228 

28 0 .103 0 .048 

35 0 .028 0 .022 

Acetamiprid ilaçlamadan 2 saat sonra alınan örneklerde 0.822 mg/kg tespit edilmiş ve bu miktar 10. Günün 

sonunda 0.063 mg/kg miktarına düşerek ilaç % 92.3 biber meyvesinde yok olmuştur. İlk on günde acetamipridin 

ölçülen değerlerdeki parçalanma kinetiği birçok ilaca benzer bir kinetik göstermiştir.  

Acetamipridin MRL değeri ve bekleme süresi 0.3 mg/kg ve 3 gün olarak verilmiştir (Çizelge 3.3). İlk ilaçlamada 

acetamiprid MRL limitine 2 günde ulaşırken ikinci ilaçlama 3.1 gün artışla 13.1 günde ulaşmıştır (Şekil 4.1). 

Cönger vd. (2012) yılında yaptığı kalıntı çalışmasında yeşil biberlerde acetamiprid için aktif maddeli bitki koruma 

ürününü kullanmış, kurulan denemelerden periyodik olarak alınan örneklerde pestisit kalıntı analizleri yapılmış ve 

önerilen hasat aralıklarında uygulamamız gibi MRL değerinin üzerinde kalıntıya rastlamamışlardır. 

Modelleme sonucu elde edilen değerlerde ölçülen değerlerle paralellik göstererek çok iyi bir model oluşturmuştur 

(Şekil 4.1). Uygulanan acetamipridin biber meyvesindeki miktarı ilk bir gün içerisinde yarısından fazlası yok 

olmuş ve 3. gündeki örneklemede ise kalıntı miktarı daha yavaş parçalanmıştır.  

10. günde yapılan ikinci ilaçlama sonrası biberdeki kalıntı miktarı ilk uygulamadan yaklaşık % 50’den fazla 

miktarda tespit edilmiştir (Çizelge 4.2) ve neredeyse bu uygulamadan 4 gün yani 14. günde alınan örneklerde ilk 

uygulama düzeyine inebilmiştir. Bu durumdan dolayı ikinci ilaçlamadan sonra ilacın MRL seviyesine ulaşması 

zorlaşmış ve gün olarak 18 daha fazla günde ilaç MRL düzeyine düşebilmiştir (Çizelge 4.2). İlacın miktarı 17. 

günde ikinci ilaçlamadan sonranın % 50’sine ulaşabilmiştir ve bundan sonra hızlıca 35. günde 0.028 mg/kg 

seviyesine düşerek birinci uygulamadaki miktarın % 96’sı, ikinci uygulamadaki miktarın % 97’si yok olmuştur. 

İkinci uygulama sonrasındaki ölçülen miktarla model arasında 20. güne kadar tam uyum görülmemiş fakat bundan 

sonra eğim olarak eğriye uyum sağlamıştır.  Genel olarak ölçülen değerlerin modellenen değerlere yakınlık oranı 

yani r2 değeri 0.760 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 4.1). Bu değer biberle yapılan ilaç denemelerinin en düşük 
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olanıdır. Bunun birçok sebebi olabilir fakat en önemli sebebinin ilacın sistemik özelliğinden dolayı belli bir 

miktarının sürgünler tarafından alınabileceği bilinmektedir fakat modelde bu gözardı edildiğinden dolayı bu değer 

bulunmuş olabilir.  

 

Şekil 4.1. Biberde Acetamiprid’inardışık uygulama sonucu parçalanma eğrisi 

4.1.2. Indoxacarb 

Indoxacarbın ardışık uygulama sonucu bozunma sürecinde normal değerlerin aksine farklı bir bozunma süreci 

gözlemlenmiştir (Şekil 4.2). Indoxacarb oxadiazine grubundan olan bir insektisittir. Biberde ındoxacarb 

ilaçlamasından sonra alınan örneklerin analizi sonucu bulunan kalıntı miktarları ve standart sapmaları çizelge 

(Çizelge 4.3)’ de verilmiştir.  

Çizelge 4.3. Indoxacarb biber sonuçları 

Gün Ortalama Kalıntı (mg/kg) Standart Sapma  

0 .08 0 .756 0 .209 

1 0 .924 0 .207 

3 0 .561 0 .259 

5 0 .471 0 .132 

10 0 .217 0 .098 

10 .08 0 .828 0 .358 

14 0 .479 0 .035 

17 0 .384 0 .068 

21 0 .258 0 .101 

28 0 .066 0 .007 

35 0 .055 0 .022 
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Indoxacarb ilaçlamadan 2 saat sonra alınan örneklerde 0.756 mg/kg tespit edilmiş ve bu miktar 1. günün sonunda 

0.924 mg/kg değerine yükselerek% 22’lik bir artış gözlemlenmiş ve 3.günün sonunda düşüş değerlerini 

göstermeye başlamıştır (Çizelge 4.3). Uygulamadan sonra birinci günün sonunda elde edilen bu artış biber 

bitkisinin indoxacarbı bitki bünyesine geç aldığının göstergesi olarak açıklanabilir. İlk ilaçlamadan sonra on gün 

içinde 0.217 mg/kg miktarına düşerek ilaç % 71.2 biber meyvesinde yok olmuştur.  

Indoxacarbın MRL değeri ve bekleme süresi 0.3 mg/kg ve 3 gün olarak verilmiştir (Çizelge 3.11). İlk ilaçlamada 

acetamiprid MRL limitine 6.2 günde ulaşırken ikinci ilaçlama 1.8 gün artışla 18.gündeulaşmıştır (Şekil 4.2). 

Indoxacarb ne birinci uygulamada nede ikinci uygulamada MRL limitine tavsiye edilen bekleme süresinde 

ulaşamamıştır. Ölçülen değerler ile modelleme sonucu elde edilen değerlerin birbiri ile uyum içinde olduğu 

gözlemlenmiş (Şekil 4.2) ve birbirlerine yakınlık oranının yani r2 değeri 0.939 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 4.1).  

10. günde yapılan ikinci ilaçlama sonrası biberdeki kalıntı miktarı ilk uygulamadan yaklaşık % 9.5’den fazla 

miktarda tespit edilmiştir (Çizelge 4.3). Bu durumdan dolayı ikinci ilaçlamadan sonra ilacın MRL seviyesine 

ulaşması 1 gün daha uzamış ve 21.günde MRL düzeyine düşebilmiştir (Çizelge 4.3). % 9.5’lik fark ilacın bozunma 

süresinin 1 gün daha uzamasına sebep olmuş ve süreci uzatmıştır. Uygulamada kullandığımız ındoxacarb etken 

maddesi kalıntı ile ilgili çalışmalara konu olmadığı için deneme sonuçları karşılaştırılamamıştır. 

 

Şekil 4.2. Biberde Indoxacarb’ın ardışık uygulama sonucu parçalanma eğrisi 

4.1.3. Deltamethrin 

Deltamethrin sentetik piretroit grubundan olan bir insektisittir. Deltamethrin etkili madde ile biberde yapılan 

ardışık uygulama sonucu bozunma süreci olumsuz yönde etkilenmiştir (Şekil 4.3). Biberde deltamethrin 

ilaçlamasından sonra alınan örneklerin analizi sonucu bulunan kalıntı miktarları ve standart sapmaları çizelge  

(Çizelge 4.4)’ de  verilmiştir.  

Çizelge 4.4. Deltamethrin biber sonuçları 
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Gün Ortalama Kalıntı (mg/kg) Standart Sapma  

0 .08 0 .062 0 .055 

1 0 .075 0 .01 

3 0 .053 0 .018 

5 0 .068 0 .008 

10 0 .041 0 .01 

10 .08 0 .144 0 .002 

14 0 .1 0 .021 

17 0 .068 0 .011 

21 0 .067 0 .005 

28 0 .021 0 .01 

35 0 .011 0 .002 

İlaçlamadan 2 saat sonra alınan örneklerin değerleri 0.822 mg/kg tespit edilirken, bu miktar 10. günün sonunda 

0.041 mg/kg miktarına düşerek ilaç % 33.8 biber meyvesinde yok olmuştur.  

Deltamethrin MRL değeri ve bekleme süresi 0.2 mg/kg ve 3 gün olarak verilmiştir (Çizelge 3.9). Deltamethrin bu 

değere yaptığımız çalışmada asla ulaşmamıştır. Feng-shou vd. (2008) yılında yaptığı çalışmada da Fluazinam’i 

biber tarlalarını 7 gün aralıklarla 4 kez muameleye tabi tutmuş ve son uygulamadan 7. gün sonra, biberdeki 

fluazinam 0.06 mg/kg’ ın aşağısında olduğunu belirlemiş, bu rakam Kore’deki sabit MRL değeri olan 0.3 mg/kg’ın 

aşağısında olduğundan fluazinam ın biberde kalıcı olmadığını göstermiştir. Sonuçlar fluazinam %50 SC biber 

tarlalarında en fazla 4 kere kullanılabilir olduğunu ve hasat öncesi bekleme aralığının 7 gün olması gerektiğini 

göstermiştir. Deltamethrin sentetik pretroit grubu insektisitlerdendir ve kimyasal özelliklerince çok hızlı 

metobolize olmaktadır. Bu özellikleri ile çevrede sorun olmaları büyük ölçüde azalmaktadır. Bu sebeple 

deltamethrinin fluazinam etken maddesi gibi biberde kalıcı özellikte olmadığı söylenebilir. Modelleme sonucu 

elde edilen değerlerle ölçülen değerler küçük bir farkla birbirine uyum sağlamıştır(Şekil 4.2). Model grafiği 

sonucunda elde edilen değerler ölçülen değerler mükemmel bir paralellik göstermiş ve r2 değeri 0.917 olarak 

hesaplanmıştır (Çizelge 4.1).  

İkinci ilaçlamadan sonra alınan örneklerde kalıntı miktarı ilk uygulamadan yaklaşık % 132’den fazla miktarda 

tespit edilmiştir (Çizelge 4.4) ve neredeyse bu uygulamadan 7 gün yani 17. günde alınan örneklerde ilk uygulama 

düzeyine inebilmiştir. Bu durumdan dolayı ilaç hiçbir zaman MRL limitine çıkmamış olsada 10. günde ulaştığı 

0.41 mg/kg değerinde ikinci ilaçlamadan sonra 8 gün daha arttırarak 28. günde ulaşmıştır (Çizelge 4.4). 35. günde 

0.011 mg/kg seviyesine düşerek birinci uygulamadaki miktarın % 82’si, ikinci uygulamadaki miktarın % 92.3’ü 

yok olmuştur.   
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Şekil 4.3. Biberde Deltamethrin’inardışık uygulama sonucu parçalanma eğrisi 

4.1.4. Lambda Cyhalothrin 

Lambda Cyhalothrin bir çok üründe yoğun olarak kullanılan bir sentetik piretroit insektisitidir. Ardışık uygulama 

ilacın bozunma sürecinde etkisinin beklenen şekilde yüksek olmadığı gözlemlenmektedir (Şekil 4.4). Biberde 

lambda cyhalothrin ilaçlamasından sonra alınan örneklerin analizi sonucu bulunan kalıntı miktarları ve standart 

sapmaları çizelge  (Çizelge 4.5)’ de  verilmiştir.  

Çizelge 4.5. Lambda Cyhalothrin biber sonuçları 

Gün Ortalama Kalıntı (mg/kg) Standart Sapma 

0.08 1.566 0.672 

1 1.206 0.414 

3 0.505 0.131 

5 0.369 0.184 

10 0.349 0.114 

10.08 1.048 0.117 

14 0.395 0.163 

17 0.286 0.063 

21 0.237 0.080 

28 0.211 0.074 

35 0.154 0.028 

İlaçlamadan 2 saat sonra alınan örneklerin değerleri 1.566 mg/kg tespit edilirken, bu miktar 10. günün sonunda 

0.349 mg/kg miktarına düşerek ilaç % 77.7 biber meyvesinde yok olmuştur. 3.günün sonuna doğru hızlı bir düşüş 
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gerçekleşmiş 5. günün sonuna ulaştığı 0.369 mg/kg değeri 10. günde de hemen hemen değişmemiştir. 10. günde 

yapılan ikinci ilaçlama sonrası biberdeki kalıntı miktarı diğer pestisitlere nazaran artış yerine % 33’lük bir azalma 

göstermiş (Çizelge 4.5) ve 5. günde ulaştığı 0.369 mg/kg değerine ikinci uygulamadan sonra aynı günlerde 

ulaşmıştır. Her iki uygulamada da ilk üç gün içerisinde hızlı bir bozunma gözlemlenmiş ama bu süreçten sonra 

bozunma yavaşlamıştır.  

Lambda Cyhalothrin MRL değeri ve bekleme süresi 0.1 mg/kg ve 3 gün olarak verilmiştir (Çizelge 3.7). Lambda 

Cyhalothrin verileri 35 günün sonunda MRL limitinin altına düşmemiştir. Lambda Cyhalothrin de sentetik pretroit 

grubu insektisitlerdendir ama deneme sonuçlarında istenilen değere ulaşamaması bitkinin karşılaştığı fizyolojik 

veya kimyasal bir stresle açıklanabilir. Galietta vd. (2011) yaptıkları çalışmada Azoxystrobinin 24. günün sonunda 

dahi bozunmadığını gözlemlemişlerdir. Modelleme sonucu elde edilen değerlerle ölçülen değerler biber 

denemelerinde ikinci olarak en büyük uyumu lambda cyhalothrinde göstermiştir (Şekil 4.4). Genel olarak ölçülen 

değerlerin modellenen değerlere yakınlık oranı yani r2 değeri 0.978 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 4.1).  

 

 

Şekil 4.4. BiberdeLambda Cyhalothrin’inardışık uygulama sonucu parçalanma eğrisi 

4.1.5. Spinosad 

Spinosad ülkemizde organik tarımda da tavsiye edilen neonicotinoit grubundan bir insektisittir. Spinosad etkili 

madde ile biberde yapılan ardışık uygulama sonucu ilacın kinetiğini beklediğimiz doğrultuda yani bozunma 

sürecine olumsuz yönde katkı sağlayarak etki etmiştir (Şekil 4.5). Biberde spinosad ilaçlamasından sonra alınan 

örneklerin analizi sonucu bulunan kalıntı miktarları ve standart sapmaları Çizelge 4.6’da verilmiştir.  

Çizelge 4.6. Spinosad biber sonuçları 

 

 

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

0 5 10 15 20 25 30 35

M
ey

ve
 (m

g/
kg

)

Zaman (d)

Measured Modelled

MRL

Ölçülen                Modellenen



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

926 
 

Gün Ortalama Kalıntı (mg/kg) Standart Sapma 

0.08 2.632 0.627 

1 2.212 0.658 

3 1.717 0.454 

5 1.273 0.673 

10 0.759 0.261 

10.08 3.112 0.71 

14 1.652 0.814 

17 1.349 0.313 

21 0.575 0.102 

28 0.058 0.021 

35 0.089 0.015 

 

Spinosad ilaçlamadan 2 saat sonra alınan örneklerde 2.632 mg/kg tespit edilmiş ve bu miktar 10. Günün sonunda 

0.759 mg/kg miktarına düşerek ilaç % 71.1 biber meyvesinde parçalanmıştır. İlk on günde spinosad ölçülen 

değerlerdeki parçalanma kinetiği birçok ilaca benzer bir kinetik göstermiştir.  

Spinosadın MRL değeri ve bekleme süresi 2 mg/kg ve 3 gün olarak verilmiştir (Çizelge 3.13). Cönger vd. (2012) 

yılında yaptığıkalıntı çalışmasında olduğu gibi MRL limitine kabul edilen günde ilk ilaçlama sonucunda ulaşmıştır. 

İlk ilaçlamada spinosad MRL limitine 2.4 günde ulaşırken ikinci ilaçlama 0.9 gün artışla 13.3 günde ulaşmıştır 

(Şekil 4.5). Modelleme sonucu elde edilen değerlerde ölçülen değerlerle paralellik göstererek en iyi uyumu (r2= 

0.985) sağlamıştır (Şekil 4.5). Uygulanan spinosad biber meyvesindeki miktarı ilk üç gün içerisinde hemen hemen 

yarı değerine ulaşmıştır. 10. günde yapılan ikinci ilaçlama sonrası biberdeki kalıntı miktarı ilk uygulamadan 

yaklaşık % 18’den fazla miktarda tespit edilmiştir (Çizelge 4.6). Bu durumdan dolayı ikinci ilaçlamadan sonra 

ilacın MRL seviyesine ulaşması gün olarak 1 daha fazla günde gerçekleşmiştir (Çizelge 4.2). 
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Şekil 4.5. Biberde Spinosad’ınardışık uygulama sonucu parçalanma eğrisi 

 

5. Sonuç VE ÖNERİLER 

Analiz sonuçları, biberde Lambda Cyhalothrin hariç, Spinosad, Deltamethrin, Indoxacarb ve Acetamiprid de 

tavsiye edilen dozlarda ardışık uygulamanın pestisitlerin bozunma sürecinde olumsuz yönde etkiye sebep 

olduğunu göstermiştir. Kalıntı ile ilgili gelecekte yapılacak çalışmalarda tavsiye edilen dozlarda yapılan 

uygulamalarda pestisitin bozunma sürecinde ardışık uygulama dışında hangi faktörlerinde etkili olduğunun 

saptanması ilemodelleme ile gelecekte kimyasal özellikleri ve konusu farklı olan  pestisitlerle de çalışmalar 

yapılmalı modelin geçerliliği ve gerekliliği ile ilgili daha fazla çalışma ortaya konulmalıdır.  

Gelir Düzeyi ve Çevresel Bozulmanın Uzun Yaşam Üzerine Etkisi: AB Ülkeleri Örneği 

M. Metin DAM1 

Dr. Öğr. Üyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, 09860, 

Nazilli, Aydın/Türkiye. 

ORCID: 0000-0003-3980-7832 

Özet 

Bu çalışmada, AB ülkelerinin 1992-2014 dönemi yıllık veriler kullanılarak çevresel bozulma ve gelir eşitsizliğinin 

sağlık düzeyi üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Panel veri analizinin kullanıldığı çalışmada önce serilerin 

durağanlığı Panel LLC birim kök testiyle, eş-bütünleşme ilişkisinin varlığı panel ARDL PMG yöntemiyle tahmin 

edilmiştir. Çalışma sonucunda; uzun dönemde gelir düzeyinin uzun yaşam üzerindeki etkisi pozitifken, çevresel 

bozulmanın uzun yaşam üzerindeki etkisi negatiftir. Kısa dönemde ise hata düzeltme terimi negatif ve istatistiki 

olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

                                                           
1 Sorumlu yazar/Corresponding author: M. Metin DAM 
  e-posta: metindam@hotmail.com 
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Anahtar Kelimeler: Uzun yaşam, gelir düzeyi, çevresel bozulma, AB Ülkeleri. 

JEL Kodları: I15, Q56, C23 

The Impact of Income Level and Environmental Degradation on Long Life: The Case of EU Countries 

Abstract 

In this study, the effects of environmental degradation and income inequality on health level were analysed by 

using annual data of EU countries for 1992-2014 period. In the study using panel data analysis, firstly, the stability 

of the series was determined by Panel LLC unit root test and the presence of cointegration relationship was 

estimated by panel ARDL PMG method. As a result of the study, while the effect of income level on long life is 

positive in the long term, the impact of environmental degradation on long life is negative. In the short term, the 

error correction term was found to be negative and statistically significant. 

Key Words: Long Life, Income Level, Environmental Degradation, EU Countries. 

JEL Codes: I15, Q56, C23 

 

1. Giriş 

Uzun yaşamın en önemli belirleyicilerinden biri sağlıktır. Bilindiği üzere sağlık sorunları çeşitlidir. Sağlık tanımı 

çevre ve ekonomik gelirden tamamen soyut bir şekilde ele alınamaz. Sağlık algısı toplumlar arasında farklılık 

taşısa da uzun yaşamın en önemli koşulunun sağlıklı yaşam olduğu olgusu tüm insanlık tarafından kabul 

edilmektedir. Bu bağlamda sağlıklı yaşam için yaşam kalitesinin artması önem arz etmektedir. Bir bireyin yaşam 

kalitesini arttıran birçok etmen bulunmakta ve bunun sonucunda insanoğlu daha uzun bir ömür yaşamaktadır.  

Yaşam kalitesi, bireylerin kendi kültürleri ve değerler sistemi içinde kendi durumlarını algılayış biçimidir. Aynı 

zamanda yaşam kalitesi bireylerin fiziksel fonksiyonları, aile içindeki davranışlar, gelir durumları, inanışları, 

psikoloji durumları ve çevre etkilerini kapsamaktadır. Yaşam kalitesi kavramı çok boyutludur, zaman içinde 

değişim gösterebilir, bireylerin beklentileriyle ve yaşantısıyla ilişkilidir, bu nedenle objektif olarak ölçülmesi 

zordur (Avcı ve Pala, 2004: 81). Yaşam kalitesinin uzun yaşam değişkeni olarak alındığı bu çalışmada, uzun 

yaşamın belirleyicileri olarak gelir düzeyi ve çevresel bozulma modele alınmıştır. 

Bu çalışmada, gelir düzeyi ve çevresel bozulmanın uzun yaşam üzerindeki etkisini incelemek için yapısal olarak 

birbirine benzeyen 28 AB ülkesi (Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Almanya, 

Danimarka, İspanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Birleşik Krallık, Yunanistan, Hırvatistan, Macaristan, İrlanda, 

İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Letonya, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve 

İsveç) modele alınmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde yaşam kalitesi, uzun yaşam kavramı ve uzun yaşamın 

belirleyicilerinden bahsedilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde teorik çerçeve ele alınmış, üçüncü bölümde AB 

ülkelerinde uzun yaşam, çevresel bozulma ve gelir durumu hakkında bilgi verilmiş, dördüncü bölümde tarih 

sırasına göre literatür özeti verilmiş ve son bölümde panel veri analizi yapılmıştır.  
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2. Teorik Çerçeve 

Bu çalışmada gelir ve çevre arasındaki etkileşimin bir popülasyonun sağlık sonuçlarını nasıl etkilediği 

tartışılmıştır. Bireylerin sağlığı, hava kirliliği, içme suyunun kalitesi, gelir durumu, eğitim kalitesi gibi fiziksel 

ortamların kalitesine de bağlıdır (Gangadharan ve Valenzuela, 2001: 516). Aynı zamanda, bir ülkenin fiziksel 

ortamının kalitesi, ekonomideki bazı büyüme faktörlerinin bir sonucudur. Nüfus gibi demografik özellikler sağlık 

ve çevreyi yakından ilgilendiren değişkenlerdir.  

3. AB Ülkelerinde Durum 

Ülkelerin yaşam durumlarını gösteren en önemli ölçütlerinden ömür süreleridir. Ömür süreleri ya da uzun yaşamın 

belirleyicisi olarak çalışmaya dahil edilen gelir düzeyi ve çevresel bozulmayla ilgili veriler tablo ve grafiklerle 

aşağıda verilmiştir. Kişi başına gelir arttıkça ve çevresel bozulma azaldıkça ülkelerde yaşam sürelerinin artması 

beklenmektedir.  

 
Tablo 1: AB Ülkelerinde Yaşam Süreleri (Yıl) 

Ülkeler 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2017 

Avusturya 69 70 72 76 78 81 82 

Belçika 70 71 73 76 78 80 81 

Bulgaristan 69 71 71 72 72 74 75 

Kıbrıs 70 73 75 77 78 79 81 

Çek Cumhuriyeti 70 69 70 71 75 77 79 

Almanya 69 71 73 75 78 80 81 

Danimarka 72 73 74 75 77 79 81 

İspanya 69 72 75 77 79 82 83 

Estonya 68 70 69 69 70 75 78 

Finlandiya 69 70 73 75 77 80 81 

Fransa 70 72 74 77 79 82 83 

Birleşik Krallık 71 72 74 76 78 80 81 

Yunanistan 68 71 74 77 78 80 81 

Hırvatistan 65 68 70 72 73 76 78 

Macaristan 68 69 69 69 71 74 76 

İrlanda 70 71 73 75 77 81 82 

İtalya 69 72 74 77 80 82 83 

Litvanya 70 71 70 71 72 73 75 

Lüksemburg 68 70 72 75 78 81 83 

Letonya 70 70 69 69 70 73 75 

Malta 69 71 74 76 78 81 82 

Hollanda 73 74 76 77 78 81 82 

Polonya 68 70 70 71 74 76 78 

Portekiz 63 67 71 74 76 79 81 

Romanya 66 68 69 70 71 73 75 

Slovak cumhuriyeti 70 70 70 71 73 75 77 

Slovenya 69 69 71 73 75 79 81 

İsveç 73 75 76 78 80 81 82 

Kaynak: WDI 
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Tablo 1’de 1960 yılından günümüze AB ülkelerindeki yaşam süreleri yıl olarak yer almaktadır.  Tablodaki bu 

verilere göre 28 AB ülkesinde en uzun yaşam (83 yıl) İspanya, Fransa, İtalya ve Lüksemburg ülkelerine aittir. AB 

ülkelerinde 1960 yılından günümüze yaşam süresini en çok arttıran ülke ise Portekiz’dir. Portekiz’in 1960 yılında 

yaşam süresi 61 iken 2017 yılında yaşam süresini 81 yıla çıkararak en büyük farkı ortaya koymuştur. 

 
Şekil 1: AB Ülkelerinde Kişi Başına Düşen Gelir (GDP per capita (current US$)) 

 
 
 
Kaynak: WDI 
 
Şekil 1’de görüldüğü üzere AB ülkelerinde kişi başına en yüksek gelir 114340$ ile Lüksemburg iken en düşük 

gelir 9273$ ile Bulgaristan ülkesine aittir. AB ülkeleri içinde kişi başı geliri yüksek olan ülkelerin başında 

Lüksemburg, İrlanda, Danimarka, Hollanda ve Finlandiya gelmektedir. AB ülkeleri içerisinde en fakir olan ülkeler 

ise Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, Polonya ve Romanya’dır. Ayrıca bu ülkeler AB’ye üye olma kriterlerinin 

birçoğunu da sağlayamamaktadır.   

 
Şekil 2: AB Ülkeleri Kişi Başı Karbon Emisyonu (2014 yılı, metrik ton) 

 
Kaynak: WDI 
 
Şekil 2’de kişi başı en yüksek karbon emisyonu Lüksemburg ve Estonya’dır. Lüksemburg’un kişi başı geliri 

yüksek olduğu için enerji tüketimi de fazla ve dolayısıyla karbon emisyonu da yüksek olmaktadır. Ancak 
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Estonya’nın hem geliri düşük hem de karbon emisyonu fazla olduğu görülmektedir.  AB ülkeleri Kyoto Protokolü 

kapsamında karbon emisyonlarını düşürme kararı almış ve birçok ülke bu bağlamda hedeflerini yerine getirmiştir.  

4. Literatür Özeti 

Literatürde uzun yaşam, çevresel bozulma ve gelir düzeyi konularında yapılan çalışmalar yetersizdir. Gelir düzeyi 

ve çevresel bozulma konularında oldukça çalışma varken uzun yaşamla gelir düzeyi veya çevresel bozulma 

konularında az çalışmaya rastlanmaktadır. Literatürde yapılan çalışmaların çoğunda çevre ile büyüme arasındaki 

Kuznets teorisinden bahsedilmiştir. Bu çalışmalarda farklı dönem ve ülke grupların kullanıldığı çalışmalarda 

benzer sonuçlar olduğu gibi farklı sonuçlara da ulaşılmıştır. Bu çalışmada daha çok çevre ve gelir düzeyinin uzun 

yaşam üzerindeki etkisini anlatan literatüre ağırlık verilmiştir. Bu konudaki çalışmaların seçilmiş bir özeti tarih 

sırasına göre buraya alınmıştır. 

Gangadharan ve Valenzuela (2001) çalışmasında, sağlık göstergeleri ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi 

incelemektedir.  Çalışmada, Çevresel Kuznets Eğrisi (EKC) hipotezinin varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca sağlıkla 

gelir arasındaki ilişkilerin ele alındığı çalışmada, çevresel stres değişkeninin sağlık durumu üzerinde önemli bir 

olumsuz etki oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda, GSMH ile sağlık durumu değişkenleri arasında 

pozitif bir ilişki olduğu analiz edilmiştir.  

Okunade vd. (2004), OECD ülkelerinin sağlık harcamalarındaki büyümenin belirleyicilerinin araştırıldığı 

çalışmada Jackknife Örnekleme Planı tahmincileri kullanılmış ve analiz sonucunda, sağlık harcamalarındaki 

artışın koşullu yakınsama ile uyumlu olduğunu doğrulanmıştır. Ayrıca istatistiksel önem ve en uygun fonksiyonel 

form modelleri, büyüme dönemi modelleri arasında benzersiz olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir analiz 

sonucunda, kısa dönemde Jackknife örnekleme planının faydalarını ve araştırmacıları hatalı fonksiyonel formlar 

koymaya ve kısa zaman serileri regresyonlarına asimptotik istatistiksel yöntemler uygulamamaya karşı 

uyarmaktadır.  

Baltagi ve Moscone (2010), sağlık harcamaları ile gelir arasındaki uzun dönem ilişkisini 20 OECD ülkesi için 

1971-2004 dönemi verilerle panel veri analizi yöntemiyle incelemiştir. Çalışmada önce serilerin durağanlıkları 

alınmış sonra eş-bütünleşme yöntemi kullanılarak analiz yapılmıştır. Analizde, sağlık hizmetlerinin, literatürde 

tahmin edilenden esneklikten çok daha küçük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sağlık hizmetlerinin lüks değil 

bir zorunluluk olduğu vurgulanmıştır. 

Mariani vd. (2010), yaşam beklentisi ve çevresel kalite dinamiklerini belirleyen bir OLG modeli oluşturmuş, çevre 

ile uzun yaşam arasında bir pozitif korelasyon olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuç, yaşam beklentisi ve çevresel 

performans ölçümleriyle ilgili stilize gerçeklerle tutarlıdır.  

Anwar vd. (2017), Güney Asya ülkelerinde (Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka) 1980-2014 

dönemi verilerini kullanarak çevresel bozulma ve gelir eşitsizliğinin sağlık durumu üzerindeki etkisini panel veri 

analizi kullanılarak PMG (Pooled Mean Group) yöntemiyle tahmin edilmiştir. Sağlık durumu olarak çocuk 

ölümleri ve yaşam beklentisi değişkenleri kullanılmıştır.  Analiz sonucunda, uzun dönemde gelir eşitsizliği ve 

çevresel bozulmanın sağlık durumunu negatif etkilediği görülmüştür. Ayrıca Güney Asya ülkelerinde gelir 

eşitsizliğinden sağlık durumuna doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.  
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5. Analiz 

 

5.1.  Veri Seti ve Model 

Bu çalışmada 28 AB ülkelerine ait 1992–2014 dönemi yaşam beklentisi (Yaşam beklentisi, yıl olarak), kişi başı 

gelir (Sabit Kişi Başı GSYH, logaritmik olarak) ve çevresel bozulma (Kişi Başı Karbon Emisyonu (metrik ton)) 

yıllık verileri kullanılmıştır. Veriler Dünya Bankasından alınmış ve aşağıdaki model tahmin edilmiştir.   

Model:  

LEt = β0 + β1GDPt + β2COt + εt         (1) 
 
Denklem 1’de LE; yaşam beklentisini, GDP; logaritması alınmış kişi başına düşen GSYH’yi ve CO; kişi başına 

düşen karbon emisyonunu göstermektedir.  

5.2.  Yöntem 

Çalışmada serilerin durağanlıkları, LLC (Levin, Lin and Chu) panel birim kök testi yöntemiyle test edilmiştir. 

Seriler arasındaki eş-bütünleşme ilişkisi; sınır testi yöntemiyle, uzun ve kısa dönem ilişkileri ise sınır testi 

yaklaşımına dayalı ARDL (Autoregressive Distributed Lag: Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Model) yöntemiyle 

analiz edilmiştir. 

Bu çalışmada, eş-bütünleşme yöntemi olarak Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi 

kullanılmıştır. Bu yöntemin üstün yanı tüm değişkenlerin birinci farkı alındıktan sonra durağan hale gelmesi yani 

I(1) olması gerekmemektedir. Halbuki Engle-Granger (1987), Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990) 

tarafından geliştirilen eş-bütünleşme yöntemlerinde tüm serilerin I(1) olma zorunluluğu vardır. Serilerin 

durağanlık düzeyleri farklı olsa da eş bütünleşme ilişkisinin varlığı test edilebilmektedir. Ayrıca sınır testi 

yaklaşımı düşük sayıda gözlemle modeli tahmin etmek mümkün olabilmektedir (Narayan ve Narayan, 2005).  Bu 

özelliklerle sınır testi yaklaşımı daha kullanışlı olduğu kabul edilmektedir. 

            Verilerin durağanlığını kontrol ettikten sonra modelin tahmini Panel Pooled Mean Group (PMG) 

uygulandı. Panel PMG tahmincisi, farklı durağanlıktaki değişkenlerin aynı modelde tahmin edilmesine imkân 

verir. Bu tahminci, hata düzeltme katsayısıyla birlikte kısa dönemli ve uzun dönemli ilişkileri de hesaplar. 

5.3.  Panel Birim Kök Testi 

Eğer bir zaman serisi durağan değilse, ortalaması, varyansı ve kovaryansı zaman içerisinde değişmektedir. Bir 

dönemde meydana gelen şoklar, diğer dönemleri de etkilemekte ve şok kalıcı hale gelmektedir. Bu durumda 

yapılan analiz, sahte regresyonlar içermekte ve t ve f istatistikleri anlamlılığını yitirmektedir. Bu nedenle önce 

serilerin durağan hale getirilmesi gerekmektedir (Gujarati, 1999: 712). 

Bu çalışmada, serilerin durağanlığı 2002 yılında Levin, Lin & Chu (LLC) tarafından bulunan LLC testi ile 

araştırılmış ve birim kök testleri yapılmıştır. Testte kullanılan H0 hipotezi ortak birim kök olduğu yönündedir. H1 

hipotezi ise serinin durağın olduğu yönündedir. Test olasılık değerinin 0.05’ten küçük olması serilerin durağan 

olduğunu; 0.05’ten büyük olması ise serilerde birim kök olduğunu göstermektedir (Çınar, Yılmazer & Fazlılar 

2012: 219; Akbostancı, Aşık & Tunç 2009: 866).  

Çalışmada uygulanan LLC panel birim kök testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: LLC Panel Birim Kök Test Sonuçları 
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Değişkenler 
Düzey Değeri 1. Farkları 

t istatistik Olasılık Değeri t istatistik Olasılık Değeri 

LE 3.069 0.998 -6.450 0.000 

GDP -8.283 0.000 -7.751 0.000 

CO 3.665 0.999 -6.103 0.000 

 

 Tablo 2’deki birim kök test sonuçları incelendiğinde GDP serisinin düzey değerlerinde durağan olduğu I(0) ve 

diğer serilerin birinci farkları alındıktan sonra durağan hale geldikleri I(1) görülmüştür. 

 

5.4.  Eş-Bütünleşme Testi 

Seriler arasındaki eş-bütünleşme ilişkisi, sınır testi yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Bunun için kısıtlanmamış bir 

hata düzeltme modeli kurulur. Modelin bu çalışmaya uyarlanmış biçimi şöyledir: 

ΔLEt = β0+∑ 𝛽𝑚
𝑖=1 1iΔLEt-i +∑ 𝛽𝑚

𝑖=0 2iΔGDPt-i +∑ 𝛽𝑚
𝑖=0 3iΔCOt-i + β4LEt-1+ β5GDPt-1 + β6COt-1 + ε1t          

                  (2) 

Burada, m; optimum gecikme uzunluğunu, Δ; fark operatörünü, Ɛt; hata terimini, diğer harf kısaltmalarıyla 

verilenler ise, değişken tanımındaki anlamları ifade etmektedir.  

5.5.  Kısa ve Uzun Dönem Analizi 

Uzun donem ilişkisinin incelenmesi amacıyla kurulan ARDL modeli şu şekilde tanımlanmıştır: 

 
LEt = β0 +∑ 𝛽𝑚

𝑖=1 1iLEt-i + ∑ 𝛽𝑛
𝑖=0 2iGDPt-i + ∑ 𝛽

𝑝
𝑖=0 3iCOt-i + εt      (3) 

 

            Burada m, n ve p gecikme uzunlukları olup, AIC kullanılarak belirlenmektedir. Bu işlem, Kamas ve 

Joyce’un (1993) nedensellik analizlerinde gecikme uzunluğunun belirlenmesi için önerdiği yöntemle yapılmıştır. 

Buna göre, ilk önce, bağımlı değişkenin kendi gecikmeli değerlerine göre regresyonu yapılmış ve en küçük AIC 

değerini veren, içsel bağıntısız modelin gecikme uzunluğu bulunmuştur. Daha sonra bağımlı değişkenin belirlenen 

gecikme uzunluğu sabit tutulup; birinci bağımsız değişkenin olası tüm gecikmeleri ile regresyon modelleri 

oluşturulmuş ve en küçük AIC değeri dikkate alınarak bu bağımsız değişkenin gecikme sayısı belirlenmiştir. 

Benzer işlemler diğer bağımsız değişken için de tekrarlanarak optimum gecikme sayısı elde edilmiştir. Bu 

işlemlere ilişkin testin sonuçları Tablo 3’te sunulmuş ve buna göre kısa ve uzun dönem ARDL (4,4,4) modeli 

belirlenmiştir. 

 
Tablo 3: ARDL(4,4,4) PMG Tahmin Sonuçları (1992-2014) 

Uzun Dönem 

Değişkenler Katsayı t-istatistik Olasılık Değeri 

GDP 5.54 34.04 0.000 

CO -0.58 -13.04 0.000 

Kısa Dönem 

D(LE(-1)) -0.245317 -0.245317 0.0255 

D(LE(-2)) -0.210386 -0.210386 0.0224 

D(LE(-3)) -0.152311 -0.152311 0.0411 
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D(LGDP) -0.231008 -0.231008 0.8392 

D(LGDP(-1)) -0.097090 -0.097090 0.9111 

D(LGDP(-2)) -3.697331 -3.697331 0.0010 

D(LGDP(-3)) -0.921189 -0.921189 0.1672 

D(CO) -0.052134 -0.052134 0.5892 

D(CO(-1)) -0.033091 -0.033091 0.7366 

D(CO(-2)) -0.068178 -0.068178 0.4614 

D(CO(-3)) 0.047342 0.047342 0.6384 

ECT -0.20 -3.52 0.000 

C 5.46 3.66 0.000 
 

Tablo 3’teki uzun dönem analizinde gelir düzeyi ile uzun yaşam arasındaki ilişki pozitifken çevresel bozulma ile 

uzun yaşam arasındaki ilişki negatiftir. Bu sonuç hem beklentileri hem de iktisat teorisini doğrulamaktadır. Ayrıca 

t istatistik değerleri ve olasılık değerlerin anlamlı olması da bu sonuçları desteklemektedir.   

            Tablo 3’te kısa dönem analizine baktığımızda ise, hata düzeltme teriminin katsayısının negatif ve istatistiki 

olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Ancak değişkenlerin olasılık değerlerinin anlamsız olması kısa dönem 

hakkında herhangi bir yorum yapılamamaktadır.  

 

 
Tablo 4: BRIC T Ülkeleri için Yatay Kesit Bağımlılığı Hata Terimi Sonuçları (1995-2016) 

 

Sıra No Ülkeler 
Hata Terimi (ECT) 

Katsayı t-istatistik Olasılık Değeri 

1 Avusturya 0.041 30.15 0.00 
2 Belçika -0.262 -17.24 0.00 
3 Bulgaristan -0.800 -62.28 0.00 
4 Kıbrıs -0.006 -212.06 0.00 
5 Çek Cumhuriyeti -0.215 -43.78 0.00 
6 Almanya -0.146 -56.55 0.00 
7 Danimarka 0.148 103.78 0.00 
8 İspanya 0.066 10.64 0.00 
9 Estonya -0.170 -38.15 0.00 

10 Finlandiya -0.021 -7.69 0.00 
11 Fransa -0.184 -7.41 0.00 
12 Birleşik Krallık -0.500 -59.54 0.00 
13 Yunanistan -0.215 -6.05 0.00 
14 Hırvatistan -0.330 -27.43 0.00 
15 Macaristan -0.055 -6.28 0.00 
16 İrlanda -0.984 -22.68 0.00 
17 İtalya -0.047 -23.96 0.00 
18 Litvanya -0.648 -18.84 0.00 
19 Lüksemburg 0.362 39.76 0.00 
20 Letonya -0.291 -10.66 0.00 
21 Malta -0.017 -0.64 0.56 
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22 Hollanda -0.134 -48.86 0.00 
23 Polonya 0.002 0.021 0.98 
24 Portekiz 0.045 4.58 0.01 
25 Romanya -0.822 -32.22 0.00 
26 Slovakya -0.264 -59.28 0.00 
27 Slovenya 0.049 18.61 0.00 
28 İsveç -0.413 -28.04 0.00 

 
 

            Tablo 4 incelendiğinde; Avusturya, Danimarka, İspanya, Lüksemburg, Polonya, Portekiz ve Slovenya 

haricindeki ülkelerin hata düzeltme terimlerinin katsayılarının negatif ve istatistiki olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. Bu durum; uzun dönemde birlikte hareket eden seriler arasında, kısa dönemde ortaya çıkan 

sapmaların, ortadan kalktığını ve serilerin tekrar uzun dönem denge düzeyine yakınsadıklarını, yani hata düzeltme 

mekanizmasının çalıştığını göstermektedir. Ancak Malta hata düzeltme katsayısı negatif olduğundan istatistiki 

olarak anlamlı olsa da olasılık değeri anlamlı olmadığı için kısa dönem hakkında yorum yapmak yanlış olacaktır.  

Sonuç  

AB ülkelerinde, 1992-2014 dönemi yıllık veriler kullanılarak çevresel bozulma ve gelir eşitsizliğinin sağlık düzeyi 

üzerindeki etkisi incelenmiştir. Analize Avrupa Birliğine üye olan 28 ülke dahil edilmiştir. Serilerin durağanlığı 

Levin, Lin ve Chu tarafından geliştirilen LLC panel birim kök testi yapılmıştır. Seriler arasındaki eş-bütünleşme 

ilişkisi; sınır testi yöntemiyle, uzun ve kısa dönem ilişkileri ise sınır testi yaklaşımına dayalı panel ARDL PMG 

yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Çalışma sonucunda; uzun dönemde gelir düzeyinin uzun yaşam üzerindeki etkisi pozitifken, çevresel bozulmanın 

uzun yaşam üzerindeki etkisi negatiftir. Kısa dönemde ise hata düzeltme terimi negatif ve istatistiki olarak anlamlı 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Bu çalışmadan elde edilen bulgulara dayanarak AB gibi gelişmiş ülkelerde uzun yaşam ya da yaşam kalitesinin 

artması kişi başı gelirin artması ile doğru orantılıdır. Ayını zamanda çevresel bozulma ile uzun yaşam arasında 

negatif bir ilişki söz konusudur. Bu bağlamda AB ülkeleri yaşam kalitesini arttırmada Maastricht kriterleri ve 

Kopenhag kriterleri oldukça önemlidir.  
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The Nutritional Status After Three Consecutive Months Dietary Treastment in Peritoneal Dialysis 

Patients 

Gamze AKBULUT, Nilüfer ACAR TEK, Burcu DENİZ GÜNEŞ, Ayçıl ÖZTURAN ŞİRİN 

Abstract 

Introduction: This study was planned to investigate the relation between dietary treastment and  nutritional status 

in peritoneal dialysis (PD) patients. 

Materials and methods: A total of 28 clinically stable patients were enrolled in this study. All patients were taken 

a dietary therapy according to the guidelines of the American Journal of Kidney Foundation for 12 weeks. The 

daily macronutrient intakes of the patients were calculated by the food consumption records.  

Results: The mean age was 48.3 ± 13.10 years [56.3 ± 7.41 years for males (n = 14) and 40.3 ± 12.84 years for 

females (n = 14)]. The daily dietary energy and protein intakes were under the recommended level in the study 

period. Daily protein intake was decreased from 66.4 ± 22.23 g (≈0.83 g/kg) to 62.6 ± 16.62 g (≈0.78) in men, and 

56.2 ± 13.88 g (≈0.87 g/kg) to 52.1 ± 22.12 g (≈0.80 g/kg) in women. But none of the changes were statistically 

significant (p > 0.05).  

Conclusion: Patients undergoing PD frequently have low intakes of protein and energy. It is recommended that 

individuals undergoing PD periodically maintain 3-day dietary records followed by dietary interviews conducted 

by a dietitian. 
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Periton diyalizi hastalarında üç aylık diyet tedavisi sonrası beslenme durumu 

Özet 

Giriş: Bu çalışma, periton diyalizi (PD) hastalarında diyet tedavisi ile beslenme durumu arasındaki ilişkiyi 

araştırmak amacıyla planlanmıştır. 

Gereç ve yöntem: Çalışmaya klinik olarak stabil 28 hasta alınmıştır. Tüm hastalara, Amerikan Böbrek Vakfı 

Dergisi'nin rehberine uygun 12 haftalık bir diyet tedavisi uygulanmıştır. Hastaların günlük makro besin ögesi 

alımları besin tüketim kayıtları ile hesaplanmıştır. 

Bulgular: Ortalama yaş tüm bireylerde 48.3 ± 13.10 yıl [erkeklerde 56.3 ± 7.41 yıl (n = 14) ve kadınlarda 40.3 ± 

12.84 yıl (n = 14)] olarak bulunmuştur. Günlük alınan diyet enerjisi ve protein, önerilen seviyenin altında 

hesaplanmıştır. Günlük protein alımı, erkeklerde 66.4 ± 22.23 gramdan (≈0.83 g/kg) 62.6 ± 16.62 grama (≈ 0.78 

g/kg), kadınlarda 56.2 ± 13.88 gramdan (≈0.87 g/kg) 52.1 ± 22.12 grama (≈0.80 g/kg) düşmüştür. Fakat 

değişikliklerin hiçbiri istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p> 0.05). 

Sonuç: PD hastalarında sıklıkla protein ve enerji alımı, gereksinimden düşük hesaplanmaktadır. PD’li kişilerin 

periyodik olarak 3 günlük besin tüketim kaydı tutmaları ve diyetisyen tarafından yapılan diyet görüşmelerini 

sürdürmeleri önerilir.  
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Introduction 

Medical nutritional therapy is widely recognized as an important part of the treatment for patients with CRF. 

Patients undergoing peritoneal dialysis (PD) are at high risk of malnutrition, which significantly impacts mortality. 

The prevalence of malnutrition in PD patients ranged from 18% to 56% in different studies.1,2  

Nutritional markers as predictors of survival in patients on CAPD. Perit Dial Int. 1995;15:10–19.  Therefore, 

anthropometric measurements and food consumption records are of great importance in determining the nutritional 

status of PD patients.3 In order to optimize quality of life (QoL), it is important that patients with ESRD on PD are 

given appropriate nutritional requirements. Protein requirements are a key area of importance for the dietary 

management of patients on dialysis.4  

Materials and Methods 

A total of 28 clinically stable patients were enrolled in this study. The patients were undergoing PD therapy at 

Gazi University Hospital who did not have peritonitis during the last 3 months. The inclusion criteria were as 

follows: being on PD for at least 6 months, having visited our outpatient clinic monthly, and had complete dietary 

treatment for three consecutive months. 

We used the American Journal of Kidney Foundation guidelines to regulate the dietary energy intake and 

macronutrient requirements of each patient. According to these guidelines, patients undergoing maintenance 

chronic PD should be prescribed a dietary energy intake of 35 kcal/kg/day for those who are <60 years of age and 

30 kcal/kg for those who are ≥60 years of age. Maintenance chronic PD patients should be prescribed 1.2–1.3 g 

protein/kg/day. At least 50% of the dietary protein should be of high biological value (animal-based protein). The 

oral energy supply should favor lipids (30–40% of total energy intake, diet dialysate) and complex carbohydrates. 

Simple sugars should be restricted.5 The detailed dietary records for three consecutive days (one for weekend) 

were taken from each individual. The diets were also planned according to the diagnosis of the diseases such as 

diabetes and/or hypertension. 

Statistical Analysis 

The data analysis was carried out using SPSS version 15.0 software (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Results were 

expressed as means (x̄) and standard deviation (SD) for the data. Wilcoxon signed-rank test was used to assess the 

comparison of nonnormally distributed values between the two groups. Significance is defined as a p-value less 

than 0.05. 

Results 

This study was conducted on 28 (14 males, 14 females) PD patients between the ages of 22–70 years. The mean 

age was 48.3 ± 13.10 years (56.3 ± 7.41 years for males, and 40.3 ± 12.84 years for females). 

The anthropometric measurements of the study group measured by BIA are shown in Table 1. There were 

significant changes in fat percentage (%), TBW (%, L), ECW (%, L), basal metabolic rate over body weight 

(BMR/BW), and body fat mass index (BMFI) in males (p< 0.05), but there was no change in females (p > 0.05). 

In Table 2, the dietary energy and macronutrient intake of the patients were indicated. According to this, the daily 

energy and protein intake of the patients has decreased throughout the 12 weeks. Daily protein intake was 

decreased from 66.4 ± 22.23 g (≈0.83 g/kg) to 62.6 ± 16.62 g (≈0.78) in men, and 56.2 ± 13.88 g (≈0.87 g/kg) to 

52.1 ± 22.12 g (≈0.80 g/kg) in women. But none of the changes were statistically significant (p > 0.05). 

Discussion 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/0886022X.2012.734768
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/0886022X.2012.734768
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/0886022X.2012.734768
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/0886022X.2012.734768
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Valuable clinical parameters for routine assessment of nutritional status are history of weight loss, percentage of 

standard weight, BMI, clinical evaluation of muscle and subcutaneous fat mass, and assessment of comorbid 

conditions. Protein intake should be at least 1.2 g/kg standard BW, to be on the safe side for almost all patients. 

Energy intake should be 35 kcal/kg standard BW in patients <60 years of age and 30 kcal/kg standards BW in 

patients >60 years of age.6 The amount of daily energy intake is important as well as the composition of it. As the 

prevalence of hyperlipidemia is high in PD patients and the absorption of glucose from the dialysate, daily fat 

intake, and carbohydrate consumption should be checked carefully among the patients.7,8 Nutritional status relates 

strongly to morbidity and mortality in dialysis patients. Whereas predialysis nutritional requirements are not 

different from those of healthy adults and allow for moderate protein intakes of 0.7–0.8 g/kg/day; in maintenance 

PD, these intakes are not enough to maintain good nutritional status and are associated with signs of 

malnutrition.9 In general, both protein and energy requirements are greater in dialysis patients than in healthy 

persons.10 The Dialysis Outcome Quality Initiative (DOQI) guidelines in nutrition have proposed that, based on 

nitrogen studies in HD and PD patients, a minimum of 1.2 g of protein/kg BW in HD and 1.3 g of protein/kg BW 

in PD represent the minimum daily intake to ensure a neutral protein balance.11 Half of this intake should be made 

by proteins of high biological value from animal origin, for example, meat, fish, or dairy products. In this study, 

although most of the patients were well nourished according to SGA, their daily protein intakes were under the 

recommended levels in the study period. First, this was mostly due to that the patients did not obey the rules of the 

dietary recommendations. Food intake may vary considerably, depending on the dialysis schedule. Second, 

changes in lifestyle may have psychological effects and patients may not want to change their whole behavior, 

including food habits. This is especially important since any delay in providing adequate intake will induce a loss 

of energy stores and protein mass, which are not easily regained afterwards. 

Evidence indicates that for patients ingesting low protein or energy intakes, increasing dietary protein or energy 

intake improves nutritional status. In this study, dietary intakes of energy and protein did not change during diet 

therapy. This may due to the reason that patients did not consume enough dietary protein sources at recommended 

levels. It is important, therefore, to monitor the dietary protein and energy intake of PD patients. It is recommended, 

therefore, that individuals undergoing PD periodically should maintain dietary training for changing wrong eating 

habits, and proposals should be developed to facilitate compliance with the dietary advice and 3-day dietary records 

periodically followed by dietary interviews via calculating nutrient intake from the diaries and interviews, for 

example, a registered dietitian, preferably with experience in renal disease. 4,12,13 In conclusion, patients not 

meeting their dietary prescription did not adjust their intake to match the recommended advice they had been given 

from a dietitian. According to the food consumption results, subjects consumed less than the recommended intakes 

for energy and protein. This inability to change suggests that subjects may be eating to the limit of their appetite. 
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Table 1.  The Anthropometric Measurements of the Individuals According to Gender 

  Men (n = 14) Women (n = 14) Total (n = 28) 
  Initial 12th week  Initial 12th week  Initial 12th week  
Anthropometric 
measurements 

x̄ ± SD x̄ ± SD p-
Value 

x̄ ± SD x̄ ± SD p-
Value 

x̄ ± SD x̄ ± SD p-
Value 

BW (kg) 81.2 ± 15.35 81.3 ±14.85 0.615 67.2 ±15.10 66.8±16.34 0.308 74.2±16.54 74.4±16.97 0.732 

Fat mass (kg) 20.5 ± 5.32 21.6 ±5.64 0.074 22.9 ± 8.3 23.0 ±9.35 0.875 21.7±6.97 22.3 ± 7.61 0.249 

Fat percentage (%) 25.0 ± 4.84 26.4 ±4.12 0.006 33.8 ± 7.83 33.7 ±7.83 0.999 29.4±7.80 30.1 ± 7.18 0.068 

Fat-free mass (kg) 60.8 ± 12.29 59.8±10.88 0.096 44.3 ±11.21 43.8 ±9.83 0.509 52.6±14.30 51.8 ±13.04 0.113 

Dry lean weight (kg) 14.3 ± 3.71 14.6 ±3.90 0.182 10.9 ± 4.33 10.9 ±4.35 0.859 12.6±4.34 12.8 ± 4.45 0.264 

TBW (%) 57.4 ± 4.58 55.9 ±3.91 0.021 50.2 ± 6.02 49.9 ±6.71 0.660 53.8 ± 6.42 52.9 ± 6.17 0.050 

TBW (L) 46.7 ± 9.16 45.4 ±7.47 0.019 33.4 ± 7.38 32.8 ±6.08 0.345 40.1 ± 10.6 39.1 ± 9.26 0.025 

ECW (%) 26.2 ± 6.07 25.5 ±6.29 0.028 23.5 ± 2.69 23.4 ±2.98 0.730 24.9 ± 4.80 24.5 ± 4.94 0.060 

ECW (L) 19.9 ± 3.85 19.2 ±3.11 0.011 15.7 ± 2.99 15.4 ±2.39 0.135 17.8 ± 4.00 17.3 ± 2.36 0.012 

ICW (%) 31.3 ± 4.02 30.7 ±3.54 0.132 26.3 ± 2.09 26.3 ±2.30 0.972 28.8 ± 4.05 28.5 ± 3.68 0.252 

ICW (L) 25.6 ± 4.45 25.4 ±3.99 0.325 17.6 ± 4.32 17.5 ±4.08 0.700 21.6 ± 5.94 21.5 ± 5.65 0.332 

Body cell mass 36.4 ± 6.25 36.2 ±5.61 0.441 25.2 ± 6.17 25.0 ±5.84 0.552 30.8 ± 8.36 30.6 ± 8.00 0.340 

Third space water 1.2 ± 1.14 0.7 ± 0.62 0.014 0.1 ± 1.08 −0.0 ±1.18 0.944 0.6 ± 1.23 0.3 ± 1.00 0.050 

Nutrition index 0.4 ± 0.00 0.4 ± 0.00 0.084 0.4 ± 0.01 0.4 ± 0.01 0.166 0.4 ± 0.02 0.4 ± 0.02 0.027 
Illness marker 0.8 ± 0.01 0.8 ± 0.26 0.187 0.8 ± 0.03 0.8 ± 0.03 0.294 0.8 ± 0.03 0.8 ± 0.19 0.064 

BMR 1791.3±310.76 1763.9±275.0 0.102 1468.8±280.46 1455.9±243.26 0.433 1630.1±333.67 1609.9±299.17 0.096 

BMR/BW 22.7 ± 1.42 21.8 ± 1.34 0.007 22.2 ± 3.01 22.3 ± 3.11 0.929 22.2 ± 2.31 22.0 ± 2.36 0.094 

Est. Av. Rate 2508.0±434.97 2469.4±385.09 0.096 2056.3±392.83 2038.4±340.50 0.432 2282.1±467.22 2253.9±418.79 0.096 

BMI (kg/m2) 28.4 ± 4.31 28.5 ± 4.29 0.362 27.1 ± 4.17 26.9 ± 4.27 0.506 27.7 ± 4.21 27.7 ± 4.28 0.923 

BMFI 7.1 ± 2.00 7.6 ± 1.97 0.013 9.3 ± 3.24 9.3 ± 3.45 0.929 8.2 ± 2.87 8.4 ± 2.89 0.108 

FFMI 21.2 ± 3.17 20.9 ± 2.86 0.093 17.7 ± 2.46 17.6 ± 2.07 0.598 19.5 ± 3.31 19.2 ± 2.97 0.169 

WHR 0.99 ± 0.06 0.99 ± 0.06 0.569 0.88 ± 0.08 0.88 ± 0.06 0.964 0.94 ± 0.09 0.93 ± 0.08 0.685 

Impedance 504.6 ±114.92 493.9 ±168.39 0.064 615.8 ±120.37 629.3 ±125.34 0.245 560.1 ±128.62 561.6 ±161.13 0.038 

BW, body weight; TBW, total body water; ECW, extracellular water; ICW, intracellular water; BMR, basal 
metabolic rate; BMI, body mass index; Est. Av. Rate, mean energy requirement; BMFI, body fat mass index; 
FFMI, body fat free mass index; WHR, waist hip ratio.*p < 0.0 
Table 2.  The Dietary Energy and Macronutrients Intake of the Individuals According to Gender 
 

  Men (n = 14) Women (n = 14) Total (n = 28) 
  Initial 12th week  Initial 12th week  Initial 12th week  

Dietary x̄ ± SD x̄ ± SD p-Value x̄ ± SD x̄ ± SD p-Value x̄ ± SD x̄ ± SD p-Value 

Energy (kcal/day) 1806.2±435.36 1659.9±556.86 0.331 1510.2±330.54 1446.4±392.96 0.925 1658.2 ± 408.15 1553.1 ± 485.26 0.327 

CHO (g/day) 224.5 ± 50.66 213.5 ± 84.56 0.363 171.3 ± 32.52 174.7 ± 54.29 0.875 197.9 ± 49.77 194.1 ± 72.41 0.569 

CHO (%) 51.5 ± 7.41 50.6 ± 6.98 0.975 47.3 ± 7.93 48.3 ± 6.88 0.363 49.4 ± 7.83 49.5 ± 6.89 0.569 

Protein (g/day) 66.4 ± 22.23 62.6 ± 16.62 0.551 56.2 ± 13.88 52.1 ± 22.12 0.433 61.3 ± 18.88 57.3 ± 19.91 0.412 

Protein (g/kg/day) 0.83 ± 0.29 0.78 ± 0.21 0.470 0.87 ± 0.27 0.80 ± 0.35 0.551 0.85 ± 0.27 0.79 ± 0.28 0.439 

Protein (%) 14.9 ± 3.60 16.0 ± 5.02 0.272 15.1 ± 2.36 14.1 ± 3.48 0.363 15.0 ± 2.99 15.1 ± 4.35 0.485 

Fat (g/day) 69.8 ± 25.09 59.8 ± 22.7 0.363 65.3 ± 24.18 58.3 ± 15.75 0.300 67.6 ± 24.29 59.1 ± 19.2 0.158 

Fat (%) 33.6 ± 6.57 32.3 ± 5.32 0.470 37.5 ± 7.07 36.6 ± 4.98 0.638 35.6 ± 6.99 34.5 ± 5.51 0.374 

Fiber (g/day) 22.5 ± 8.05 18.2 ± 7.03 0.221 16.2 ± 8.56 17.4 ± 8.04 0.245 19.3 ± 8.76 17.8 ± 7.42 0.991 

CHO, carbohydrate 
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YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTA KONFORUNU ETKİLEYEN ÇEVRSEL FAKTÖRLER 

Özlem İBRAHİMOĞLU1, Özde ÖĞÜTLÜ2, 
 
1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi , 2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Giriş 

 Konfor kavramı, latince "güç" kelimesinden gelmekte olup hemşirelik mesleğinin tarihsel sürecinde 

bakımı etkileyen en önemli faktörlerden birisi olarak ele alınmış ve hemşirelik literatüründe bir durum ya da süreç 

olarak kullanılmıştır (Zengin, 2016). Katherina Kolcaba tarafından analiz edilen konfor kuramına göre konfor; 

"ferahlama, huzura kavuşma ve sorunların üstesinden gelebilmek için temel insan gereksinimlerini karşılamanın 

o andaki deneyimidir." (Kolcaba ve Kolcaba, 1991). Peplau, Orlando, Roy ve Watson gibi hemşirelik kuramcıları 

kuramlarında konforun bakımın  bir değişkeni olduğunu ve konforu etkileyen fiziksel, mental ve psikolojik 

faktörlerin olduğunu bildirmişlerdir (Siefert, 2002; Tutton ve Seers, 2003).  

 Yoğun bakım üniteleri; kısmen veya tamamen fonksiyonlarını yitirmiş olan organ veya organ 

fonksiyonlarının olumsuz etki nedenleri ortadan kaldırılıncaya kadar, bu fonksiyonlarının izlenmesi, 

desteklenmesi, yerlerinin geçici olarak doldurulması ve hastalığı oluşturan temel nedenlerin tedavi edilebilmesi 

amacıyla ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, hastaların sürekli izlem ve gözlemlerinin yapıldığı, hasta 

bakımı açısından ayrıcalık taşıyan ve multidisipliner ekiple hizmet sunulan özel ünitelerdir (Güngör, 2015; 

İbrahimoğlu, 2017; Şahinoğlu, 2011; Eti Aslan ve Çakır, 2016; Tel, 2012; Başak, Uzun ve Arslan, 2010).  Yoğun 

bakım üniteleri hasta ve yakınlarının konforunu etkileyen birçok faktörü içinde barındırır. Yoğun bakım 

ünitesindeki aydınlatma, gürültü, alarm sesleri, tıbbi cihazlar, invaziv girişimler, ısı, nem, koku gibi çevresel 

faktörler, hastaları ve yakınlarını fiziksel, sosyokültürel, psikospiritüel ve çevresel boyutta etkiler (Zengin, 2010; 

Zaybak ve Çevik, 2015). Bu etkinin bakıma yansıması iyileşmeyi olumsuz etkiler, yoğun bakım ünitesinde yatış 

süresini arttırır, hastane enfeksiyonu riski ve maliyet artar.  

 Yoğun bakım hemşirelerinin, çok çeşitli faktörlerle etkileşim halinde bulundukları yoğun bakım 

ünitelerinde bakım verirken konfor ve konforu etkileyen faktörleri bilmesi, bütüncül bir yaklaşımla verdiği 

bakımın kalitesini ve hasta memnuniyetini arttıracaktır. Bu nedenle bu derlemede, yoğun bakım ünitelerinde hasta 

konforunu etkileyen çevresel faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yoğun bakım ünitesinde hasta konforunu etkileyen çevresel faktörler 

Yoğun bakım ünitesinde hasta konforunu etkileyen çevresel faktörler şunlardır: 

 Aydınlatma: Yoğun bakım ünitelerinde gün ışığını içeri alacak düzenlemeler olmadığı için aydınlatma 

genellikle yapay olarak ve genellikle de tavanda bulunan flüoresanlar ile sağlanmaktadır. Yoğun bakım 

ünitesinde yatmakta olan hastaların, eğer bilinci açıksa, manzarası sıklıkla aydınlatma araçları 

olmaktadır. Yoğun bakımda tedavi ve bakım girişimlerinin sürekli olması, başka hastaların varlığı ve 

hastalara/hastalıklara müdahale nedeniyle aydınlatma sürekli devam etmektedir. Bu durum uyku-

uyanıklık siklusunun bozulmasına neden olmakta ve dolayısıyla hastaların konforu bozulmaktadır. 

 Gürültü: Yoğun bakım üniteleri çok çeşitli tıbbi araçların ve cihazların kullanıldığı karmaşık ortamlardır. 

Her bir cihazın belirli çalışma ve uyarı sesleri bulunmakta ve bu sesler gürültüye neden olmaktadır. 

Ayrıca, yoğun bakım ünitelerinin birçok sağlık profesyonelinin ekip çalışması içinde bulundukları yer 

olmasından dolayı ortamda çalışan sayısının fazla olması da yine gürültüye neden olabilmekte ve hasta 

konforunu olumsuz etkilemektedir. 
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 Isı, nem ve havalandırma: Yoğun bakım ortamları merkezi havalandırma sistemine sahiptir. Merkezi 

havalandırma sistemi ile pozitif akım sağlanmakta, enfeksiyon riski azalmaktadır. Yoğun bakım ortamları 

güvenli, kaliteli ve uygun havalandırma koşullarına sahip olmalıdır. Çok soğuk ya da çok sıcak ortamlar 

hastaların konforunun bozulmasına neden olmaktadır. 

 Ortamın yabancı olması ya da yabancı aletlerin olması: Yoğun bakım ortamının izole olması ve hasta 

yakınlarının gün içerisinde çok kısa bir süreyi hasta ile birlikte geçirmeleri hastaların kendilerini yalnız 

hissetmelerine neden olmaktadır. Ayrıca yoğun bakım sürecinde uygulanan tedaviye bağlı olarak 

beslenme şeklinin değişmesi, endotrakeal entübasyon, mekanik ventilasyon, intravenöz damaryolları, 

monitörizasyon, pansuman uygulamaları, tedaviye yardımcı cihazlar ve olası komplikasyonlara bağlı 

olarak hastanın konforu bozulmaktadır.  

 Başka hastalara yapılan tıbbi girişimlere ya da hastaların ölümüne tanıklık etme: Yoğun bakım 

ünitelerinde hastalar büyük bir salonda belirli aralıklarla yerleştirilen yataklarda yatmaktadırlar. Her ne 

kadar yatak kenarlarında perdeler ya da paravanlar bulunsa da hastalar, diğer hastalara yapılan 

müdahaleleri ve konuşmaları duymakta ve zihinlerinde olayı canlandırmaktadırlar. Başkasının acı 

çektiğini duymak ya da hissetmek yoğun bakım ortamında hastaların konforunu bozmaktadır.  

 TV, radyo gibi araçlar ile gazete ya da dergi olmaması: Hastalar için yoğun bakım ünitelerinde saat, 

takvim, bülten tahtası, ve/veya radyo, televizyon bulunması, yoğun bakım ünitesinde geçirilen ve bilincin 

açık olduğu süreçlerde hastaların konforunun artmasını sağlamaktadır.   

 Ziyaretçi kısıtlaması: Yoğun bakım üniteleri izole ortamlar olduğu için hasta yakınları günün belirli 

zamanlarında belirli süreler için hastalarını ziyaret edebilmektedirler. Yakınlarından ayrı kalmak ve 

birlikte kısa zaman geçirmek, yoğun bakım ortamlarında hastaların konforunu etkilemektedir. 

 Yatak sayısının fazla olması: Yoğun bakım üniteleri, izolasyon odası ve tekli oda gibi oda seçenekleri 

dışında genellikle koğuş tipi olarak planlanmaktadır. Koğuş tipi yoğun bakım ünitelerinde ise hasta 

yatakları arasında belirli mesafe aralıkları  belirlenmiştir. Her ne kadar yataklar arasında ayrımı 

sağlayacak perde ya da paravanlar kullanılsa da yoğun bakım ortamındaki tüm hastaların aynı büyük oda 

içerisinde bulunmaları ve diğer hastalara yapılan işlemlere tanıklık etmeleri hastaların konforunu 

etkilemektedir. 

 Her an başkaları tarafından görülebilir olmak: Yoğun bakım ünitelerinde hastalar, durumlarının her 

an kötüleşme ve tıbbi müdahale yapılması gerekliliği olduğu için kıyafetleri çıkartılarak takip 

edilmektedirler. Bakım ve tedavi girişimleri sırasında fiziksel mahremiyetin tehdit edilmesi riski, 

hastaların başkaları tarafından görülebileceğini düşündürmekte ve bu durum da hasta konforunu 

bozmaktadır. 

 Sürekli yatakta bulunmak ve temel ihtiyaçların yatakta karşılanması: Yoğun bakım ünitesindeki 

hastalar, genellikle yatağa bağımlı ya da tıbbi durumunun kritik olması nedeniyle yataktan kalkamayacak 

durumdadırlar. Bu durum, temel gereksinimlerinin yatakta sağlık çalışanları tarafından karşılanmasını 

gerektirmektedir. Dolayısıyla hastaların mahremiyetinin tehdit edilmesi durumu hastanın konforunu 

bozmaktadır. 

 Dış ortam ile iletişimin sınırlı olması: Yoğun bakım üniteleri izole yapısı ve ziyaretçi kısıtlaması 

olduğundan hastalar, aile üyeleri ve arkadaşlarıyla az vakit geçirmekte ve alışkanlıklarını 

sürdürememektedirler. İletişimin kısıtlı olması ya da endotrakeal entübasyon varlığı gibi sözel iletişimi 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

944 
 

etkileyen durumlar huzursuzluğa ve anksiyeteye sebep olmaktadır.  Bu durum hastalarda yalnızlık ve 

izolasyon duygularını yaratırken hastanın konforunu bozmaktadır (Eti Aslan ve Çakır, 2016;  Güngör, 

2015; Şahinoğlu, 2011). 

 

Sonuç 

 Günlük hayatı kolaylaştıran rahatlık olarak tanımlanan konfor kavramı, sağlık durumları bozulmuş ve 

temel yaşam gereksinimleri sağlık profesyonelleri tarafından karşılandığı yoğun bakım ünitelerinde hastalar 

tarafından farklı şekillerde deneyimlenebilmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde hastaların konforlarını etkileyen 

pek çok faktör bulunmaktadır. Yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık profesyonelleri, bakım verdikleri bireyleri 

biyopsikososyal bir varlık olduğunu sürekli göz önünde bulundurmalı ve hastanın konforunu etkileyen faktörlere 

duyarlı olmalıdır.  
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BASINÇ ÜLSERLERİ VE BESLENME İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ: MALNUTRİSYON VE 

OBEZİTE 

Ayçıl ÖZTURAN ŞİRİN, Burcu DENİZ GÜNEŞ, Nilüfer ACAR TEK, Gamze AKBULUT 

 

ÖZET 

Basınç ülserleri için; yatak yarası (bedsore),  dekibüt ülseri (decubitus ulcer), dekübit (decubiti), basınç yarası 

(pressure sore) gibi farlı adlandırmalar yapılmakla beraber basıncın oluşturduğu doku hasarını en iyi ifade ettiği 

için ‘basınç ülserleri’ teriminin kullanması önerilmiştir. Yaşlı popülasyonda basınç ülseri görülme sıklığı gençlere 

göre daha sık görülmekte ve iyileşme problemleri bu grupta daha yoğun yaşanmaktadır. Birçok faktör basınç 

ülserlerine neden olabilmektedir; bozulmuş mobilite (yatağa ya da tekerlekli sandalyeye bağımlık, beslenme 

bozuklukları, malnütrisyon, duyu kayıpları ve üriner inkontinans en sık karşılaşılan nedenlerdir. Sonuç olarak, 

malnütrisyon ve obezite basınç ülserlerinin oluşumunda önemli bir risk faktörü olup özellikle yaşlı ve yatağa 

bağımlı bireylerin vücut ağırlığı denetimi önemlidir. 

 

ABSTRACT 

For pressure ulcers; Although different names such as bedsore, decubitus ulcer, decubitus, pressure sore are used, 

the term ‘pressure ulcers' has been suggested to best express the tissue damage caused by pressure. The incidence 

of pressure ulcers is more frequent in the elderly population than in young people and healing problems are more 

intense in this group. Many factors can cause pressure ulcers; impaired mobility (bed or wheelchair dependence, 

nutritional disorders, malnutrition, sensory loss and urinary incontinence are the most common causes. In 

conclusion, malnutrition and obesity are important risk factors for the formation of pressure ulcers, and especially 

body weight control of elderly and bed dependent individuals is important. 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş 

Basınç ülserleri için; yatak yarası (bedsore),  dekibüt ülseri (decubitus ulcer), dekübit (decubiti), basınç yarası 

(pressure sore) gibi farlı adlandırmalar yapılmakla beraber basıncın oluşturduğu doku hasarını en iyi ifade ettiği 

için ‘basınç ülserleri’ teriminin kullanması önerilmiştir (Kurtuluş & Pınar 2003; Birol ve ark. 2004). Avrupa 

Basınç Ülserleri Tavsiye Paneli (EPUAP) basınç ülserini şöyle tanımlamıştır; basınç, friksiyon, yırtılma ve diğer 

faktörlerin etkisiyle deri ve deri altındaki dokularda meydana gelen lokalize doku zedelenmesidir (EPUAP, 2009). 

Basınç ülserleri uzun süreli basıncın damarlardaki kan akışının deriye ve üzerine yatılan dokuya gitmesinin 

engellemesine bağlı olarak oluşmaktadır.  

 

Basınç ülserleri ciddi bir sorundur. Basınç ülserlerinde yaş dağılımına bakıldığında iki tepe noktası görülmektedir; 

birincisi nörolojik bozuklukları olan genç hasta grubu,  diğeri ise geriatrik yaş grubunu içermektedir (Özel B, 
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2014). Yaşlı popülasyonda basınç ülseri oranları gençlere göre daha sık görülmekte ve iyileşme problemleri bu 

grupta daha yoğun yaşanmaktadır (Sernekos 2013). 

 

Avrupa’da basınç ülseri prevalansının %3-14 arasında olduğu, yaşlı yatan hastalarda ise prevalansın %70’e çıktığı 

tahmin edilmektedir (Crowe ve Brockbank 2009) . Ülkemizde yapılan basınç ülseri prevelans çalışmalarında 

Aygör ve arkadaşları Ege Üniversitesi Hastanesinde yatan 209 yaşlı hastada yaptıkları çalışmada basınç ülseri 

prevalansını %5.8 olarak bildirmiştir (Aygör ve ark. 2014). Kocaeli ‘de evde bakım hizmeti alan hastalarda yapılan 

çalışmada basınç ülseri prevalansının %23.8 olduğu saptanmıştır. (Aktürk ve ark 2010). Çukurova Üniversitesi 

Balcalı Hastanesi’nde yatan 404 hasta ile yapılan çalışmada ise basınç ülseri prevalansı %10.4 bulunmuştur (İnan 

ve Öztunç 2012).  

 

Basınç Ülserlerinin Oluşumunda Risk Faktörleri 

Birçok faktör basınç ülserlerine neden olabilmektedir; bozulmuş mobilite (yatağa ya da tekerlekli sandalyeye 

bağımlık, beslenme bozuklukları, malnutrisyon, duyu kayıpları ve üriner inkontinans en sık karşılaşılan 

nedenlerdir. Yalnızca yatağa bağımlı hastalarda değil, aynı zamanda yumuşak dokunun bası altında kalmasına 

neden olan pozisyonlarda da yara oluşabilir. Nörolojik problemleri olan yaşlı bireyler, genellikle sedatif 

kullananlar veya demanslı bireyler genel olarak yattıkları, oturdukları pozisyonu değiştirmeyi unutarak basınç 

değişikliği sağlayamamaktadır. İnme, inkontinans, duyu kaybı, rijidite durumlarında bası yarası görülme riski 

artmaktadır (Horn ve ark, 2004; Kwong ve ark. 2009; Sernekos 2013)  

    

Malnutrisyon 

İstenmedik ağırlık kaybı ve malnutrisyon, fonksiyonellik kaybı, hastanede kalış süresinin uzaması, klinik tablonun 

bozulması, morbidite ve mortalite riskleri ile yakından ilişkilidir. Geriatrik hasta grubunda malnütrisyon yaygın 

olarak görülen bir sorundur (Nur Fazimah S, 2013). Malnütrisyon basınç ülserlerinin gelişimi için de önemli bir 

risk faktörüdür. Bir çalışmada benzer düzeyde basınca maruz bırakılan; yetersiz beslenen hayvanlarda, iyi 

beslenenlere göre daha şiddetli deri tahribatı meydana geldiği gösterilmiştir (Takeda ve ark 1992). Diyette yetersiz 

protein ve enerji alımı ve son zamandaki hızlı ağırlık kaybı yara gelişme riskini artması ve basınç ülserlerinin 

gelişimi için bağımsız risk faktörleri olarak tanımlanmaktadır (Berslow ve ark. 1993). Aynı zamanda diyetle 

yetersiz protein ve enerji alımı ve yara iyileşmesini de gecikmektedir.  Bunun dışında basınç ülserlerinin gelişmesi 

ve yara iyileşmesi ile vücut ağırlığı, serum albumin, protein ve çinko düzeylerinin de olduğu gösterilmiştir. 

Malnutrisyon bir katabolik süreçtir ve stres durumunda kortizol salınımının artması vücudun kollajen doku 

oluşumunu azaltır bu nedenle serum kortizol düzeyinin yükselmesi ile bası yarası gelişmesi arasında bir ilişki 

olduğu belirtilmektedir (Sernekos 2013; Crowe ve Brockbank 2009; Thomas 2009).  

 

Obezite 

Obezite basınç ülseri gelişmesinde riski arttırıcı bir faktördür. Ancak obez hastalar için basınç ülseri konuşunda 

ortaya atılmış iki farklı teori söz konusudur. Bir görüşe göre artan vücut kütlesi riskli bölgelerde yumuşak doku 

hasarı oluşturabilecek kadar basıncın artmasına neden olmaktadır. Ancak diğer bir görüş ise yağ dokusunun fazla 

olması kemiklerin altında bir yastık etkisiyle basıncı daha dengeli dağıtarak yara açılmasını önleyebilir şeklindedir. 

Her iki teoriyi destekleyen çalışmalar bulunmaktadır.  (Doley 2010; Elsner 2008; Compher 2007). Hyun ve 
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arkadaşlarının yoğun bakım hastalarında yaptıkları bir çalışmada basınç ülseri gelişme insidansı zayıf, normal, 

obez ve aşırı obez bireylerde sırasıyla %8.6 %5.5, %2.8 ve %9.9 bulunmuştur. Beden kütle indeksinin (BKİ) 

basınç ülseri gelişiminin tahmininde belirleyici bir veri olduğu bildirilmiştir. Obez hastaların normal hastalara göre 

basınç ülseri gelişimi açısından 2 kat fazla risk altında olduğu saptanmıştır (Hyun ve arkadaşları 2014). Sınırlı 

mobilitesi olan obez bireyler normal bireylere göre basınç ülseri gelişimi açısından ciddi risk altındadır (Doley 

2010).  

 

Sonuç olarak, malnütrisyon ve obezite basınç ülserlerinin oluşumunda önemli bir risk faktörü olup özellikle yaşlı  

ve yatağa bağımlı bireylerin vücut ağırlığı denetimi önemlidir. 
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METABOLIC SYNDROME PREVALENCE IN PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS 

Nilüfer ACAR TEK, Gamze AKBULUT, Ayçıl ÖZTURAN ŞİRİN, Burcu DENİZ GÜNEŞ  

 

ÖZET 

Amaç: Bu çalışma periton diyalizi (PD) alan hastalarda metabolik sendrom (MS) prevelansını belirlemek için 

planlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışma, PD tedavisi gören ve klinik olarak stabil hastalar üzerinde yürütülmüştür. Hastaların enerji 

ve besin ögesi alımları 3 günlük besin tüketim kaydı ile belirlenmiştir. Metabolik sendrom durumu, PD hastaları 

için Kabul edilen MS kriterlerine göre tanımlanmıştır.  

Bulgular: Metabolik sendrom prevelansı %64.3 olarak bulunmuştur. MS hastalarında PD ortalama süresi (35.4 ± 

25.23 ay), MS olmayan hastalardan (44.3±30.99 ay) daha düşüktür. (p>0.05). MS'li hastalar anlamlı derecede daha 

yüksek sistolik / diyastolik kan basıncı ve düşük yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol seviyelerine sahiptir (p 

<0.05). (Tablo 1) 

Tablo 1. Periton diyalizi hastalarında metabolik sendrom tanı kriterlerinin MS olan ve olmayan hastalara göre 

değerlendirilmesi 

Kriterler 
MS + (n:18) MS - (n:10)  

Mean±SD Mean±SD p-value 

Yaş (yıl) 47.4±14.43 46.1±13.50 0.719 

PD süresi (ay) 35.4±25.23 44.3±30.99 0.457 

FPG (mg/dl) 110.7±37.8 88.9±8.54 0.084 

SBP (mmHg) 142.8±16.11 122±20.98 0.014* 

DBP (mmHg) 88.3±9.39 76±11.74 0.007* 

HDL-C (mg/dl) 32.1±5.43 47.3±16.25 0.012* 

LDL-C (mg/dl) 102.3±23.29 118.7±28.94 0.187 

LDL-C/HDL-C (mg dl) 3.3±0.91 2.8±1.08 0.314 

TG (mg/dl) 198.6±106.93 153.2±57.18 0.457 

FPG: açlık plazma glukoz; SBP: sistolik kan basıncı DBP: diastolik kan basıncı HDL-C: yüksek yoğunluklu 

lipoprotein kolesterol; LDL-C: düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol; TG: trigliserit . *p<0.0, Mann-Whitney 
U test. 

Sonuç: MS prevelansı oldukça yüksektir. PD hastalarının beslenme durumunun izlenmesi, MS'in hem 

önlenmesinde hem de ilerlemesinde önemlidir. 
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ABSTRACT 

Aim: This study was planned in order to assess metabolic syndrome prevalance in PD patients  

Methods: This study was performed on clinically stable patients that were undergoing PD therapy. Energy and 

nutrient intakes were determined with consequently three days dietary record.  The statement of MS was identified 

according to MS criteria adopted for PD patients. 

Results: The prevalence of MS was found 64.3%. The mean duration of PD in with-MS(35.4±25.23mo.) was 

lower than without-MS(44.3±30.99 mo.) (p>0.05). Patients with MS had significantly greater systolic/diastolic 

blood pressure and lower high-density-lypoprotein cholesterol levels (p<0.05) (Table 1).   

Table 1. Evaluation of the diagnostic criteria of the metabolic syndrome in peritoneal dialysis patients according 

to with and without MS 

Criteria 
With-MS (n:18) Without-MS (n:10)  

Mean±SD Mean±SD p-value 

Age (years) 47.4±14.43 46.1±13.50 0.719 

Duration of PD(months) 35.4±25.23 44.3±30.99 0.457 

FPG (mg/dl) 110.7±37.8 88.9±8.54 0.084 

SBP (mmHg) 142.8±16.11 122±20.98 0.014* 

DBP (mmHg) 88.3±9.39 76±11.74 0.007* 

HDL-C (mg/dl) 32.1±5.43 47.3±16.25 0.012* 

LDL-C (mg/dl) 102.3±23.29 118.7±28.94 0.187 

LDL-C/HDL-C (mg dl) 3.3±0.91 2.8±1.08 0.314 

TG (mg/dl) 198.6±106.93 153.2±57.18 0.457 

FPG: fasting plasma glucose; SBP: systolic blood pressure DBP: diastolic blood pressure HDL-C: high density 
lipoprotein cholesterol; LDL-C: low density lipoprotein cholesterol; TG: triglyceride . *p<0.0, Mann-Whitney U 
test. 

Conclusion: The prevalence of MS is remarkably high. Monitoring of nutritional status of PD patients is important 

both in prevention and progression of MS. 

 

METABOLIC SYNDROME PREVALENCE IN PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS 

Introduction 

Metabolic syndrome (MS) is highly prevalent in chronic kidney disease (CKD) patients with hemodialysis (1) and 

peritoneal dialysis (2). The prevalence of metabolic syndrome (MS) in general population is increasing in the 

world. While the MS prevalence in undergoing peritoneal dialysis patients was varied from 50% to 89.2% in 

different studies in the world (1,2,3) and 52.7% in a study conducted in Turkey (4). 

Obesity increases the risk for diabetes and high blood pressure which are main components of MS and two primary 

causes of end stage of renal disease (5).  Cardiovascular disease is the main cause of morbidity and mortality in 
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the end stage renal disease and common in peritoneal dialysis patients (6,7). Obese individuals have multiple risk 

factors for atherosclerosis, especially abdominal obesity is associated with cardiovascular disease risk (8). 

In this study, it was aimed to assess the anthropometric measurements in continuous ambulatory peritoneal dialysis 

patients (CAPD) with and without-MS. 

 

Methods 

This study was performed on 28 clinically stable patients that were undergoing PD therapy at Gazi University 

Hospital, Ankara which is capital of Turkey. Patient did not have peritonitis during the last three months and being 

on PD for at least 6 months. The research project was approved by the Ethics Committee of the Gazi University, 

School of Medicine (ID number; 0063, 06.25.2010). 

All anthropometric measurements were taken by trained dieticians and with participants wearing light clothes and 

no shoes. The waist circumference (WC), hip circumference (HC) and mid upper arm circumference (MUAC) 

were measured with a flexible tape. Waist to hip ratio (WHR) was calculated.  

Fasting plasma glucose (FPG) in PD patients was measured by means of a conventional method after an overnight 

fast, but with continuation of PD therapy with 1.5% dextrose dialysate. Serum triglyceride (TG), high-density 

lipoprotein cholesterol (HDL-C), total cholesterol (TC) levels were measured by enzymatic colorimetric methods. 

 

Blood pressure (BP) was measured twice in a person and mean of the consecutive measurements was determined.  

(BP, SBP: Systolic Blood Pressure, DBP: Diastolic Blood Pressure) Measurements were performed using a 

mercury sphygmomanometer with the patient in a sitting position.  

 

Statement of metabolic syndrome (MS) was identified according to MS criteria adopted for PD patients Adult 

Treatment Panel III-(ATP III) (9,22).  ATP III definition requires the presence of at least 3 of the following 5 

categorically defined risk factors:  

Obesity: BMI >30 kg/m2  

Dyslipidaemia: High TG≥150 mg/dL or greater 

      Low HDL-C <40 mg/dL in men,  

      Low HDL-C <50 mg/dL in women 

Hypertension: BP≥130/85 mm Hg or hypertension on treatment 

Dysglycaemia: FPG≥100 mg/dL or diabetic on treatment   

 

Statistical analysis 

The data analysis was carried out using SPSS version 20.0 software (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Measurement 

values were expressed as means and standard deviation (SD) for the data. The Mann-Whitney U test was used to 

compare of non-normally distributed values between the two groups. Pearson's Chi-square test (x2) was used to 

test association among MS and gender. The p-value of less than 0.05 was considered to show a statistically 

significant result.  

 

Results 
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This study was performed on 28 clinically stable PD patients (male:14 and female:14) aged between 21 to 70 

years.  The prevalence of MS was found 64.3% in PD patients. The MS prevalence was not different according to 

the gender (p<0.05). In total of the 17.8% patients had diabetes mellitus (DM) and were given antidiabetic 

treaatment who were classified as with MS because of they had ≥3 criteria of MS, Twenty five percentage of 

patients were without hypertension (HT) in total study group. A total of 83.3% patients with metabolic syndrome 

were hypertensive. The all of the hypertensive patients were treated with antihypertensive and only 28.6% of the 

total patients were treated dyslipidemia treatment. Distribution of the health and nutritional status in PD patients 

according to with and without MS are shown in Table 1. 

 

 

 

 

Table 1. Evaluation of the diagnostic criteria of the metabolic syndrome in peritoneal dialysis patients according 

to with and without MS 

Criteria 
With-MS (n:18) Without-MS (n:10)  

Mean±SD Mean±SD p-value 

Age (years) 47.4±14.43 46.1±13.50 0.719 

Duration of PD(months) 35.4±25.23 44.3±30.99 0.457 

FPG (mg/dl) 110.7±37.8 88.9±8.54 0.084 

SBP (mmHg) 142.8±16.11 122±20.98 0.014* 

DBP (mmHg) 88.3±9.39 76±11.74 0.007* 

HDL-C (mg/dl) 32.1±5.43 47.3±16.25 0.012* 

LDL-C (mg/dl) 102.3±23.29 118.7±28.94 0.187 

LDL-C/HDL-C (mg dl) 3.3±0.91 2.8±1.08 0.314 

TG (mg/dl) 198.6±106.93 153.2±57.18 0.457 

FPG: fasting plasma glucose; SBP: systolic blood pressure DBP: diastolic blood pressure HDL-C: high density 
lipoprotein cholesterol; LDL-C: low density lipoprotein cholesterol; TG: triglyceride . *p<0.0, Mann-Whitney U 
test. 

Discussion 

Metabolic syndrome is defined as the bundle risk factors of metabolic origin which are abdominal obesity, high 

blood pressure, insulin resistance and dyslipidemia. Obesity, hyperglycemia and hyperlipidemia which are 

components of MS, considerably common in PD patients due to the absorption of glucose from PD solutions and 

PD patients are prone to metabolic syndrome. Recent studies report that high prevalence of MS in peritoneal 

dialysis (1,2,4,9,10). Similarly the prevalence of MS was found high (64.3%) in the present study.  

 

Most of the patients with MS were overweight. It is noteworthy that the problem is more serious with high body 

fat mass and abdominal obesity with MS group. Weight loss is a primary intervention recommended for the 

prevention and treatment of MS. However studies in hemodialysis patients show that high BMI was associated 
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increased survival which is called obesity paradox “the higher BMI the longer survival” (11,12). The association 

between BMI and survival advantages of PD patients is controversial (13). 

 

In conclusion, the prevalence of metabolic syndrome is remarkable high in PD patients. It was related morbidities 

of obesity, hyperglisemia and dyslipidaemia. Improvement of MS components may enhance the health quality of 

PD patients and decrease morbidity and mortality rates.  
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BAZI SOFRALIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNİN ERKEN GELİŞME DÖNEMLERİINDEKİ 

AMPELOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Mustafa ÇELİK Mehmet Ali UZUN Mustafa KARADENİZ  

Oğuzhan KOÇAK Egemen DİBEKALAN 

 

Özet 

Üzüm çeşitlerinin tanımlanması Ampelografi olarak adlandırılmaktadır. Bu araştırmada Aydın ADÜ, Ziraat 

Fakültesi Bahçe Bitkileri uygulama bağındaki bulunan ‘Gelin Öldüren’ (GO), ‘Gelin Üzümü’ (GE), ‘Osmanca’ 

(O) ve ‘Red Globe’ (RG) üzüm çeşitlerinin bir yıllık dal, genç sürgün, genç yaprak morfolojik özellikleri ile 

uyanma ve çiçeklenme fenolojik özellikleri uluslararası ampelografik tanımlayıcılar kullanılarak belirlenmiştir. 

İncelenen dört çeşitte benzerlikler olmakla beraber, önemli miktarda farklılıklarında olduğu gözlenmiştir. Örneğin 

sürgün ucu tüm çeşitlerde açık bulunmuştur. Sürgün ucundaki yatık tüylerin yoğunluğu, GE ve GO de orta iken, 

RG’de düşük, O’da ise yok olarak gözlenmiştir. Boğum arası sırt rengi genç sürgünde RG ve GO’de yeşil-kırmızı 

iken, GE’de yeşil, O’ da kırmızı olarak gözlenmiştir. 

Bunlara ek olarak daha önce ampelografik çalışması tamamlanmış olan ‘Pembe Gemre’ (PG) çeşidi ile bu 

çalışmada incelenen GE’nin erken gelişme safhalarında morfolojik gözlemleri karşılaştırılmış ve büyük oranda 

benzerlikler saptanmıştır. Fakat kesin olarak aynı çeşit olup olmadığı (sinonimi) tane ve salkım özellikleri yanı 

sıra, SSR markörleri gibi DNA analizleri ile ortaya konabilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Ampelopgrafi, üzüm, tanımlama, çeşitler, sinonim, homonim. 

 

 

The Determination of Ampelographic Properties in Early Development Stages of Some Table Grape 
Cultivars 

 

Abstract 

The description of grape cultivars is called Ampelography. In this research, ‘Gelin üzümü’ (GE), ‘Gelin Öldüren’ 

(GO), ‘Osmanca’ (O) and ‘Red Globe’ (RG) cultivars were used. One year old wood, young shoot, young leaf 

morphological characters together with bud burst and flowering date as phenological observations were 

determined by using international ampelographic descriptions. Cultivars in terms of ampelographic characters had 

similarities and differences. For example, shoot tip shape was open in all cultivars. Prostrate hairs density on shoot 

tip changed according to cultivars. While GE and GO had medium level and RG had low level, O did not have 

any prostrate hair. For internode shoot color on dorsal side, while RG and GO had red-green color and GE had 

green color, O had red color. In addition those, ‘Pembe Gemre’ (PG) cv. which is completed its description in 

early ampelographic researches, was compared with GE in terms of early development stages of ampelographic 

properties. It was seen that there were big similarities but, whether both cultivars are synonymous will be certain 

after examining of the berry and cluster properties and DNA analyses such as SSR markers.  
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Key Words: Ampelography, grape, description, cultivars, synonym, homonym. 

 

 

Giriş 

Ülkemiz bağcılığın anavatanlarından birisidir. Bağcılık kültürünün Anadolu üzerinden Avrupa’ya ve dünyaya 

yayıldığı kabul edilmektedir. Anadolu’da yaşayan Hatti ve Hitit uygarlıkları dönemine ait M.Ö. 2000 yıllarına 

kadar giden arkeolojik bulgular bağcılık ve şarapçılığın Anadolu’da çok eski yıllardan beri yapıldığını 

göstermektedir. Anadolu’da bağcılık için iklimin uygun olması; Anadolu’da yaşayan medeniyetler tarafından 

bağcılığın geliştirilmesi ve korunması; asmanın heterozigotik kalıtsal yapısı ve mutasyonlar; ülkemizde geniş bir 

asma gen potansiyelinin meydana gelmesine neden olmuştur (Çelik vd., 1998; Ağaoğlu, 1999).  

Bağcılık ülkemizde, kapladığı alan ve ülke ekonomisine katkılarından dolayı önemli tarım kollarından birisi haline 

gelmiştir. Türkiye 2016 verilerine göre, 435.200 ha ile bağ alanı bakımından dünya bağcılığında İspanya, Çin, 

Fransa ve İtalya’dan sonra 5. sırada gelmektedir (Anonymous, 2018). Ülkemizde, 4.000.000 ton yaş üzüm 

üretilmekle beraber, üretilen bu üzümün 1.536.800 tonu kurutmalık, 1.990.600 tonu sofralık ve 472.500 tonu 

şaraplık olarak (Anonim, 2016) ve diğer yöresel ürünlere dönüştürülerek kullanılmaktadır.  

Günümüzde bağ alanları sosyal, ekonomik problemlerden ve hastalıklardan dolayı azalmaktadır. Bazı önemli 

değerlere sahip çeşitler yok olma durumuna gelebilir. İşte mevcut çeşitlerin korunması için bu çeşitlerin diğer 

çeşitler ile olan ayırt edici özelliklerinin ortaya konulmasına ihtiyaç vardır. Korunan bu çeşitler ekonomik öneme 

sahip iseler ülke kalkınmasına önemli katkıları olacaktır. Ekonomik öneme sahip olmayan çeşitler dahi, erkencilik, 

geçcilik, salkım ve tane özellikleri, hastalık ve zararlılara dayanıklılık gibi özelliklerinden birisi ile öne çıkarak 

ıslah çalışmalarında ebeveyn materyal olarak önemli değerde olabilirler. İşte bu nedenle ülkemiz bağcılığının 

geliştirilmesi; milli ekonomiye katkısının daha yüksek düzeylere ulaştırılması; asma gen potansiyelinin 

belirlenmesi, saklanıp korunması ve değerlendirilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalara gereken önemin 

verilmesi ile mümkün olacaktır (Marasalı, 1986). Ayrıca aynı çeşidin farklı bölgelerde farklı isimle anılmasına 

sinonim, farklı çeşitlerin de aynı isimle adlandırılmasına homonim denilmektedir. Çeşitlerin isimlendirilmesinde 

bu gibi karışıklıklar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin yerli çeşitlerden “Karagevrek” birçok yörede “Büzgülü” 

olarak; “Tarsus Beyazı çeşidi ise “Baltalı” olarak bilinmektedir (Eriş, 1992). İşte bu gibi sinonim çeşitlerden 

kaynaklanan olumsuzlukları önlemek ve mevcut gen potansiyelini ortaya çıkarabilmek amaçlarıyla yapılan çeşit 

tanımlama çalışmalarına ampelografi denilmektedir. “Ampelografi” kelimesi, yunanca olarak asmayı ifade eden 

“Ampelos” ile tanımlama anlamındaki “graphe” kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. 

Ülkemizde üzüm çeşitlerinin ampelografik tanımlamalarına yönelik olarak yapılan ilk bilimsel çalışmalardan birisi 

Oraman (1937) tarafından gerçekleştirilmiştir. Oraman bu çalışmasında Ankara ili ve ilçelerinde sürdürülen 

bağcılığı ayrıntılı olarak incelemiştir. Araştırıcı, çalışma kapsamında tespit ettiği 65 üzüm çeşidinden 35 tanesinin 

ampelografik özelliklerini ayrıntılı olarak belirlemiştir. Oraman (1937) ile başlayan ampelografi çalışmalar, birçok 

araştırıcı tarafından devam ettirilmiştir (Kısakürek, 1950; İştar, 1959; Fidan, 1976; Odabaş, 1984; Marasalı, 1986; 

İlter ve Uzun, 1988; Kara, 1990; Boz, 1995; Dilli, 1997; Türkkan ve Ağaoğlu, 1999; Kader ve Ilgın, 2002; Kader 

ve Dilli, 2009). Ülkemizin sahip olduğu zengin asma genetik potansiyelinin belirlenmesi ve koruma altına alınması 
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amacıyla 1965 yılında “Milli Koleksiyon Bağı” kurulmuş ve burada toplanan 1600’den fazla kültür çeşidi ve formu 

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsündeki bağa aktarılmıştır. Bunlardan çoğunun ampelografik olarak 

tanımlanması günümüzde yapılmıştır (Söylemezoğlu vd., 2015).  

Üzüm çeşitlerinin sınıflandırılması ve tanımlanmasında günümüze kadar pek çok farklı metot kullanılmış olmakla 

beraber günümüzde bu amaç için, 1983 yılında IBPGR’nin (Uluslararası Bitki Gen Kaynakları) öncülüğünde OIV 

(Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık Ofisi) ve UPOV (Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği) nin ortak 

çalışmaları ile hazırlanan 'Üzüm Tanımlayıcıları' (Descriptors for Grape) (Anonymous, 1983) kullanılmaktadır.  

Bu tarihten sonra yapılan ülkemiz ampelografi çalışmalarında bahsedilen uluslararası tanımlayıcılar kullanılmaya 

başlanmıştır. Bir yöre veya ildeki köy çeşitlerinin tanımlanmalarının yanısıra bu çeşitlerin sinonim ve homonim 

olup olmadıkları da araştırılmıştır. Kader ve Ilgın (2002) yapmış olduğu bir çalışma ile Sultani Çekirdeksiz, Topan 

Çekirdeksiz tipleri ile Thompson Seedless çeşidinin ampelografik özelliklerini karşılaştırmışlardır. Sürgün ve 

yaprak özellikleri yönünden ampelografik özelliklerin farklılıklar göstermediği gözlenirken iken, salkım ve tane 

yapılarında farklılıklar tespit etmişlerdir.  

Razakı grubu üzüm çeşitlerinin (Razakı, Beyaz Şam, Beyrut hurması, Mevlana, Kozak beyazı, Şika, Aydın 

Razakısı, Buca Razakısı ve Burdur Razakısı) ampelografik özellikleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda 

incelenen çeşitler genel özellikleri bakımından Razakı grubu özelliklerini göstermiştir. İncelenen çeşitler iri taneli, 

uzun elips şekilli, 1-4 çekirdekli, orta veya uzun salkımlı, yaprakları tüysüz, yarı dik gelişen çeşitler olarak 

bulunmuştur. Bununla birlikte çeşitlerin genç sürgün, yaprak, salkım, tane, çekirdek özellikleri arasında 

farklılıkların olduğu belirlenmiştir (Kader ve Dilli, 2009). 

Osmanca üzüm çeşidindeki klon seleksiyonu çalışması sonucunda seçilen 21, 26, 38, 39 ve 40 nolu klonlar ile 

Osmanca çeşidinin ampelografik özellikleri karşılaştırılmıştır. (Kader, 2005). 

Bazı Gemre çeşitleri ile Pembe Gemre 6, 11 ve 12 nolu klonlarının ampelografik özellikleri ile verimlilik durumları 

karşılaştırılmıştır. Sürgün ve yaprak ile ilgili özellikler bakımından çeşit ve klonlar arasında büyük ölçüde 

farklılıklar olmadığı belirlenmiştir. Ampelografik özellikler arasındaki farklılıklar daha çok salkım ve tane ile ilgili 

özelliklerde görülmüştür. Pembe Gemre klonları sürgün ucu özellikleri yönünden incelenmiştir. Bu klonların 

sürgün ucunun açık şekilli ve antosiyanin kapsamadığı, yatık tüylerin orta, dik tüylerin ise bulunmadığı 

gözlenmiştir. Geç sürgünlerin ise boğum arası sırt rengi tüm klonlarda kırmızı çizgili yeşil olarak gözlenirken, 

boğum arası karın rengi yeşil olarak belirlenmiştir. Boğumlardaki renkte boğum arasına benzer olarak sırt 

kısmında kırmızı çizgili, karın kısmında yeşil olarak bulunmuştur. Sülüklerin dizilişi tüm klonlarda ikiden az 

(kesikli) olmuştur. Genç yaprak özelliklerinden 4. Genç yaprağın rengi tüm klonlarda yeşil sarı olarak verilmiştir. 

Genç yaprağın arka yüzeyindeki ana damarlar arası yatık ve dik tüyler tüm klonlarda gözlenmemiştir. Genç 

yaprağın arka yüzündeki damarlar üzerinde seyrek yatık tüyler gözlenirken, dik tüyler bulunmamıştır. Salkımların 

ilk çıktığı boğumlar 3 ve 4. Boğumlar olmakla beraber 12 nolu klonda 5. Boğum ve sonrasında bulunmuştur. 

Sürgünde bulunan ortalama somak sayısı 0,7 ila 0,8 arasında değişmiştir. Çiçekler her üç klonda da erdişi olmuştur 

(Dilli ve Kader, 2005). 

Bu tanımlayıcılar ile asma potansiyeli tanımlanması belli morfolojik özelliklere göre yapılmaya çalışılmıştır. 

Ancak bu özelliklerde kişiye ve çevre koşullarına göre değişebilmektedir. Bu nedenle, son zamanlarda araştırıcılar, 

daha kesin sonuçlar elde edilebilen ve doğrudan DNA özelliklerinin incelenmesine imkân sağlayan yöntemlerin 
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geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmışlardır. RFLP, AFLP, RAPD, SSR, ISSR gibi çeşitli DNA moleküler markör 

teknikleri denenmiştir (Sabır, 2008). Son yıllarda tekrarlanabilme özeliği nedeniyle SSR markörleri 

kullanılmaktadır.  

Biyoteknoloji alanında kaydedilen ilerlemelerle, çeşitlerin kesin teşhisine yardımcı olacak DNA düzeyinde 

moleküler markör teknikler geliştirilmiştir. Bunlardan SSR markörler, polimorfizm oranlarının yüksek oluşu, 

tekrarlanabilirliği ve kodominant karakterli olmasından dolayı tercih edilmektedirler (Sefc ve ark.,1998). 

Tanımlama listeleri yeniden gözden geçirilerek bazı değişiklikler yapılmış ve üzüm genotiplerinin 

karakterizasyonu ve akrabalık ilişkilerinin saptanması amacıyla yürütülecek olan çalışmalar için yüksek oranda 

ayırıcı özellik taşıyan maddelerin eklenme ihtiyacı duyulmuştur. Bunlardan SSR markörlerle DNA tayin 

yöntemleri ile izoenzim bant desenleri eklenerek “Descriptors for Grapevine (Vitis spp.)” listeleri güncellenmiştir 

(Anonymous, 2001). Bununla birlikte morfolojik özellikler bir kenar bırakılmamıştır. Morfolojik özellikler ile 

DNA tayinlerinin bir arada yapılması tavsiye edilmektedir (Dilli, 2008).  

Gemre üzüm çeşitleri Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde son turfanda olarak yetiştirilmektedir. Bu çalışmada, 

Gemre çeşitleri ve Pembe Gemre klonlarının genetik ve ampelografik tanımlamaları yapılarak aralarındaki 

benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada; 6 Gemre çeşidi (Dumanlı Gemre (1), 

Dumanlı Gemre (2), Siyah Gemre, Sultani Gemre, Gökçe Gemre, Halis Gemre) ile Manisa Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü’nce seçilen Pembe Gemre klonları ve 2 referans çeşit olmak üzere toplam 11 üzüm çeşidinin (Vitis 

vinifera L.) 15 mikrosatelit markör (VVS2, VVMD5,VVMD7, VVMD27, VrZAG62, VrZAG79, VVS1, VVS3, 

VVS4, VVMD6, VVMD17, VVMD24, VVMD28, VVMD31, VrZAG29 ve VrZAG67) kullanılarak genetik 

analizleri yapılmıştır. Her çeşit ve klon OIV, UPOV ve IBPGR standardına göre sürgün, yaprak, çiçek, salkım, 

tane ve çekirdeklerine ait özellikleri Minimal Descriptor List for Grapevine Varieties ile Grape Descriptors  

metodu kullanılarak incelenmiştir. Bunun yanı sıra verim ve kalite özellikleri ile fenolojik özellikleri de 

belirlenmiştir. Çalışma sonucunda Gemre aksesyonlarının genetik olarak farklı oldukları görülmüştür. Çalışmada 

analiz edilen çeşitler arasında, aynı isimli ancak farklı genotip özellik (homonim) durumuna rastlanmıştır (Dillli, 

2008). 

Bu çalışma ile Vitis vinifera L. türlerinden Gelin Üzümü, Osmanca (Osmancık) Üzümü, Gelin Öldüren ve Red 

Globe üzüm çeşitlerinin erken gelişme safhalarındaki morfolojik olarak tanımlama sağlayan ampelografik 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Yöntem 

Materyal 
Bu araştırmada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi çeşit koleksiyon bağında bulunan dört çeşit 

kullanılmıştır. Bu çeşitler Gelin Üzümü ve Gelin Öldüren köy çeşidi olup Osmanca (Osmancık) Üzümü, ve Red 

Globe standard çeşitleridir ve çeşit kataloglarında yer almışlardır (Çelik, 2006). 

Yöntem 
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Bu araştırmada son yıllarda Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık Organizasyonu (OIV) tarafından yayımlanan 

Ampelografik tanımlayıcılar kullanılmıştır (Anonymous, 2001). Bu tanımlayıcılara göre sürgün ucu, genç sürgün, 

genç yaprak, çiçek, çiçek salkımı, bir yıllık dal özellikleri ile uyanma, çiçeklenme tarihleri incelenmiştir. Şekil 

1’de çeşitlere göre genç sürgünler üzerinde genç yaprakların görüntüsü verilmiştir.  

 

 

 

 

  
 

a b c d 

 

Şekil 1.a.) Sırası ile Red Globe; b.) Gelin Üzümü; c.) Osmanca ve d.) Gelin Öldüren çeşitlerinin genç 

sürgünleri ve genç yaprakları 

 

Şekil 2’de ise örnek olarak ampelografik tanımlayıcılarda yer alan sürgün ucu şekli, tüylülüğü ve antosiyaninin 

var olup olmadığı; gözlerin yeşil uç safhasındaki uyanma durumu ve çiçek şekli gösterilmiştir. 

 

   
 

a b c 

 

Şekil 2. a.)Sırası ile yatık tüylü, antosiyanin içermeyen, açık şekilli sürgün ucu; b.) yeşil uç safhasındaki 

uyanma ve  c.) erdişi yapıdaki çiçeklerin görünüşü 
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Bulgular ve Tartışma 

Bu araştırmamızda tablo 1’deki bulgular elde edilmiştir. 

Genç sürgünlerde sürgün ucu şekli tüm üzüm çeşitlerinde tam açık olarak gözlenmiştir. Bu özellik ile sülüklerin 

kesikli dizilisi ve çekirdek kenarlarında çıkıntıların olmayışı Vitis vinifera’ya ait özellikler olduğu belirtilmektedir 

(Güleryüz ve Köse, 2003; Kara vd., 2016; Kılıç vd., 2011) . Sürgün ucundaki antosiyanin varlığı Gelin Öldüren’de 

kısmen görülürken, diğer çeşitlerde antosiyonin gözlenmemiştir. Gelin Öldüren’deki antosiyanin yoğunluğu çok 

zayıf olarak değerlendirilmiştir. Genç sürgün ucundaki yatık tüylerin yoğunluğu Gelin Üzümü ve Gelin 

Öldüren’de orta iken, Red Globe’de düşük Osmanca’da ise gözlenmemiştir. Diri ve Ağaoğlu (1999)’da bu 

araştırmaya benzer olarak 17 çeşitte yaptıkları ampelografik çalışmalarda sürgün ucunda yatık tüylere çok 

seyrekten çok yoğuna doğru değişkenlik belirlemişlerdir. Bu araştırmada sürgün ucunda dik tüylerin yoğunluğu 

tüm çeşitlerde yok olarak tespit ediliştir (Tablo1). Sürgün ucunda dik tüylerin bulunmayışına Kara (1990) ve Kılıç 

vd. (2011)’de rastlamışlardır ve sürgün ucunda dik tüylere, yatık tüylere göre daha az rastlandığını ifade 

etmişlerdir. Sürgünlerde yapılan gözlemlerde sürgünün duruşu tüm çeşitlerde dik olarak kaydedilmiştir. 

Sürgünlerde boğum arasının sırt rengi Red Globe ve Gelin Öldüren de yeşil ve kırmızı iken, Gelin Üzümünde 

yeşil, Osmanca’da kırmızı olarak belirlenmiştir. Sürgünlerde boğum arasının karın rengi tüm çeşitlerde yeşil olarak 

bulunmuştur. Sürgünlerde boğumun sırt rengi Red Globe ve Gelin üzümünde Yeşil, Osmanca’da kırmızı ve Gelin 

öldüren’de yeşil ve kırmızı olarak gözlenmiştir. Sürgünlerde boğumun karın rengi Red Globe ve Osmanca’da yeşil 

iken, Gelin üzümü ve Gelin Öldürende Yeşil ve kırmızı olarak tespit edilmiştir. Sürgün üzerindeki boğumlardaki 

ve boğum aralarındaki dik tüylerin yoğunluğu tüm çeşitlerde yok olarak gözlenmiştir. Sürgün üzerindeki 

boğumlardaki ve boğum arasındaki yatık tüylerin yoğunluğu Osmanca’da düşük iken diğer üç çeşitte yok olarak 

gözlenmiştir (Tablo1).  

Ardı sıra gelen sürgünlerin dizilişi tüm çeşitlerde 2 veya daha az olarak belirlenmiştir. Sülüklerin uzunluğu 

Osmanca’da uzun diğer çeşitlerde orta olarak bulunmuştur. Genç yaprakta üstten 4. yaprağın üst yüzeyinin rengi 

tüm çeşitlerde yeşil olarak bulunmuştur. Üstten 4. yaprağın alt yüzeyindeki ana damarlar arası yatık tüylerin 

yoğunluğu Red Globe ve Gelin Öldürende yok iken, Gelin üzümünde düşük Osmanca’da orta olarak gözlenmiştir. 

Üstten 4. yaprağın alt yüzeyindeki ana damarlar arasındaki dik tüylerin yoğunluğu Red Globe ve Gelin üzümünde 

yok iken Osmanca ve Gelin Öldürende düşük olarak tespit edilmiştir.  Üstten 4. Yaprağın alt yüzeyindeki ana 

damarlar üzerindeki yatık tüylerin yoğunluğu Gelin üzümü ve Gelin Öldürende düşük, Red Globe’da orta, 

Osmanca’da yüksek olarak elde edilmiştir. Üstten 4. Yaprağın alt yüzeyindeki ana damarlar üzerindeki dik tüylerin 

yoğunluğu Red Globe ve Gelin Öldüren’ de düşük, Gelin üzümünde yok, Osmanca’ da ise orta olmuştur (Tablo1). 

Bir yıllık dalın enine kesiti Gelin üzümü ve Osmanca’da yuvarlak iken, Gelin Öldüren’de eliptik, Red Globe’ da 

basık eliptik olarak gözlenmiştir. Bir yıllık dalın yüzey yapısı Red Globe, Osmanca ve Gelin Öldüren’ de çizgili 

ve oluklu iken, Gelin Üzümünde çizgili olarak gözlemlenmiştir. Bir yıllık dalın ana rengi, Red Globe’ da kırmızı 

menekşe, Gelin Üzümünde kahverengimsi, Osmanca’ da gri ve Gelin Öldüren’ de ise sarı olarak belirlenmiştir. 

Bütün çeşitlerde bir yıllık dal üzerinde lentiseller gözlenmemiştir. Boğumlar üzerindeki dik tüyler ve boğumlar 

arasındaki dik tüyler, tüm çeşitlerimizde yok olarak olarak tespit edilmiştir (Tablo1).  

Tüm çeşitlerde çiçekler erdişi yapısına sahip olmuştur. 1. Salkım taslağının bulunduğu boğum, Red Globe ve 

Osmanca’ da 3. ve 4. Boğum, Gelin Üzümü ve Gelin Öldüren’ de ise 5 ve 5. Boğum üzerinden olarak bulunmuştur. 
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Ortalama bir sürgünde bulunan somak (çiçek salkımı) sayısı Red Globe ve Gelin üzümünde 1 adet/sürgün iken bu 

değer Osmanca’da 1,8 ve Gelin öldürende 1,5 olarak kaydedilmiştir (Tablo1). Sürgün başına salkım sayısı çeşitlere 

göre 1 ila 1,8 arasında değişmiştir. Ecevit ve Kelen (1999) ise 13 çeşitte yapmış olduğu çalışmada genel olarak 1-

2 arasında, nadiren de 1’den az ve 2’den fazla salkım sayısına sahip çeşitler gözlemişlerdir. Kılınç vd (2011) 

sürgün başına salkım sayılarını çoğunlukla 1’den az bılmuşlardır. Güleryüz ve Köse (2003), bu araştırmaya benzer 

olarak sürgüne düşen salkım sayısını 1,2 ila 2,0 arasında elde etmişlerdir. Bu araştırmada tüm çeşitler erdişi çiçek 

yapısına sahip olmuşlardır. Ecevit ve Kelen (1999) ile ve Güleryüz ve Köse (2003) bu araştırmaya benzer olarak 

inceledikleri çeşitlerin tamamının erdişi çiçek yapısına sahip olduğunu belirtmişlerdir. Bu araştırmada sülüklerin 

uzunluğu Osmanca’da uzun diğerlerinde orta olarak bulunmuştur. Yapılan diğer ampelografik araştırmalarda 

sülük uzunlukları kısa, orta ve uzun gruplarına girmişlerdir (Ecevit ve Kelen, 1999; Güleryüz ve Köse, 2003; Kılıç 

vd., 2011). 

 İlkbaharda gözlerin uyanması ve çiçeklenme zamanı Gelin öldüren çeşidinde diğer çeşitlerden 2 ya da 3 gün sonra 

gerçekleşmiştir. Boğum arası uzunluk Gelin üzümünde uzun sınıfına girerken, Osmanca ve Red globe’de kısa 

Gelin öldüren çeşidinde ise orta sınıfında yer almıştır. Boğum arası çaplar ise Gelin üzümü ve Gelin öldürende 

küçük sınıfına girerken, Red Globe ve Osmanca’ da orta sınıfına girmiştir (Tablo1).  

Bu araştırmada kullanılan dört çeşit, erken gelişme dönemlerindeki morfolojik gözlemlerine göre farklılıklar 

göstermiştir. Bu çeşitlerin farklı çeşitler olduğu erken gelişme dönemindeki ampelografik tanımlayıcılar dahi 

yeterli olmuştur.  

Bu araştırmada kullanılan Gelin Üzümü, Aydın merkez köylerinde bu üzüme verilen isimlerden birisidir. Aynı 

üzüme farklı bölgelerde başka isimlerde verilmiş olabilir. Özellikleri belirlenmiş ve kataloglarda yeralan çeşitlere 

ise standart üzüm çeşidi denilmektedir. Gelin üzümü standart Pembe Gemre üzüm çeşidine benzetilmektedir. 

Yapılan bir çalışmada bazı Gemre çeşitleri ile Pembe Gemre’nin 6, 11 ve 12 nolu klonlarının ampelografik 

özellikleri ile verimlilik durumları karşılaştırılmıştır. Genç sürgün, yaprak ve çiçek özellikleri yönünden bir 

farklılık bulunmaz iken, tane ve salkım özellikleri yönünden farklılıklar bulunmuştur. (Dilli ve Kader, 2005). 
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Tablo1. Bu Araştırmada Elde Edilen Gelin Üzümü, Osmanca (Osmancık) Üzümü, Gelin Öldüren ve Red 

Globe Çeşitlerine Ait Ampelografik Özellikler* 

 

OIV 
KOD 

İNCELEN

EN BİTKİ 

PARÇASI 

 
AÇIKLAMA 

RED 
GLOBE 

GELİN 
ÜZÜMÜ 

OSMANCA GELİN 

ÖLDÜREN 

001 Genç 
Sürgün 

Sürgün ucunun şekli 5 (tam açık) 5 (tam açık) 5 (tam açık) 5(tam açık) 

002 Genç 
sürgün 

Sürgün ucunun 

antosiyanin varlığı 
1 (yok) 1(yok) 1(yok) 3(kısmen) 

003 Genç 
sürgün 

Sürgün ucundaki 

antosiyanin 
yoğunluğu 

1 (yok veya 
çok zayıf) 

1(yok veya 
çok zayıf) 

1(yok veya 
çok zayıf) 

1(yok veya 
çok zayıf) 

004 Genç 
sürgün 

Genç sürgün 

ucundaki yatık 

tüylerin yoğunluğu 

3 (düşük) 5 (orta) 1 (yok veya 
çok düşük) 

5 (orta) 

005 Genç 
sürgün 

Sürgün ucundaki dik 

tüylerin yoğunluğu 
1 (yok) 1(yok) 1(yok) 1(yok) 

006 Sürgün Sürgünün duruşu 1 (dik) 1(dik) 1 (dik) 1 (dik) 

007 Sürgün Sürgünlerde boğum 

arasının sırt rengi 
3 (yeşil ve 

kırmızı) 
1 (yeşil) 5 (kırmızı) 3 (yeşil ve 

kıırmızı) 
008 Sürgün  Sürgünlerde boğum 

arasının karın rengi 
1 (yeşil) 1 (yeşil) 1(yeşi) 1 (yeşil) 

009 Sürgün  Sürgünlerde 

boğumun sırt rengi 
1 (yeşil) 1(yeşil) 5 (kırmızı) 3 (yeşil ve 

kırmızı) 
 
010 

Sürgün  Sürgünlerde 

boğumun karın rengi 
1 (yeşil) 3 (yeşil ve 

kırmızı) 
1 (yeşil) 3 (yeşil ve 

kırmızı) 

 
011 

Sürgün Sürgün üzerindeki 

boğumlardaki dik 

tüylerin yoğunluğu 

1 (yok veya 
çok düşük) 

1(yok veya 
çok düşük) 

1(yok veya 
çok düşük) 

1(yok veya 
çok düşük) 

012 Sürgün Sürgün üzerindeki 

boğum arasındaki dik 

tüylerin yoğunluğu 

1 (yok veya 
çok düşük) 

1(yok vey a 
çok düşük) 

1(yok vey a 
çok düşük) 

1(yok vey a 
çok düşük) 

013 Sürgün Sürgün üzerindeki 

boğumlardaki yatık 

tüylerin yoğunluğu 

1(yok vey a 
çok düşük) 

1(yok veya 
çok düşük) 

3 (düşük) 1(yok veya 
çok düşük) 

014 Sürgün Sürgün üzerindeki 

boğum arasındaki 

yatık tüylerin 

yoğunluğu 

1(yok vey a 
çok düşük) 

1(yok vey a 
çok düşük) 

3 (düşük) 1(yok vey a 
çok düşük) 

016 Sürgün Ardısıra gelen 

sülüklerin dizilişleri 
1 (kesikli 2 
veya daha 
az) 

1(kesikli 2 
veya daha 
az) 

1(kesikli 2 
veya daha 
az) 

1(kesikli 2 
veya daha 
az) 

017 Sürgün Sülüklerin uzunluğu 22,08 
5 (orta) 

19,50 
5 (orta) 

23,00 
7 (uzun) 

18,0 
5 (orta) 

051 Genç 

yaprak 
Üstten 4. Yaprağın 

üst yüzeyinin rengi 
1 (yeşil) 1 (yeşil) 1 (yeşil) 1(yeşil) 

053 Genç 

yaprak 
Üstten 4. Yaprağın alt 

yüzeyindeki ana 

damarlar arası yatık 

tüylerin yoğunluğu 

1 (yok veya 
çok düşük) 

3 (düşük) 5 (orta) 1 (yok veya 
çok düşük) 

* Anonymous, (2001). 2nd edition of the OIV descriptor list for grape varieties and vitis species. OIV 
Viticulture publications.  
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Tablo1. Bu Araştırmada Elde Edilen Gelin Üzümü, Osmanca (Osmancık) Üzümü, Gelin Öldüren ve Red 

Globe Çeşitlerine Ait Ampelografik Özellikler (Devamı) 

 

OIV 
KOD

* 

İNCELEN

EN BİTKİ 

PARÇASI 

 
AÇIKLAMA 

RED 
GLOBE 

GELİN 
ÜZÜMÜ 

OSMANCA GELİN 

ÖLDÜREN 

054 Genç 

yaprak 
Üstten 4. Yaprağın alt 

yüzeyindeki ana 

damarlar arası dik 

tüylerin yoğunluğu 

1(yok veya 
düşük) 

1(yok veya 
düşük) 

3 (düşük) 3 (düşük) 

055 Genç 

yaprak 
Üstten 4. Yaprağın alt 

yüzeyindeki ana 

damarlar üzerindeki 

yatık tüylerin 

yoğunluğu 

5 (orta) 3 (düşük) 7 (yüksek) 3 (düşük) 

056 Genç 

yaprak 
Üstten 4. Yaprağın alt 

yüzeyindeki ana 

damarlar üzerindeki 

dik tüylerin 

yoğunluğu 

3 (düşük) 1 (ok veya 
çok düşük) 

5 (orta) 3 (düşük) 

101 Bir yıllık 

dal 
Bir yıllık dalın enine 

kesiti 
3 
(Basık 

eliptik) 

1 
(Yuvarlak) 

1 
(Yuvarlak) 

2 
(Eliptik) 

102 Bir yıllık 

dal 
Bir yıllık dalın yüzey 

yapısı 
3 
(Çizgili) 
2 
(Oluklu) 

3 
(Çizgili) 

3 
(Çizgili) 
2 
(Oluklu) 

3 
(Çizgili) 
2 
(Oluklu) 

103 Bir yıllık 

dal 
Bir yıllık dalın ana 

rengi 
3 
(Kırmızı 

menekşe) 

2 
(Kahverengi
msi) 

4 
(Gri) 

1 
(Sarı) 

104 Bir yıllık 

dal 
Bir yıllık dal 

üzerindeki lentiseller 
1 
(Yok) 

1 
(Yok) 

1 
(Yok) 

1 
(Yok) 

105 Bir yıllık 

dal 
Boğumlar üzerindeki 

dik tüyler 
1 
(Yok) 

1 
(Yok) 

1 
(Yok) 

1 
(Yok) 

106 Bir yıllık 

dal 
Boğumlar arası 

üzerindeki dik tüyler 
1 
(Yok) 

1 
(Yok) 

1 
(Yok) 

1 
(Yok) 

151 Çiçek  Çiçek yapısı Erdişi 
3 

Erdişi 
3 

Erdişi 
3 

Erdişi 
3 

152 Çiçek 

salkımı 
1.salkım taslağının 

bulunduğu boğum 
2 (3 ve 4. 
Boğumda) 

3 (5. Boğum 

üzerinden) 
2 (3 ve 4. 
Boğumda) 

3 (5. Boğum 

üzerinden) 
153
  

Çiçek 

salkımı 
Somak / sürgün  1 (1,0) 1 (1,0) 2  (1,8) 2 (1,5) 

301 Fenoloji  Uyanma 23.03.2019 25.03.2019 25.03.2019 27.03.2019 
302 Fenoloji  Tam çiçeklenme 

zamanı 
15.05.2019 16.05.2019 15.05.2019 18.05.2019 

353 Olgun 
yazlık 

sürgünde 

Boğumlar arası 

uzunluk 
9,73 (kısa) 14,44 

(uzun) 
8,6 
(kısa) 

10,73 
(orta) 

354 Olgun 
yazlık 

sürgünde 

Boğum arası çap 10,15 
(orta) 

9,39 
(küçük) 

10,67 
(orta) 

9,42 
(küçük) 

* Anonymous, (2001). 2nd edition of the OIV descriptor list for grape varieties and vitis species. OIV 
Viticulture publications.  
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Pembe Gemre klonlarında daha önce elde edilen ampelografik sonuçlar ile bu araştırmada Gelin üzümünden alınan 

ampelografik sonuçlar benzerlikler göstermektedir. Gelin üzümünün, Pembe Gemre klonlarında olduğu gibi, 

sürgün ucunun açık, sürgün ucunda antosiyanin renklenmesinin olmadığı, orta düzeyde yatık tüylerin var olduğu 

ve dik tüylerin bulunmadığı görülmüştür. Buna ek olarak, Pembe Gemre klonları ve Gelin üzümü arasında genç 

yaprakların alt yüzeyinde ana damarlar üzerinde yatık tüylerin orta düzeyde oluşu, dik tüylerin bulunmayışı, 

çiçeklerin erdişi oluşu ve sürgünde bulunan ortalama çiçek salkımı sayısının “1” e yakın oluşu benzerlikler 

göstermiştir. Sürgün ucu, genç sürgün ve genç yaprak morfolojik özelikleri yönünden büyük oranda benzerlikler 

olduğu için Gelin üzümünün Pembe Gemre’nin sinonimi veya klonu olduğundan şüphe edilmiştir. Bununla birlikte 

ayrıntılı farklılıkların ortaya konabilmesi için tane ve salkım özelliklerinin de incelenmesine gerek vardır. Daha 

kesin sonuçlara ulaşmak için ise SSR gibi markörler ile DNA analizlerine ihtiyaç duyulacaktır. O zaman 

benzerliklerin durumuna göre Gelin Üzümü’nün Pembe Gemre çeşidinin sinonimi olduğu söylenebilir.  

 

Sonuç 

Bu araştırmada dört farklı çeşitte erken gelişme safhasında incelenen sürgün ucu, genç sürgün, genç yaprak, çiçek, 

çiçek salkımı, bir yıllık dal özellikleri ile uyanma ve çiçeklenme tarihleri incelenmiştir. Bu çeşitler arasında erken 

gelişme safhasındaki önemli miktarda morfolojik farlılıklar olduğu gözlenmiştir.  

Bunlara ek olarak daha önce ampelografik çalışması tamamlanmış olan Pembe Gemre çeşidi ile bu çalışmada elde 

edilen Gelin Üzümü’nün erken gelişme safhalarında morfolojik gözlemleri karşılaştırılmış ve büyük oranda 

benzerlikler elde edilmiştir. Pembe Gemre standart çeşidi ile Gelin üzümü köy çeşidinin sinonimi olduğundan 

kuşku duyulmuştur. Fakat kesin olarak aynı çeşit olup olmadığı yani sinonimi olup olmadığı tane ve salkım 

özellikleri yanı sıra, SSR markörleri gibi DNA analizleri ile anlaşılabilecektir. 
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KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE HPLC-DAD YÖNTEMİ İLE PARABEN ANALİZİ 

Hale SEÇİLMİŞ CANBAY 
 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü,  15030, 

Burdur, Türkiye 

E-mail:halecanbay@mehmetakif.edu.tr 

Özet  

Parabenler, kozmetik, kişisel bakım ürünlerinde ve ilaçlarda mikrobiyolojik açıdan çoğalmayı önlemek için 

kullanılan bileşiklerdir. Bu bileşikler hem toksik hem de zehirli etki gösterirler. Çalışmamızda, kozmetik ve kişisel 

bakım ürünlerinde paraben grubu bileşiklerin analizleri için Sıvı kromatografi sistemi kullanılmıştır. Diode 

array detektör tercih edilmişir. Dedeksiyon limitleri; 0,154-0,426 ppm arasındadır.  

 

 

1. GİRİŞ  

Parabenler, para-hidroksibenzoik asitin esterleri olup (para alkil benzoatlar), eczacılık, gıda, kozmetik ve kişisel 

bakım ürünlerinde, mantar, bakteri ve diğer mikropların çoğalmasını önlemek için kullanılan kimyasal yapılardır 

(Şekil1).  

 

 

Şekil 1. Çalışmada yer alan parabenlerin şekilleri 

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin içinde,  metil paraben (p-hidroksi benzoik asit metil ester,  metil 4-

hidroksibenzoat), etil paraben (p-hidroksi benzoik asit etil ester, etil 4-hidroksibenzoat), propil paraben (p-hidroksi 

benzoik asit propil ester, propil 4-hidroksibenzoat) ve butil paraben (p-hidroksi benzoik asit n-butil ester, butil 4-

hidroksibenzoat) en çok kullanılan paraben türleridir. Düşük maliyetli, zararlı bakteri, mantar üremesini ve 
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mikropların çoğalmasını  engelleyen, ayrıca ürünlerin raf ömürlerini uzatan, maliyeti düşük koruyucu bileşiklerdir. 

Pek çok kozmetik ve kişisel bakım ürününde raf ömrünün daha uzun olması için kullanılmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda parabenlerin östrojonik etkisinin olduğunu, östrojen reseptörlerine bağlandığı ve bu reseptörle 

kontrol edilen genleri aktive ettiği belirtilmiştir. Ester zincirlerinin uzunluğu/büyüklüğüne bağlı olarak östörojenik 

etkinin arttığı bildirilmiştir [1-3].   

 

Çalışmamızın amacı, 15 farklı–paraben içermediği belirtilen- kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde, Sıvı 

kromatografi sistemi kullanılarak, metil paraben, etil paraben, propil paraben ve butil paraben varlığının ve 

miktarlarının belirlenmesidir.  

 

2. MATERYAL VE METOT  

 

2.1.  Kimyasallar 

Çalışmada analizi yapılacak olan metil paraben, etil paraben, propil paraben ve butil paraben Sigma-Aldrich 

firmsından temin edilmiştir. Ekstraksiyon için kullanılan diklorometan (ACS saflıkta) ve mobil faz hazırlamak 

için kullanılan metanol (kromatografik saflıkta) ve asetonitril (kromatografik saflıkta)  ise Merck firmasından 

alınmıştır.  

 

2.2. Örnekleme  

Araştırmada kullanılacak örnekler, Burdur’da yer alan market ve kozmetik ürün satan mağazalardan temin 

edilmiştir. İncelenen kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ıslak mendil, şampuan, ruj ve vücut jelleridir. Toplamda 

15 farklı örnek toplanmıştır. Bu örneklerin etiketinde paraben içermedi ibaresi yer almaktadır.  

 

2.3. Numune Hazırlık  

1 g kozmetik ve kişisel bakım ürünleri örnekleri, 0,1 mg hassasiyetle tartıldıktan sonra üzerine 10 mL diklorometan 

eklenmiştir. Her bir nunume 15 dakika ultrasonik banyoda bekletilmiştir. Ekstraksiyondan sonra filtre edilmiş 

kuruluğa kadar kurutulduktan sonra mobil fazda çözülmüştür   [4]. 

 

2.4. Kromatografik Analiz  

Çalışmada Shimadzu marka Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi- Diode array detektör (HPLC-DAD) sistemi 

kullanılmıştır. Sisteme ait bilgiler:  

HPLC Metodu: 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 

Kolon: C18 (100*4,6 mm, 5 mikron) 

Mobil Faz: % 60 Asetonitril-% 40 Su–İzokritik çalışma[4] 
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Çalışma Dalgaboyu: 254 nm 

 

3. BULGULAR  
 

Analizler için ilk olarak metil paraben, etil paraben, propil paraben ve butil paraben standartlarına ait 

kalibrasyon eğrileri çizilmiştir. Kalibrasyon grafikleri, Şekil 2-Şekil 5’de verilmiştir.  

 

Şekil 2. Metil parabene ait kalibrasyon grafiği 

 

 Şekil 3. Etil parabene ait kalibrasyon grafiği 
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Şekil 4. Propil parabene ait kalibrasyon grafiği 

 

Şekil 5. Butil parabene ait kalibrasyon grafiği 

Çalışmada yer alan bileşiklere ait alıkonma zamanları (Rt), dedeksiyon limitleri ve geri kazanım değerleri, 

Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. LOD ve geri kazanım değerleri 

Bileşen Alıkonma zamanları (Rt) LOD (ppm) Geri kazanım, % 

Metil paraben 16,2 0,426 97,25 ± 2,13 

Etil paraben 18,9 0,189 102,65 ± 2,25 

Propil paraben 22,2 0,158 105,33 ± 3,32 

Butil paraben 27,3 0,154 101,55 ± 2,33 

Elde edilen veriler, literatür ile uygunluk göstermektedir [4].  

Paraben içerikleri araştırılmak üzere farklı marka ve türlerde 15 adet örneğe ait sonuçlar, Tablo 2’de 

verilmiştir.  

Tablo 2. HPLC-DAD sonuçları (değer ± SS) 
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No Metil paraben (µg/g) 
Etil paraben 

 (µg/g) Propil paraben (µg/g) Butil paraben (µg/g) 

1 <LOD 0,665  6,896 0,221 

2 <LOD 0,605 555,211 0,331 

3 71,113 3,122 10,221 0,221 

4 - - - - 

5 149,223 0,881 5,567 251,190 

6 - -  - 

7 - -  - 

8 233,113 0,721 0,896 0,326 

9 - - - - 

10 390,122 0,795 0,675 0,226 

11 - - - - 

12 155,432 3,233 15,544 321,122 

13 <LOD <LOD - - 

14 - - -  

15 - - -  
-: Tespit edilememiştir. 

Çalışmada yer alan standart karışımına ait kromatogram, Şekil 6’da; numuneye ait kromatogram, Şekil 

7’de verilmiştir.  

 

Şekil 6. Standart karışımına ait kromatogram 

 

Şekil 7. Numuneye ait kromatogram 

 

Xu ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, farklı kozmetik ürünlerinde, 6,82 ile 11.07 mg/L aralığında 

paraben tespit edilmiştir [4]. Msagati ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, farklı ürünlerde, % 0,03 ile % 0,79 

aralığında paraben tespit edilmiştir [5].  
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ  
 

Kozmetik Yönetmeliğinde, Kullanıma hazır ürünlerde maksimum konsantrasyonları, Tablo 3’de 

verilmiştir. 

Tablo3. Kozmetik Yönetmeliğinde yer alan değerler 

Kimyasal Adı / INN Ortak Bileşenler 
Sözlüğündeki İsmi 

Kullanıma hazır ürünlerdeki 
Maksimum konsantrasyon 

12. 4-Hidroksibenzoik asit ve 

metil ve etil esterleri ve diğer 

tuzları 

4-Hydroxybenzoic acid 

Methylparaben 

Potassium ethylparaben 

potassium paraben 

Sodium methylparaben 

Sodium ethylparaben 

Ethylparaben 

Sodium paraben 

Potassium methylparaben 

Calcium paraben 

% 0,4 (asit 

olarak) tek 

ester için, 

% 0,8 (asit 

olarak) ester 

karışımları için 

12a. Butil 4-hidroksi-benzoat ve 

tuzları 

Propil 4-hidroksi-benzoat ve 

tuzları 

Butylparaben 

Propylparaben 

Sodium propylparaben 

Sodium butylparaben 

Potassium butylparaben 

Potassium propylparaben 

Tek başına konsantrasyonlarının 

toplamı için % 0,14 (asit olarak) 

Butil ve propilparabenin tek tek 

konsantrasyonlarıile onların 

tuzlarının konsantrasyonları 

toplamı % 0,14’ü geçmeyecek 

şekilde,12 ve 12a no’lu satırlarında 

belirtilen maddelerin karışımları 

için % 0,8 (asit olarak) 

 

Toplanan “paraben içermediği” ibaresi olan kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin bir kısmında paraben 

tespit edilmiştir. Paraben içerikleri düşük değerlerde olsa bile ürünlerin kullanım süresi, kullanılan alanın yüzeyi, 

kullanım sıklığı gibi etkenler göz önünde tutularak, insan sağlığı açısından önemli risk taşıdığı görülmektedir.  
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Abstract  

The main objective of this work was to use the Differential Scanning Calorimetry (DSC) and FTIR spectroscopy 

to study the possible drug-excipient interaction of amoxicillin with the most common used antibiotics for children. 

Amoxicillin  is a broad-spectrum antibiotic. And it is effective against H. pylori infections. The mixture of the 

drug/excipient may affect chemical dosage, therapeutic efficacy, stability, bioavailability and safety profile of the 

solid dosage form. To develop a new form of pharmaceutical structure, preliminary formulation studies are needed 

to provide information on chemical, physical and mechanical properties. The influence of calcium phosphate 

dibasic, magnesium stearate, butylated hydroxyanisole, ascorbic acid, lactose and citric acid in drug excipient 

compatibility was studied. Drug-excipients interaction studies were carried out by DSC and FTIR 

spectrophotometer with each of the excipients and amoxicillin.  

 

 

 

Keywords: Antibiotic, amoxicillin, excipient, compatibility, FTIR, DSC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 INTRODUCTION  

Antibiotics are also known as antibacterials. Antibiotics are drugs that slow down or stop the growth of bacteria. 

Many powerful drugs from different groups are used as antibiotics and are used to treat diseases caused by bacteria. 

[1].Amoxicillin ((2S,5R,6R)-6-{[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino}-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-

azabicyclo [3.2.0] heptane-2-carboxylic acid) is a broad-spectrum semisynthetic antibiotic. It is is in the class of 

beta-lactam antibiotics. FDA approved for the treatment of amoxicillin, ear, nose and throat infections, lower 

respiratory tract infections, genitourinary tract infections, H. pylori  infections, pharyngitis, tonsillitis and skin 

infections [2]. 

Pre-formulation studies are needed to develop a new pharmaceutical dosage form and provide information on 

chemical, physical and mechanical properties. The mixture of the drug/excipient may affect bioavailability, 
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chemical structure, long-term stability, safety profile and therapeutic efficacy [3]. Interactions between the drug 

and the excipients also affect the quality of the mixture, including the polymorphic form and crystallization profile 

of the drug and the solubility, color, odor and taste properties of the mixture. [4].  

Recently, thermoanalytic and spectroscopic techniques have been widely used in drug excipient compatibility 

assessment, compound purity, polymorphism, dissolution, degradation and pre-formulation. Specifically, DSC 

and FTIR have been used in drug-excipient compatibility assessment based on the same functional group change 

during drug-excipient interaction. [5-9]. 

The purpose of the present investigation was to evaluate the compatibility of Amoxicillin with various active 

pharmaceutical excipients to be used in the formulations utilizing the different analytical techniques such as DSC 

and FTIR. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Chemicals and Reagents  

Amoxicillin was purchased from Sigma. Butylated hydroxyanisole (BHA, Sigma Aldrich), mannitol (M, Merck), 

sodium carboxymethyl cellulose (SCC, Aldrich), cellulose (C, Merck), and talc (T, Sigma Aldrich) were used for 

the excipients. KBr was obtained from Merck.  

 

Differential Scanning Calorimetry (DSC)  

Thermal analysis  studies were made by using DSC apparatus (Perkin Elmer DSC 4000, Waltham, MA, USA). 

Approximately 10 mg of drug + excipient mixture (1:1; w/w ratio) was massed out and placed in a sealed aluminum 

pan. An empty aluminum pan was used as a reference. The purity determination was performed using a heating 

rate of 10°C/min in the temperature range of -20 – 400°C in nitrogen atmosphere with a flow rate of 30 ml/min 

[10-13]. 

 
Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)  

Active drug and selected excipient (1:1 ratio, w/w)  mixture were scanned using Frontier spectrometer  (Perkin 

Elmer, Waltham, MA, USA) in the range of 4000–500 cm-1 [10, 11, 13]. ZnSe-ATR equipment was used as well 

as KBr pellet technique.  

 

RESULTS AND DISCUSSION  

Differential Scanning Calorimetry 

The compatibility of Amoxicillin with the different excipient used such as BHA,  M, SCC, C, T were studied using 

DSC. The DSC thermogram of Amoxicillin has an endothermic peak between 50°C and 140°C corresponding to 

the dehydration of Amoxicillin. The peak curve showing the crystallization step of Amoxicillin was measured as 

123.62°C. There is a large peak at 150-200°C attributed to the degradation of amoxicillin. Marciniec et al. (2002) 

reported that Amoxicillin is a melting point for trihydrate in a helium atmosphere at 190.1°C and a screening rate 

of 5°C/min [14]. In our study, this value was measured as 179.82°C at a scanning rate of 10°C/min in nitrogen 

atmosphere. 
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On thermograms obtained from 1:1 drug excipient mixtures, peaks were 61.84°C; 170.35°C; 108.90°C; 100.93°C 

to 113.47°C. These values indicate that there is drug-excipient incompatibility (Table 1). The change in Tpeak value 

indicates a probable interaction. 

 
Table 1. Peak temperature values of Amoxicillin-excipient physical mixtures  

 
Sample Drug-excipient ratio Tpeak (°C) 

Amoxicillin - 123.62 

Amoxicillin-BHA 1:1 61.84 

Amoxicillin-M 1:1 170.35 

Amoxicillin-SCC 1:1 108.90 

Amoxicillin-C 1:1 100.93 

Amoxicillin-T 1:1 113.47 

 
 
Fourier Tranform Infrared Spectroscopy (FT-IR)  
 

Compatibility between the active drugs and worked excipients used were studied by using FTIR spectroscopy. 

Analyzes the apparent changes in the shape and position of absorbance bands, allowing the current and subsequent 

molecules to show the assumption of different functional groups. The FT-IR spectra of Amoxicillin is shown in 

Figure 1.  A description of the peaks in the FTIR spectrum is given in Table 2. 

 

Figure 1. FT-IR spectra of Amoxicillin 

Table 2. Description of FTIR peaks of Amoxicillin  [15, 16] 

 
Wave numbers (cm-1) Vibration modes 

1775,55 e β-lactam ring 

1582,55 + 1396,70 carboxylate COO− 

3020-3100 Alkenyl (-C=C-) 

970-1250  phenolic (-OH) 

 

The FT-IR spectra of Amoxicillin-excipients are shown in Figure 2. 
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Figure 2. FT-IR spectra of Amoxicillin-excipients 

The characteristic peaks of Amoxicillin have reduced the intensity with shifting fluctuations in Amoxicillin-

excipients mixtures.  
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BAKIR OKSİT NANOPARTİKÜLLERİNİN ENGİNAR YAPRAĞI (Cynara scolymus) SULU 

EKSTRAKTI İLE YEŞİL SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU, ANTİ-BAKTERİYEL VE 

SİTOTOKSİK ETKİLERİ 
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ÖZET 

Günümüzde, nanopartiküller manyetik rezonans görüntüleme, DNA/RNA izolasyonu, ilaç taşıyıcı sistemler, hücre 

kültürü çalışmaları, antibakteriyel ajan geliştirme çalışmaları gibi tıbbın birçok alanda kullanılmaktadır. Bakır 

oksit(CuO) nano yapıları sahip oldukları geniş yüzey alanı ve süperiletkenlik özelliklerinden dolayı geniş bilimsel 

ilgi görmüştür. Nanopartiküllerin kimyasal, fiziksel ve yeşil sentez olmak üzere temel olarak üç yaklaşımla sentezi 

gerçekleştirilmektedir. Nanopartiküllerin yeşil sentezi için bitkiler, bakteriler, mantarlar, algler gibi çeşitli doğal 

moleküller içeren biyolojik kaynaklar kullanılmaktadır. Bu biyolojik kaynaklarda bulunan biyoaktif bileşenler 

metal atomlarını oksitleyebildikleri için metal oksitlerin sentezini sağlamaktadır. Enginar (Cynara scolymus) 

ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgesinde yetişen çok yıllık bir bitkidir. Enginar ekstraktının klorojenik asit, luteolin, 

kafeik asit türevleri, flavanoidler gibi metabolitlerce zengin bir içeriğe sahip olduğu bildirilmiştir.  

Bu çalışmada, enginar yaprağı (Cynara Scolymus) sulu ekstraktı kullanılarak bakır oksit nanopartiküllerinin yeşil 

sentezi gerçekleştirilmiştir. Bakır nanopartiküllerinin (CuONPs) oluşumu Ultraviyole-Görünür Bölge (UV-Vis) 

spektroskopisi ile doğrulanmıştır. Partikül boyutu, yüzey yükü ve morfolojisi zeta sizer ile ölçülmüştür.  

CuONPs’nin 4 farklı bakteri türü (E. coli, S. aureus, P. aeruginosa ve E. faecalis) üzerindeki antibakteriyel 

aktiviteleri, minimal inhibe edici konsantrasyon (MİK) ve kuyucuk difüzyon yöntemiyle ölçülmüştür. 

CuONPs’nin HT-29 insan kolon kanseri hücreleri üzerindeki sitotoksik etkileri konsantrasyon ve zamana bağlı 

olarak olarak belirlenmiştir.  

UV-Vis spektrumunda CuO’ya spesifik olan 270-300 nm aralığında absorbans artışı gözlemlenmiştir. 

CuONPs’nin zeta-sizer analizlerinde partikül büyüklüğü 839±12 nm ve partikül yükü -7.42±0,65 mV olarak 

bulunmuştur. Antibakteriyel aktivite ölçümlerinde, sentezlenen nanopartiküllerin E. coli, P. aeruginosa ve S. 

aureus’ta bakteriyel aktivite inhibisyonu sağladığı tespit edilmiştir. CuONPs HT-29 kolon kanseri hücreleri 

üzerinde 100 µg/mL konsantrasyonda sitotoksik etki göstermiştir.   

Anahtar Kelimeler: Yeşil Sentez, Bakır Nanopartikülleri, Cynara scolymus, Anti-bakteriyel, Sitotoksisi 
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GREEN SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, ANTI-BACTERIAL AND CYTOTOXIC EFFECTS OF 

COPPER OXIDE NANOPARTICULES BY ARTICHOKE (Cynara scolymus) AQUEOUS LEAF 

EXTRACTS 

Ömer Erdoğan1, Mürüvvet Abbak2, Erman Oryaşın2, Gülen Melike Demirbolat3, Özge Çevik1,2  
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ABSTRACT 

Nowadays,  nanoparticles are used in many fields of medicine such as magnetic resonance imaging, DNA/RNA 

isolation, drug delivery systems, cell culture studies, and antibacterial agent development studies. Copper oxide 

(CuO) nano structures have received wide scientific interest due to their large surface area and superconductivity 

properties. Nanoparticles are synthesized by three approaches: chemical, physical and green synthesis. Biological 

sources containing various natural molecules such as plants, bacteria, fungi, algae are used for the green synthesis 

of nanoparticles. The bioactive components found in these biological sources provide the synthesis of metal oxides 

since they can oxidize metal atoms. Artichoke (Cynara scolymus) is a perennial plant that grows in the 

Mediterranean and Aegean regions of our country. Artichoke extract has been reported to have a rich content of 

metabolites such as chlorogenic acid, luteolin, caffeic acid derivatives, flavanoids.  

In this study, green synthesis of copper oxide nanoparticles was carried out using aqueous artichoke (Cynara 

Scolymus)  leaf extract. The formation of copper nanoparticles was confirmed by UV-Vis spectroscopy. Particle 

size, surface charge and morphology were measured with zeta sizer. Antibacterial activities of CuONPs on four 

different bacteria species (E. coli, S. aureus, P. aeruginosa and E. faecalis) were measured by minimal inhibitory 

concentration (MIC) and agar well diffusion method. Cytotoxic effects of CuONPs on HT-29 human colon cancer 

cells were determined as concentration and time dependent.  

The UV-Vis spectrum showed an increase in absorbance in the 270-300 nm range specific to CuO. In the zeta-

sizer analysis of CuONPs, the particle size was 839±12 nm and the particle charge was -7,42±0,65 mV. In the 

antibacterial activity measurements, it was determined that synthesized nanoparticles induce inhibition of bacterial 

activity in E. coli, P. aeruginosa and S. aureus. CuONPs showed cytotoxic effects on HT-29 cells at concentration 

of 100 µg/mL. 

Keywords: Green Synthesis, Copper Nanoparticles, Cynara scolymus, Anti-bacterial, Cytotoxicity. 

 

1.GİRİŞ 

Nanopartiküller uzay teknolojileri, elektronik, manyetizma, kozmetik, biyomedikal, çevre ve farmasötik gibi 

birçok endüstri de uygulama alanı bulmaktadır (1-2). Nano ölçekte endüstriyel üretimin artması ile birlikte gümüş 

oksit (AgO), altın oksit (AuO), titanyum dioksit (TiO2), çinko oksit (ZnO), seryum oksit (CeO2) gibi metal oksitleri 

geniş pazar alanı bulmuşlardır (3-4). Bakır nanopartikülleri (CuNPs) kolay-erişilebilirlik, düşük maliyet ve soy 

metalik özellik göstermesinden dolayı birçok endüstrinin ilgisini cezbetmektedir. CuNPs’i sensörler, ısı transfer 

sistemleri, güneş pilleri ve farmasötik endüstride anti-mikrobiyal ajan olarak sıklıkla kullanılmaktadır (5-8).  
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Nanopartiküllerin sentezi için sol-jel (9), ko-presipitasyon (10), vakum buharı biriktirme (11), litografi (12), 

fotokimyasal indirgeme (13), hidrotermal reaksiyon (14), mikroemülsiyon (15), kimyasal indirgeme (16) gibi 

birçok fiziksel ve kimyasal metot geliştirilmiştir. Ancak bu metotlar saf nanopartikül sentezine imkan vermesine 

rağmen, hem maliyet olarak efektif değildir, hem de toksik kimyasalların kullanımından dolayı çevre dostu 

değildir. Bu dezavantajlar gözönüne alındığında, bilim insanları nanopartikül sentezinde yeşil sentezi (green 

synthesis) daha çok kullanmaya başlamışlardır. Nanopartiküllerin yeşil sentezinde bitkiler, virüsler, bakteriler, 

mantarlar, algler, mayalar gibi çeşitli doğal moleküller içeren biyolojik kaynaklar kullanılmaktadır (17-20).       

Bakır nanopartiküllerinin yeşil sentezi için, Calotrophis procera (21), Syzygium aromaticum (22), Aegle marmelos 

(23),  Aloe vera (24), Zingiber officinale (25) gibi çeşitli bitki ekstraktları daha önceki çalışmalarda kullanılmıştır. 

Enginar (Cynara Scolymus) ülkemizin Akdeniz ve Ege bölgesinde yetişen, çok yıllık bir bitkidir. Enginar 

ekstraktının luteolin, kafeik asit türevleri, flavanoidler ve klorojenik asit gibi metabolitlerce zengin olduğu 

bilinmektedir (26-29). Enginar ekstraktının içerdiği biyobileşenlerin anti-oksidan, anti-inflamatuvar, anti-alerjik, 

anti-ülserojenik, anti-hepatoselüler karsinom aktivite gösterdiği bildirilmiştir (30-32). Enginar yaprağı ekstraktı 

kullanılarak, metal oksitlerden nanopartiküllerin yeşil sentezi konusunda literatürde kısıtlı sayıda çalışma 

bulunmaktadır ve bu çalışmalardan bir kısmı da araştırma ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiştir (33-35). Bu 

çalışmada enginar yaprağı sulu ekstraktı kullanılarak CuONPs’i yeşil kimya yoluyla sentezlenmiştir (Şekil 1). 

Sentezlenen nanopartiküllerin karakterizasyonu morötesi-görünür bölge spektroskopisi (UV-Vis) ve zeta sizer 

kullanılarak yapılmıştır. Sentezlenen nanopartiküllerin E. coli, S. aureus, E. faecalis ve P. aeruginosa üzerindeki 

anti-bakteriyel etkileri ve HT-29 insan kolon kanser hücreleri üzerinde anti-kanser etkileri incelenmiştir.  

 

 

Şekil 1: Çalışmanın grafiksel özeti. 

2.MATERYAL VE METOT 
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2.1 Enginar Ekstraktının Hazırlanması 

Enginarlar Aydın yerel halk pazarından satın alındı. Enginar yaprakları Rao ve ark. (36) tarafından önerilen 

yönteme göre ekstrakte edildi. Enginarın yaprak kısmı alınarak 3 kez deiyonize su ile yıkandı. Yapraklar mutfak 

robotundan geçirilerek küçük parçalara ayrılması sağlandı. Bir litre erlenmayer içerisine 200 g enginar yaprağı ve 

400 mL deiyonize su eklendi. Bu karışım manyetik ısıtıcıda 100 oC’de 2 saat boyunca ısıtıldı. Elde edilen karışım 

Whatman (Grade GF/B: 1,0 µm) filtre kağıdından süzülerek ekstrakt elde edildi ve sentez aşamasında taze 

hazırlanarak kullanıldı. 

2.2 Bakır Oksit Nanopartiküllerinin Sentezi 

CuONPs, Siby ve Beena (37) ve Haris ve ark. (38) tarafından önerilen yöntemler modifiye edilerek sentezlendi. 

Bunun için, 100 mL’lik bir behere 20 mL bakır sülfat (CuSO4) çözeltisi (10 mM) ve enginar ekstraktı karıştırıldı. 

360 W mikrodalga fırında (Arçelik MD-674, Türkiye) 5 dakika bekletildi. Karışım falkon tüplere alınarak 4000 

rpm’de 10 dakika boyunca santrifüj (Hettich, USA) edildi. Elde edilen pellet organik kalıntıların uzaklaştırılması 

için etanol ile 5 kez yıkanıp tekrar santrifüj edildi. Pellet kısmı alınarak 100 oC’lik etüvde (Memmert, USA) 12 

saat boyunca kurutuldu. Elde edilen nanopartiküller, antimikrobiyal ve sitotoksisite çalışmalarında kullanılmak 

üzere ependorf tüplerde muhafaza edildi. 

2.3 Bakır Oksit Nanopartiküllerinin Karakterizasyonu 

CuONPs’nin optik özellikleri, 200-800 nm arasındaki UV-Vis bölge spektrumları (Thermo Multiscan 1500) 

alınarak karakterize edildi. Sentezlenen CuONPs’nin büyüklük dağılımları ve yüzey yükleri Zetasizer cihazı 

(Malvern ZS) ile ölçüldü. 

2.4 Bakır Oksit Nanopartiküllerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri 

Çalışmada sentezlenen nanopartiküllerin referans bakterilere karşı etkisi agar kuyucuk diffüzyon yöntemi ve 

minimal inhibe edici konsantrasyon testi ile belirlendi. Bu amaçla E. coli ATCC 25922, S. aureus ATCC 25923, 

P. aeruginosa DSM 22644 ve E. faecalis JH2-2 referans bakterileri kullanıldı (39). Çalışmada kullanılan 

mikroorganizma kültürleri Adnan Menderes Üniversitesi Rekombinant DNA ve Rekombinant Protein Merkezi 

(REDPROM) kültür koleksiyonundan temin edildi. 

2.4.1 Kuyucuk Difüzyon Yöntemi ile Antimikrobiyal Aktivite Tayini 

0,5 McFarland yoğunluğunda 100 µL bakteri süspansiyonu alınarak petrilere yayıldı. 6 mm punch kullanılarak 

petrilere kuyucuklar açıldı ve açılan kuyucuklara farklı konsantrasyonlarda hazırlanmış olan CuONPs içeren 

solüsyonlardan 50 µL konuldu. Petriler 16 saat 37 oC’de inkübe edildi ve inkübasyon sonrasında oluşan zonların 

çapları mm olarak ölçüldü. Negatif kontrol olarak su, pozitif kontrol olarak Ampisilin kullanıldı. 

2.4.2 Mikrodilüsyon Yöntemi ile Minimal İnhibe Edici Konsantrasyon Testi 

96 kuyucuklu U tabanlı well playtler kullanılarak, 0,5 McFarland standardına göre bakteriler elisa platelerine 

ekildi. CuONPs’nin 128 µg/mL-0,25 µg/mL aralığında çözeltileri hazırlandı. Hazırlanan bu çözeltilerden 100 µL 

alınarak bakterilerin üzerine eklendi. Her bir dilüsyon serisi için üreme kontrolü ile negatif kontrol kullanıldı. 

Dilüsyonların hazırlanmasından sonra bakteri inokülasyonları gerçekleştirilerek 16 saat 37oC’de inkübe edildi. 
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İnkübasyon sonrasında tekrar Elisa okuyucusunda absorbansı ölçülen bakterilerin değerleri arasındaki fark 

karşılaştırıldı. 

2.5 Sitotoksisite Testi 

2.5.1 Hücre Kültürü 

Bu çalışmada Amerikan Tip Kültür Koleksiyonuna ait (ATCC, Manassas, VA, USA) HT-29 insan kolon kanser 

hücreleri kullanıldı. Hücre kültür çalışmaları Adnan Menderes Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve 

Uygulama Merkezinde (ADU-BİLTEM) gerçekleştirildi. HT-29 hücreleri, %10 FBS (Sigma F-2442), 2mM L-

glutamine (Sigma G-6392), 100 U/mL penisilin ve 100 µg/mL streptomisin içeren modifiye edilmiş RPMI-1640 

hücre kültür medyumu (Gibco- 11875093) içerisinde, 75 cm2 flasklarda, %5 CO2’li etüvde (Nüve EC-160), 

37oC’de hücreler tam tabaka olana kadar büyütüldü. Büyütülen hücreler %0,05 Tripsin-EDTA (Sigma T-4049) 

yardımıyla kaldırılarak pasajlama işlemi gerçekleştirildi. Hücrelerin morfolojik değişiklikleri invert mikroskop 

(Olympus CK40) altında kontrol edildi. 

2.5.2 MTT Testi 

MTT (3-[4,5-Dimethylthiazole-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) ölçümü belirli bir hücre yoğunluğundaki 

canlı hücrelerin kolorimetrik yöntemle tespit edilmesidir. Bu yöntemin çalışma prensibi, hücrelerin sağlam 

mitokondrisi içerisinde bulunan süksinat dehidrogenaz enzimi etkisiyle MTT boyasının tetrazolium halkasının 

parçalanarak formazana dönüşmesi ilkesine dayanmaktadır (40). Hücreler 96 kuyucuklu hücre kültür platelerine 

ekilerek CuONPs’nin 100 µg/mL) 12 ve 24 saat, %5 CO2’li etüvde, 37oC’de inkübe edildi. İnkübasyon sonrasında 

MTT hücre proliferasyon ölçüm kiti kullanılarak sitotoksisite testi yapıldı (Intron 21180, Kore). CuONPs ile 

hücrelerin inkübasyonu tamamlandıktan sonra medyum atılarak 100 µL taze medyum eklendi. Hücrelerin üzerine 

10 µL MTT stok solüsyonu (5 mg/mL) eklenerek 37oC’de 4 saat inkübe edildi. İnkübasyon sonrasında 100 µL 

solübilizasyon solüsyonu eklenerek 37oC’de 4 saat inkübe edildi. Absorbans ölçümü 570 nm’de Elisa okuyucu 

(Thermo Multiscan 1500, USA) kullanılarak gerçekleştirildi. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1 UV Analizi 

Reaksiyon süresince ortamının renk değişimi nanopartikül sentezinin temel göstergesidir. Bu renk değişimi metal 

nanopartiküllerinin yüzey plazmonlarının eksitasyonundan kaynaklanmaktadır.  270-300 nm civarındaki 

karakteristik pik CuONPs’nin sentezinin göstergesidir (41). Elde edilen UV-Vis spektrumuna bakıldığında 282 

nm’de ki absorbans artışı CuONPs sentezini göstermektedir (Şekil 2). 
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Şekil 2: CuONPs’ye ait UV Grafiği 

3.2 Zeta-sizer Analizi 

Su fazı içerisinde disperse CuONPs’nin partikül büyüklüğü ölçümü için 5 tekrarlı 3 ölçüm gerçekleştirilmiştir. 

Partikül büyüklüğü ve zeta yükü için 25oC sıcaklıkta ölçümler alınmıştır. CuONPs için ortalama partikül 

büyüklüğü 839±12 nm (Şekil 3), polidispersite indeksi ise 0,621±0,024 ve zeta potansiyel yükleri ZS:-7,42±0,65 

mV (Şekil 4) olarak bulunmuştur.  

 

Şekil 3: Ortalama Partikül Boyutunun Grafiksel Gösterimi 
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Şekil 4: Zeta Yükünün Şekilsel Gösterimi 

3.3 Antimikrobiyal Aktivite Sonuçları 

Agar kuyucuk difüzyon yönteminde enginar ekstraktıyla sentezlenen CuONPs, E. coli, S. aureus ve P. aeruginosa 

bakterilerine karşı etki göstermiştir (Şekil 5). 10 mg/mL CuONPs konsantrasyonda E. coli’nin zon çapı 8,0±0 mm, 

S. aureus ve P.aeruginosa’nın zon çapı da >15.0±0 mm bulunmuştur. CuONPs, E. faecalis bakterilerine karşı etki 

göstermemiştir. CuONPs’nin E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, E. faecalis üzerine MİK değerleri 128 µg/mL’nin 

üzerinde olduğu saptanmıştır.  

 

Şekil 5: CuONPs’nin agar kuyucuk difüzyon yönteminde bakteriler üzerine etkisi 

3.4 Sitotoksisite Sonuçları 

100 µg/mL konsantrasyonda CuONPs’nin, HT-29 insan kolon kanseri hücreleri üzerindeki sitotoksik etkileri MTT 

yöntemiyle ölçülmüştür. 12 saat inkübasyon sonrasında kontrol grubuna göre hücre canlılığının %90’lara düştüğü 
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görülmektedir. Bununla birlikte 24 saat inkübasyon sonrasında hücre canlılığının %80’lere düştüğü tespit 

edilmiştir (*p<0.05) (Şekil 6).  

 

Şekil 6: CuONPS’nin HT-29 Hücrelerinde zamana bağlı hücre canlılığı grafiği  

4. SONUÇ 

Bu çalışma ile ülkemizde bolca yetiştirilen enginar yaprağı ekstraktı kullanılarak çevre dostu ve aynı zamanda 

düşük maliyetli bir yöntemle bakır nanopartiküllerinin sentezi gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen CuONPs’i E. coli, 

S. aureus ve P. aeruginosa bakterilerine karşı göstermiş olduğu etki nedeniyle kozmetik endüstrisinde anti-

bakteriyel ajan olarak kullanılma potansiyeline sahiptir.   Ayrıca CuONPs’nin, HT-29 hücreleri üzerinde sitotoksik 

etki göstermesi sebebiyle, gelecekte kolon kanseri tedavisinde hücre zarını geçebilecek boyutta yeni bir ilaç 

taşıyıcı sistem olarak kullanımı mümkün olabilir.  

Teşekkür: Bu araştırma için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine (ADÜ-

MARL-18001) desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. 
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Sporda miyofasiyal gevşetme uygulamaları 
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Özet 

Amaç: Miyofasiyal gevşetme (SMR) egzersizleri, son yıllarda oldukça sık kullanılan gevşeme teknikleri olarak 

popüler hale gelmiştir. SMR, fasyaları gevşeterek dokuların yapışmalarını, kısalan ve gerilen kasların 

rahatlamasını, laktik asit ve diğer yorgunluk maddelerinin kaslardan uzaklaşmasını ve tahrip olmuş dokunun 

üzerine kan akışını yoğunlaştırarak iyileşmesini sağlayan bir basınç uygulaması olarak açıklanmaktadır. 

Literatürde konuyla ilgili çalışmalar incelendiğinde, SMR egzersizlerinin kassal performans üzerindeki etkilerinin 

bazı çelişkiler içerdiği görülmüştür. Yapılan bu çalışmanın amacı, SMR egzersizlerinin kassal performans 

üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. 

Materyal ve Yöntem: Araştırmada 1999-2017 yılları arasında yayınlanan SMR uygulamaları alanındaki 

çalışmaların, derinlemesine incelenmesi ve yorumlanması için nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman analizi kullanılmış, elde edilen veriler ise içerik analizi 

yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Bulgular: SMR uygulamalarının kasların hareket açıklığını olumlu yönde etkilemesi ve iskemik basınç 

oluşturarak kandaki nitrik oksit miktarını artırmasından dolayı yapılan işin SMR sayesinde daha ekonomik 

yapılabileceği bununla beraber metabolik yüke olumlu yönde etkisi olabileceği rapor edilmiştir. Ayrıca, SMR 

egzersizlerinin statik germelerle birlikte kullanılması esneklik-normal eklem hareket gelişimi açısından tek başına 

uygulanan SMR ya da statik germe uygulamasından daha etkili olduğu belirlenmiştir. SMR egzersizlerinin kassal 

performans üzerinde olumsuz etkileri olmadığı tespit edilmiş ve ısınma aracı olarak kullanılabilmesinde bir 

sakınca olmadığı ortaya konmuştur. SMR egzersizlerinin uygulanması neticesinde, egzersiz sonrası sporcuların 

kortizol seviyelerinin düştüğü, parasempatik aktivite düzeylerinin arttığı ve sempatik aktivite düzeylerinin ise 

azaldığı rapor edilmiştir.  

Sonuçlar: SMR egzersiz uygulamalarının kassal performans üzerinde olumsuz etkileri olabileceği rapor 

edilmiştir. Bu nedenle, antrenörler/sporcular tarafından bu sonuçlar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. SMR 

egzersizlerinin nasıl uygulanması gerektiğini belirten bir protokol olmaması nedeniyle, sporcular/antrenörler 

deneyimleri doğrultusunda SMR egzersizlerini uygulamalıdırlar. 

Anahtar Kelimeler: Myofasyal gevşetme, sporcu, performans 
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Myofascial release applications in sport 

Abstract 

Aim: Myofascial release (SMR) exercises have been explained that SMR should be explained by the release of 

the tissues by loosening the fascia, ease of shortening and stretched muscles, the removal of the lactic acid and 

other fatigue substances from the muscles and by the intensification of the flow of blood over the destroyed. The 

effects of SMR exercises on muscular performance were found to contain some contradictions. The aim of this 

study is to investigate the effects of SMR exercises on the performance of the muscles. 

Methods: Qualitative research methods were used for in-depth study and interpretation of myofascial release 

applications published between 1999-2017. Document analysis was used as the data collection method and the 

data were analyzed by content analysis method. 

Results: Myofascial release applications have positive effects on the range of motion (ROM) of the muscles and 

increase the amount of nitric oxide in the blood by creating ischemic pressure. The use of SMR exercises with 

static stretching was found to be more effective than SMR or static stretching alone in terms of flexibility / ROM 

development. SMR exercises do not have any adverse effects on muscular performance and it has been shown that 

there is no drawback to be used as a warming tool. In addition it was reported that cortisol levels decreased, 

parasympathetic activity levels increased and sympathetic activity levels decreased after exercise.  

Conclusion: In some studies, it has been reported that SMR exercise practices may have negative effects on 

muscular performance. Therefore, these results must be taken into account by coaches / athletes. Because there is 

no protocol stating how to implement SMR exercises, athletes / coaches should implement SMR exercises in 

accordance with their experience. 

Keywords: Myofascial release, athlete, performance 

 

Giriş 

Fasya, vücudu gergin bir ağ gibi saran, fibröz kollajen yapılı konnektif dokuların (kemik, eklem, kan, kas, sinir) 

tamamını içeren renksiz ve mat görünümlü bir anatomik yapıdır (Schleip ve Baker, 2015; Schleip ve Müller, 2013). 

Fasya, ciltten periosteuma kadar çeşitli derinliklere sahip, birbirine bağlı, farklı katmanlardan oluşur. Superfisiyal, 

derin ve subseröz olmak üzere üç katmanlı yapıya sahip olan fasya, tüm kas ve organları sarıp, birbirine bağlar 

(Ajimsha ve ark., 2015). 

Fasyal katmanlar birbirleri ile bağlantılıdır, kollajen ve elastik fibrillerden oluşur (Shah ve Bhalara, 2012). 

Özellikle derin katman zengin sinir ağları ile çevrili olup çeşitli reseptörler içermektedir (Tesarz ve ark., 2011). 

Protein yapıda olan kollajen ve elastinler, hareket sırasında, katmanların ve bu katmanların etrafındaki yapıların 

gerilebilmesine ve birbirleri üzerinde kayabilmesine yardımcı olur (Kawamata, 2003). Bu proteinlerin etrafı, 

hyaluronik asit (HA) gibi proteoglikanlar açısından zengin olan ve temel madde olarak adlandırılan ekstrasellüler 

matriks ile çevrilidir. HA sayesinde kas fibrilleri arasındaki sürtünme azalır ve mobilite artar. Ekstrasellüler 

matriksteki HA, hareket sırasında kollajen liflerinin sürtünerek birbiri üstünde kaymasına izin verir. Böylece her 

kasın, kendini çevreleyen yapılardan kısmen bağımsız olarak hareket etmesini sağlar (McCombe, 2001). SMR 
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egzersizlerinin ekstrasellüler matriksi etkilediği ve kas fibrilleri arasında uygun kayma hareketlerini sağladığı 

rapor edilmektedir (Shah ve Bhalara, 2012). 

Miyofasiyal gevşetme egzersizleri, sporda gerek ısınma gerekse aktivite sonrası gevşeme amacıyla oldukça sık 

kullanılır hale gelmiştir (Okamoto ve ark. 2014). Miyofasiyal gevşetme, fasyaları gevşeterek dokuların 

yapışmalarını, kısalan ve gerilen kasların rahatlamasını, laktik asit ve diğer yorgunluk maddelerinin kaslardan 

uzaklaşmasını ve tahrip olmuş dokunun üzerine kan akışını yoğunlaştırarak iyileşmesini sağlayan bir basınç 

uygulaması olarak açıklanmaktadır (Freiwald ve ark.,2016).Teknik anlamda miyofasiyal gevşetme, bir terapi 

uzmanının yumuşak dokulara uyguladığı ve uygulanan kişinin kaslarındaki geri bildirim aşamasına yönelik olarak 

uygulama açısı, kuvveti ve süresi değişen, yumuşak dokulardaki kısıtlamaları ortadan kaldırmak için kullanılan 

aşamalı germe olarak da ifade edilmektedir (Manheim, 2008).  

Kasların etrafını saran miyofasya aktif halde değil veya tetiklenmemişse eklemlerin hareket genişliğini kısıtlayarak 

güç, kuvvet, esneklik ve dayanıklılığı olumsuz yönde etkilediği belirtilmektedir (Sullivan KM. ve ark.2013). 

Kaslara Foam Roller uygulaması esnasında; 13.00 kg ve 127.4 N’luk bir basınç uygulandığı tespit edilmiştir. 

Miyofasiyal baskı esnasında basınçla birlikte O2 salınım hacminin arttırılmasıyla vazodilatasyon sağlayıp, 256 kat 

daha fazla kan akışının damarlardan geçmesini sağlamaktadır (Guyton,2011). Damarların etrafında bulunan baro 

reseptörler tarafından basınç algılandıktan sonra damar içi basınç kontrol mekanizmasından kaynaklı olarak 

damarlardaki basınç, merkezi sinir sistemi tarafından tekrar düzenlenmektedir (Guyton,2011). Miyofasiyal 

salınımın kas dengesizliğin düzenlenmesi, eklem hareket açıklığının arttırması, kas ağrıları ve eklem sertliğinin ve 

nöromüsküler artmış tonusun azaltılması, müskülotendinöz bileşikteki esnekliğin ve nöromüsküler aktivitenin 

arttırılması ve normal fonksiyonel kas uzunluğunun sağlanması gibi etkilerinin olduğu bilinmektedir (Robertson, 

2008).  

Literatürde konuyla ilgili çalışmalar incelendiğinde, SMR egzersizlerinin kassal performans üzerindeki etkilerinin 

bazı çelişkiler içerdiği görülmüştür. Yapılan bu çalışmanın amacı, SMR egzersizlerinin kassal performans 

üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. 

 

Miyofasiyal Gevşetme (Self-Myofasyal Release-SMR) Uygulamalarının Yararları 

Fasyal ağın antrene edilmesinin sporcular için oldukça önemli olduğu ifade edilmektedir. Sporcunun fasyası, 

optimum elastikiyet ve esneklik sağlanacak şekilde iyi antrene edilirse, performansı artabilir ve sporcu 

sakatlıklardan korunabilir (Kjær ve ark.,2009). 

Miyofasiyal hatları bütünsel vücut egzersizleri ile antrene etmek; 

◦ Kuvveti bütün vücut boyunca dağıtır. 

◦ Aşırı izole eklem gerilimlerini minimize eder. 

◦ Eklemlere üç düzlemde de hareket etme özgürlüğü verir. 

◦ Bütün vücut farkındalığını ve koordinasyonunu geliştirir (Kjær ve ark.,2009). 
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SMR Uygulamalarının Fasya Üzerindeki Nörofizyolojik Etkileri 

SMR’nin nörofizyolojik etkileri, golgi reseptörleri (GTOs) ile paccini ve ruffini korpüsküllerinin aktivasyonunu 

içerir (Beardsley ve Skarabot, 2015). Bir kas gerildiğinde ya da dirençle karşılaştığında, oluşan afferent uyarılar 

spinal kord’a iletilir. SMR ile myofasyal yapıya baskı uygulandığında, GTOs motor ünite ateşleme hızını keserek 

myofasyal gerginliği azaltmaktadır (Beardsley ve Skarabot, 2015). Yine aynı şekilde SMR ile myofasyal yapıya 

baskı uygulandığında paccini ve ruffini korpüskülleri sinir sistemini uyararak myofasyal sistemdeki gerimi 

azaltmaktadır (Beardsley ve Skarabot, 2015). 

Okamoto ve ark., (2014) foam roller uygulamasının arterial sertliği azalttığını ve vasküler endotelial fonksiyonları 

geliştirdiğini ifade etmektedir. Vasküler endotelial fonksiyonların gelişmesi, vazoaktif (damar büzüp-genişleten) 

bir madde olan nitrik oksit (NO) salınımına neden olmakta, bu durum sonucunda genişleyen damar çeperinden 

daha çok kan ve O2 kasa iletilerek myofasyal sistemin performansının artmasına neden olmaktadır. SMR’nin 

performans parametreleri ya da fizyolojik parametreler üzerindeki olumlu etkileri, SMR’den sonra, kastaki kan 

akımında artışa bağlı olarak ödemin azalması, laktat eliminasyon hızının artması ve böylelikle yumuşak dokunun 

restorasyonu ile açıklanmaktadır (Pearcey ve ark., 2015). Gecikmiş kas ağrısına (DOMS) bağlı yorgunluğun ve 

kassal ağrının daha az hissedilmesinde SMR’nin etkileri SMR uygulamasından sonra artan parasempatik sinir 

sistemi aktivasyonu (kortizol miktarında azalma, oksitosin miktarında azalma) ile açıklanmaktadır (Schroeder ve 

Best, 2015). 

Cheatham ve ark (2015) SMR’nin kaslara kan akışını arttırdığını, kasın oksijenlenmesini sağladığını, ödemi 

azalttığını, laktat eliminasyonunu arttırarak DOMS’un olumsuz etkilerini azalttığını belirtmektedir. Diğer taraftan, 

Healey ve ark (2014) ise, SMR’nin kontrol egzersizi olarak uygulanan plank egzersizi ile kıyaslandığında atletik 

performansı arttırmadığını (çeviklik, izometrik kuvvet, dikey sıçrama yüksekliği vb.) buna karşın, palpasyonla 

ağrı skalası, total yorgunluk değerlendirme skalası, total ağrı skalası ve algılanan zorluk derecesi puanlarında 

planktan sonra elde edilen skorlara oranla daha olumlu sonuçların elde edildiğini belirtmektedir. 

SMR Uygulamalarının Sporsal Performans Üzerindeki Etkileri 

Sporcular, antrenmanlar ya da müsabakalardan önce optimal performans elde etmek için sportif ısınma 

yapmaktadırlar. Sportif ısınmalarda en çok tercih edilen germe türü statik germelerdir (SG). Ancak son yıllarda, 

SG’nin, kassal performans (sprint, sıçrama, çeviklik vb.) nörojenik (otojenik inhibisyon) ve mekanik faktörler 

(kas-tendon ünitesinin optimal sertliğinde azalma) üzerinde oluşturduğu değişimler nedeniyle olumsuz etkilediği 

yönünde araştırma sonuçları bulunmaktadır (Simic, Sarabon ve Markovic,2013; Su ve ark., 2017).  

Bu nedenle Self Myofasyal Release (SMR) adı verilen ve foam roller, masaj topları ve elle kullanılabilen çeşitli 

aletlerle uygulanabilen yeni bir metodun sportif ısınma ya da performansı arttırıcı araç olarak kullanılabileceği 

konusunda çeşitli ve çelişkili araştırma sonuçları bulunmaktadır (Cheatham ve ark.,2015; Beardsley ve 

Skarabot,2015; MacDonald ve ark.,2013). 

SMR uygulamalarının esneklik ve eklem hareket açıklığına (EHA) etkileri 
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Fasyanın uyarılması için esneklik egzersizlerine önem verilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Esneklik 

egzersizleri, farklı eklem açılarında uygulanan yavaş ve pasif, fizyolojik olarak ayrı olan fasyal katmanların 

hareketini kolaylaştırmak için daha dinamik ve genellikle yaşla beraber ortaya çıkan hareket kısıtlılığını önlemek 

için farklı stillerde uygulanabilir (Behm ve Chaouachi, 2011; Page, 2012; Su ve ark.,2017). SMR ve sportif 

performans konusundaki çalışmaların genellikle SMR’nin EHA ve esnekliğe etkileri üzerine yoğunlaştığı dikkati 

çekmektedir. Genel olarak SMR uygulamalarının eklem hareket açıklığı (EHA) ve esnekliği arttırdığı kabul 

edilmektedir (Beardsley ve Skarabot,2015). Sullivan ve ark (2013) yaptıkları çalışmada, SMR uygulamalarının 

esnekliği ve EHA’yı arttırdığı ve SMR uygulamasının ardından gelen maksimal istemli izometrik kuvveti olumsuz 

etkilemediğini tespit etmişlerdir. MacDonald ve ark (2013) yaptıkları çalışmada, akut SMR uygulamasının diz 

EHA’sını arttırdığını ve SMR ardından diz ekstansiyon kuvvetinde azalma olmadığını rapor etmişlerdir. 

Miyofasiyal sistemin bir bütün olduğu, fasyada meydana gelen adezyonların eklemin hareket açısında ve yumuşak 

dokularda kısıtlılıklara neden olarak kasın güç üretme kapasitesini azaltacağı ifade edilmektedir (Beardsley ve 

Skarabot,2015). 

Tenis topu kullanılarak yapılan bir SMR uygulamasında, katılımcılar sağ ve sol ayak tabanlarına sırasıyla 2’şer 

dakikalık SMR uygulamışlardır. Çalışma sonucunda; ayağın plantar bölgesine uygulanan 4 dakikalık SMR 

uygulamasının hamstring esnekliğinde artışa neden olduğu bildirilmektedir (Grieve ve ark,2015) 

Yapılan bir başka çalışmada, SMR uygulamasının (3x30 sn, 15 sn aralıkla, kalf bölgesine) ayak bileği 

dorsifleksiyon açısında artışa neden olabileceği, SMR ile birlikte uygulanan statik germenin (3x30 sn, 15 sn 

aralıkla plantar fleksor germe) etkilerinin daha büyük olduğu bildirilmektedir (Skarabot ve ark.,2015).  

SMR uygulamalarının kassal performans üzerine etkileri 

Amerikan Masaj Terapi Birliğine göre; SMR egzersizlerinin etkileri masaja benzerdir (Schroeder ve Best, 2015). 

SMR; kas fibrillerindeki ödem, şişme ve spazm kaynaklı kassal gerilimi, sertliği ve ağrıyı azaltmaktadır 

(Schroeder ve Best, 2015). Bu durum sonucunda, yumuşak dokunun restorasyonu sonrasında (kas, ligament ve 

tendonlar), esneklik ve EHA artmaktadır. Goodwin ve ark (2007) tarafından yapılan bir çalışmada, İsveç masaj 

tekniklerinden oluşan 15 dakikalık alt ekstremite masaj uygulamasının 30 m sprint performansı üzerindeki 

etkilerinin kontrol grubu uygulamasına oranla daha etkili olmadığı rapor edilmiştir. Linderoth (2015) yaptığı bir 

çalışmada, 5 dakikalık genel ısınmanın ardından uygulanan 5 dakikalık foam roller (FR) ve dinamik germe 

uygulamasının 20 m sprint performansını geliştirmede aynı etkiye sahip olduğunu belirtmiştir. 

Healey ve ark (2014) tarafından yapılan bir başka çalışmada, akut SMR uygulamasının çeviklik, dikey sıçrama, 

kas gücü ve izometrik kuvvet gelişimi açısından diğer egzersizlere oranla herhangi bir üstünlüğünün olmadığı 

rapor edilmiştir. Peacock ve ark., (2014) tarafından yapılan çalışmada, FR uygulaması sonrası güç, kuvvet, 

çeviklik ve hız performansının dinamik egzersizlere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 SMR Uygulamalarının Denge Üzerine Etkileri 

Litaratürde, foam roller uygulamasının propriyosepsiyon veya denge üzerindeki etkileri ile ilgili çok az araştırma 

yapıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmaların daha çok propriyosepsiyonla ilgili olduğu tespit edilmiştir. (Schleip 

ve Müller, 2013). Konuyla ilgili yapılan bir çalışmada, bel ağrısı olgularında propriosepsiyonun azaldığını ve 
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propriyosepsiyonun deneysel olarak bölgesel ağrı sendromlarında ağrıyı azaltabileceğini ifade etmişlerdir (Schleip 

ve Müller, 2013). 

Yapılan bir başka çalışmada, kronik inmeli hastalara uygulanan bir denge testinde (Berg Dengesi Ölçeği) aktif 

miyofasiyal gevşemenin katılımcıların performans değerlerinde bir artış sağladığı tespit edilmiştir (Taimela ve 

ark. 1999)   

Sonuç 

Literatürdeki çalışmaların sonuçlarına göre; çeşitli araçlarla uygulanan SMR egzersizlerinin esneklik ve eklem 

hareket açısını arttırdığı söylenebilir. Ayrıca, SMR egzersizlerinin SG ile birlikte kullanılması esneklik/EHA 

gelişimi açısından tek başına uygulanacak SMR ya da SG uygulamasından daha etkili olabileceği ifade 

edilmektedir. 

SMR uygulamalarının esneklik ve EHA’yı arttırırken ardından gelen kassal performansı bozmadığı hatta 

geliştirdiği kabul edilebilir. Bu anlamda, SMR’nin sportif ısınma amaçlı kullanılabileceği düşünülebilir.  

Bu derlemenin amacı doğrultusunda literatürde konuyla ilgili çalışmaların sonuçların çelişkili olması;  

Katılımcıların fitness düzeyleri,  

SMR amaçlı kullanılan aracın özelliği (sertlik, yoğunluk, şekli vb.),  

SMR uygulamasının kadansı (ritm, hız, kaç bpm’lik (metronomla belirlenen ritm) hızla uygulandığı),  

SMR uygulamasının volümü (kaç set, kaç tekrar, kaç sn ya da dk. vb.),  

Uygulama esnasında fasya’ya etki eden basınç, gibi faktörlerden kaynaklanabileceği söylenebilir. 

Pratik Uygulamalar 

-SMR egzersizleri antrenman sonunda, rejenerasyon çalışmalarında ya da kassal esneklik-eklem hareket açıklığını 

geliştirmede güvenli bir şekilde kullanılabilir. 

 -SMR egzersizleri; bir seansta 15-20 dakika boyunca, 1-3 set ve her set 30-60 sn olacak şekilde uygulanabilir. 

SMR ile vücuda uygulanan ya da vücut tarafından foam roller’a uygulanan basıncı belirlemek oldukça zordur. 

Pratikte, sübjektif olarak algılanan bu basınç 70/100 oranında olmalıdır (100’lük bir skalada basıncın 70 civarında 

algılanması). Faom roller’ın yuvarlama hızı ortalama 60-80 bpm olmalıdır (metronomla belirlenen ritim). Tetik 

noktaların palpe edilebildiği bir kasta ise yuvarlama hızı daha yavaş olmalıdır (40-60 bpm; metronom ritmi). 

-Tercihen, SMR uygulamaları genel ısınmanın ardından uygulanmalıdır. SMR, statik ve dinamik germelerle 

birlikte kullanılacaksa, öncelikli olarak germeler yapılmalı, SMR egzersizleri daha sonra uygulanmalıdır. 

-Başlangıçta düz, yoğunluğu az foam roller kullanılmalıdır. Artan deneyimle birlikte grid (ızgaralı) ve daha yoğun 

(sert)  FR aleti kullanılabilir. 
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ULTRA-İŞLENMİŞ BESİNLER VE SAĞLIĞA ETKİLERİ 

Reyhan İRKİN1 

İzmir Demokrasi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konak, İzmir 

 

Özet 

 

Ultra işlenmiş gıdalar minimal düzeyde veya işlenmemiş gıdalara kıyasla sağlıksız yağ, serbest şeker, sodyum 

içeren yüksek glisemik indekse sahip ve doyuruculuğu az olan besinlerdir. Bununla birlikte ultra işlenmiş gıdaların  

tüketimi tüm dünyada artmış durumdadır. Yapılan çalışmalar fazla kilo, obezite, hipertansiyon, kanser ve 

mikrobiyota kompozisyonu ile ilişkili inflamasyon risklerinin ultra işlenmiş gıda tüketimiyle doğru orantılı 

arttığını göstermektedir.Ultra işlenmiş gıda tüketiminin artmasıyla birlikte alınan karbonhidrat, şeker, toplam yağ, 

doymuş yağ ve sodyum miktarı önemli düzeyde artmakta bununla birlikte protein, lif ve potasyum miktarları 

azalmaktadır.  

Dünya’daki halk sağlığı otoriteleri sağlık problemleri ile sonuçlanmasından ötürü ultra işlenmiş gıdaların daha az 

tüketilmesi konusunu tavsiye etmektedirler. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) şeker ilaveleri yapılmış ultra 

işlenmiş gıdaların tüketimini azaltmak amacıyla özellikle çocuk ve gençler için diyet tavsiyelerine uyulmasının en 

önemli konulardan biri olduğu belirtilmektedir. Bu derleme çalışmasında ultra işlenmiş gıdalar hakkında bilgi 

verilmesi ve bu konuda uluslararası yapılmış çalışmalara yer verilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Ultra-işlenmiş gıdalar, obezite, doğal gıdalar 

 

ULTRA-PROCESSED FOODS AND THEIR HEALTH EFFECTS 

 

Abstract 

 

Ultra-processed foods often present high amounts of unhealthy types of fat, free sugar and sodium, higher 

glycaemic response and lower satiety potential compared to unprocessed or minimally processed food. 

Nevertheless, consuming of ultraprocessed products are increasing rapidly worldwide. Studies have showed a 

positive relation between the consumption of ultra-processed foods and the risk of overweight, obesity and related 

diseases, such as hypertension and cancer and also higher inflammation-related processes in human microbiota 

composition. As the ultra-processed food consumption increased, the dietary content of carbohydrates, free sugars, 

total fats, saturated fats, and sodium increased significantly while the content of protein, fibre, and potassium 

decreased.  

Some public health authorities worldwide have advised limiting the consumption of ultra-processed foods because 

the results of health problems. Directions aimed at limiting consumption of ultra-processed foods are being used 

as effective ways to obtaine WHO dietary recommendations to limit added sugars and processed foods, especially 

for children and adolescents. In this review, it is aimed to give information about ultra processed foods and about 

international studies on this subject. 
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1.Giriş 

 

Yaşamın ilk 1000 gününün (yaklaşık iki yaşına dek) yetişkinlik dönemindeki süreci sağlıklı geçirebilmek 

amacıyla çok büyük önem taşıdığı sağlıklı beslenmenin fiziksel ve zeka gelişimi yönünden de önemli olduğu 

belirtilmektedir. Günümüzde formülasyon ve görünüm açısından cazip hale getirilmiş ultra işlenmiş yiyeceklerin 

tüketiminin toplumda yaşam tarzının değişmesiyle birlikte yüksek oranda arttığı ve geleneksel yiyeceklerin yerini 

almaya başladığı belirtilmektedir (Longo-Silva ve ark., 2017).   

İnsülin direnci ve fazla kilonun yüksek yoğunluklu yağ ve enerji içeren yiyecek tüketimiyle orantılı olduğu 

düşünülmektedir. Ultra işlenmiş besinlerin diyetteki besin kalitesini olumsuz etkilediği de belirlenmiştir (Costa ve 

ark., 2019). 

Ultra işlenmiş gıdaların tüketimi kronik hastalıkların gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Yapılan bir 

çalışmada ultra işlenmiş gıdaların tüketiminin metabolik sendromlara neden olduğu gösterilmiştir. Rauber ve ark. 

(2015)’nın çalışmasında okul öncesi dönemde ultra işlenmiş gıdaların tüketilmeye başlanmasıyla toplam kolesterol 

ve LDL kolesterolün çocukluk çağından itibaren arttığı gözlenmiştir. Bununla birlikte enerji yoğunluğu yüksek 

besinler yüksek oranda şeker ve trans yağ asitleri içererek artmış lipogenesize, azalmış oksidasyon, kanda ve 

dokularda daha yüksek yağ asidi birikmesine neden olarak kan damarı çeperlerinde plak oluşumlarına neden 

olabileceği açıklanmaktadır. 

    NOVA sistemi gıdaları içeriğindeki besinlere göre değil, gıda işleme amaçlarına göre dört grupta kategorize 

etmektedir. NOVA beslenme ve toplum sağlığı için tanınmıştır ve hareket noktası Gıda Tarım Örgütü, Ulusal 

Birlikler ve Amerikan Sağlık Organizasyonu raporlarından sonuçlanarak ortaya çıkmaktadır (Monteiro ve ark., 

2016). Uluslararası NOVA gıda klasifikasyon gruplandırmasına göre doğal ve işlenmemiş gıdalar denildiğinde 

minimal işlem görmüş besinler meyve, sebze, et ve baklagil gibi gıdalar anlaşılmaktadır (Grup 1- İşlenmemiş veya 

minimal işlem görmüş gıdalar). Grup 2- gıdanın doğal işlenmesi ile hazırlanan gıdalardır. Örneğin deniz suyundan 

tuz eldesi, zeytinin preslenmesi ile zeytinyağı eldesi, şeker pancarından şeker eldesi gibi. Grup 3- İşlenmiş gıdalar 

olarak doğal besinlere bazı gıda katkıları olan tuz, şeker ve baharat gibi maddeler ilave edilerek hazırlanan 

besinlerdir; turşular, şurupla konservelenmiş meyveler, konservelenmiş sardalye ve tuna balığı gibi örnek 

verilebilmektedir. Grup 4- Ultra işlem görmüş gıda ve içeceklerdir. Ultra işlenmiş gıdalar çoğunlukla yemeye hazır 

gıdalar grubundadırlar (Karnopp ve ark., 2017). Ultra işlenmiş gıdaların bir diğer tanımı yine gıdalardan (yağlar, 

şeker, nişasta ve proteinler), gıda bileşenlerinden (hidrojene yağ, modifiye nişasta, soya proteinleri, maltodekstrin) 

veya organik bileşiklerden sentezlenen (aroma arttırıcılar, renk maddeleri, ürüne hiper lezzet katan bileşenler), 

emülgatörler ve stabilizatör içeren endüstriyel gıda formülasyonlu gıdalardır (Marti, 2019; Marron-Ponce ve ark., 

2017; Poti ve ark., 2017;  Baker ve Friel, 2016; Monteiro ve ark., 2016). 

Gazlı içecekler, patates cipsler, şekerlemeler, endüstriyel üretilmiş kek vb. gibi abur cubur gıdalar ultra işlenmiş 

gıdalar kategorisinde olmakla birlikte marketlerde sağlıklı olarak tüketiciye sunulan granola bar, yağı azaltılmış 

yoğurtlar, düşük enerjili dondurulmuş yiyecekler, ekmekler, çorbalar vb. gıdalarda ultra-işlenmiş anlamına 

gelmektedir (Juul ve ark., 2018). En yaygın olarak bilinen ve enerjinin büyük ölçüde kazanıldığı ultra işlenmiş 

gıdalar genellikle ekmek, gazlı içecekler, meyveli içecekler, süt bazlı içecekler, kek ve kurabiyeler, börekler, tuzlu 
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atıştırmalıklar, dondurulmuş yemeye hazır ürünler, pizza ve kahvaltılık gevreklerdir. Et, meyve ve süt minimal 

işlem görmüş gıdalar arasında en kalorili olanları, salam ve peynir işlem görmüş gıdalar arasında en yüksek 

kaloriye sahip olanları, mutfak şekeri ve bitkisel yağlar ise mutfak katkıları arasındaki en kalorili işlenmiş 

gıdalardır (Martinez-Steele ve ark., 2016). Tablo 1’de ultra-işlem görmüş bazı gıdalara örnekler ve uygulanan 

işlemler görülmektedir. 

Tablo 1. Endüstriyel Gıda İşleme Tekniklerine Göre Ultra-İşlem Görmüş Bazı Gıdalar (Juul ve Hemmingsson, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Ultra-İşlem Görmüş Gıdalar 

Uygulanan İşlemler Ultra-İşlem Görmüş Gıdalara 

Örnekler 

Gıdalardan elde edilen bazı 

bileşiklerin işlenmesi örneğin; 

pişirme, kızartma, şekil verme, 

hidrojenasyon, hidroliz. Genellikle 
çok fazla sayıda katkı maddesi 

içerirler; koruyucular, 

tatlandırıcılar, aroma 

güçlendiriciler, renklendiriciler, 

aromalar, işlemeye yardımcı 

maddeler. Mikro besinler ile 
zenginleştirilmiş olabilirler. 

Lezzetli, dayanıklı yemeye hazır 

veya pişmeye hazır atıştırmalık 

olarak tüketilebilecek, taze 

gıdaların yerini alabilecek şekilde 

üretilmiş. 

Bisküviler (kurabiyeler), kek ve 

pastalar, dondurma, reçeller, 

çikolatalar, şekerleme, şeker ilaveli 

tahıllı çubuklar, kahvaltı 

gevrekleri,  cipsler, soslar, tatlı 

atıştırmalıklar, tatlandırılmış sütlü 

içecek ve yiyecekler, şekerli ve 

kalorisiz gazlı içecekler, pizzalar, 

et, tavuk, balık ve sebze içeren 

yemeye hazır gıdalar, tavuk 

nuggetlar, hot doglar, burgerler, 
konservelenmiş veya kurutulmuş 

çorba ve noodle’lar bebek mama 

formülasyonları vb. 

 

2. Hipertansiyon ve Ultra İşlenmiş Gıdalar 

    Hipertansiyon tüm dünya genelinde 10.4 milyon ölüm, 208.1 milyon hareket yeteneğinin kısıtlanması vb. 

hastalıklarla sonuçlanmaktadır. Hipertansiyon sonucunda kardiyovasküler hastalıklar, genellikle %51 oranında 

ölüm, kalp hastalığı ve felç görülebilmektedir. Hipertansiyon prevalansı 2014 yılında dünyada %22, Avrupa’da 

%25 oranlarındadır. Hipertansiyonun başlıca nedenleri arasında sağlıksız diyet programları (çok yüksek tuz, 

doymuş yağ asidi ve yetersiz meyve sebze tüketimi), alkol tüketimi, yetersiz fiziksel aktivite ve aşırı kilo olarak 

sıralanmaktadır. Ultra işlenmiş gıdaların çoğu çok yüksek tuz kaynağıdırlar. Ultra işlenmiş gıdalar tuz, yağ, trans 

yağ, şeker, yüksek enerji içeriği ve düşük lif ve mikronütrient oranına sahip gıdalardır (Mendonça ve ark., 2017; 

Lam ve Adams, 2017). 

   Yapılan bir çalışmada artmış kan basıncı nedeninin beyaz kadın ve erkeklerde işlem görmüş et tüketimine 

bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. Şekerli içecek tüketiminin günde >1 servis olması hipertansiyonu doğrudan 

etkilemiştir. Katılımcıların yüksek miktarda ultra işlenmiş gıda, doymuş yağ asidi ve şekerli içecek tüketimi, 

daha az oranda lif, potasyum, meyve sebze tüketimi hipertansiyon ile ilişkilendirilmiştir (Mendonça ve ark., 

2017). 

Asya kıtasında hazır gıda sektörünü inceleyen araştırmacılar ultra işlenmiş gıdalarla birlikte gazlı içecek 

sektörünün de birlikte artış gösterdiğini belirtmişler ve toplum sağlığını olumsuz etkilediğini vurgulamışlardır 

(Baker and Friel, 2016). 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

1002 
 

Juul ve ark. (2018) ultra işlenmiş gıdalarle ilgili A.B.D.’de fazla kilo ve abdominal obezite ile ilgili geniş çaplı bir 

araştırma yürütmüşlerdir. Bulunan sonuçların Brezilya, Fransa ve İspanya’da elde edinilen sonuçlara çok benzer 

çıktığı belirtilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmaların biyolojik, sosyal ve kültürel farklılıkların sonuçlarını da 

kapsaması gerektiği bildirilmektedir. Araştırma sonucunda fazla kilodan etkilenen grubun kadınlarda daha yüksek 

olduğu da ortaya çıkmıştır. 

Ultra işlenmiş gıdalarda ülkelere göre tüketim farklılıkları olduğu belirtilmektedir. Örneğin İngiltere’de daha çok 

tuzlu ultra işlenmiş gıdalar tüketilirken, tatlandırıcılı ultra işlem görmüş gıdalar Amerika Birleşik Devleri ve 

Kanada’da daha yoğun tüketilmektedir. Tuz içeriği yoğun ultra işlenmiş gıdaların fazla tüketilmesi demek 

endüstriyel pizza, cips, tuzlu atıştırmalık ve paketlenmiş tüketime hazır yiyeceklerin yüksek oranda tüketildiği 

anlamına gelmektedir (Rauber ve ark., 2018). 

Meksika’da yapılan bir çalışmada toplumdaki sosyo-demografik yapının ultra işlenmiş gıda tüketimini etkilediğini 

göstermektedir. Aile eğitim düzeyi yüksek ve okul öncesi çocuklarda, kentleşmenin yüksek olduğu sosyo-

demografik yapıya sahip ülkenin Kuzey bölgesinde  enerji alımının yüksek oranda ultra-işlenmiş gıdalardan 

karşılandığı belirlenmiştir. Bu konuda ülke politikalarının toplum sağlığını koruyan programlar yapması gerektiği 

özellikle vurgulanmaktadır (Monteiro ve ark., 2019; Marron-Ponce ve ark., 2017). 

3. Şeker Tüketimi ve Ultra İşlenmiş Gıdalar 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi, Kanada Kalp ve Felç Kuruluşu, Amerikan 

Kalp Örgütü (AHA) ve Amerika Birleşik Devletleri Diyet- Beslenme Danışma Komitesi (USDGAC) ve sağlıkla 

ilgili tüm raporlar şeker tüketiminin kısıtlanması ile ilgili konuları içermektedir. Bu konuda USDGAC günlük 

alınması gereken toplam kalorinin % 10’undan fazlasının şekerli ürünlerden sağlanmaması gerektiğini bildirmiştir. 

Fakat Amerika Birleşik Devletleri’nde 2005-2010 yılları arasında toplam kalorinin ortalama % 15’inin şekerden 

karşılandığı belirlenmiştir. Ultra işlenmiş gıda tüketiminin azalması ile alınacak fazla şekerin de azaldığı ve 

kısıtlamanın en etkili yöntem olacağı açıklanmıştır (Martinez-Steele ve ark., 2016). 

Kanada’ya ait besin araştırmaları sistemine (NSS) göre Kanada marketlerinde 4000 den fazla gıda ve içeceğin 

serbest şekerler içerdiği belirtilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü serbest şekerleri bal, şurup ve meyve sularında 

doğal olarak bulunan üretici, yemek pişiren kişiler veya tüketici tarafından gıdalara ilave edilen tüm monosakkarit 

ve disakkaritler olarak tanımlamaktadır (Moubarac ve ark., 2017). 

   Şeker tüketimi ve ultra işlenmiş gıdalarla ilgili yapılmış bir başka çalışmada Şili’de alınan toplam enerjinin 

%28.6’nın ultra işlenmiş gıdalardan karşılandığı yarıdan fazlasının ise ilave edilmiş toplam şeker miktarıyla 

karşılandığı gözlenmiştir. İlave şekerli gıdaların özellikle çocuk ve gençler arasında daha yaygın tüketildiği de 

ifade edilmiştir (Cediel ve ark., 2017). 

İspanya’da yapılan bir araştırmada 2010 yılında alınan toplam kalorinin üçte birinin ve alınan toplam şekerin beşte 

dördünün ultra işlenmiş gıdalardan kazanıldığı gözlenmiştir. Ultra işlenmiş gıdaların tüketiminin azaltılması ile 

fazla şeker tüketiminin de önüne geçilebileceği belirtilmektedir (Latasa ve ark., 2018). 

4. Ultra İşlenmiş Gıdaların Dünya’da Tüketimi ve Araştırmalar  
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Louzada ve ark. (2015)’nın yaptığı araştırmada 2008-2009 yılları arasında 10 yaş üzeri 30243 kişinin 24 saatlik 

besin tüketimleri raporlanmıştır. Araştırma sonucunda Brezilya’da obezitenin ultra işlenmiş gıdaların tüketimine 

bağlı olarak meydana geldiği belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmalarda Kanada’da işlenmiş gıdaların kırsal kesimde daha çok erkek tüketiciler arasında yaygın 

olduğunu göstermektedir. Çocuk ve gençlerde toplam enerjinin % 55’inin ultra işlenmiş gıdalardan sağlandığı 

belirtilmektedir. Kanada’da 2004 yıllarından itibaren beslenmeye bağlı bir takım sağlık sorunları belirlenmeye 

başlamıştır. Ultra işlenmiş gıdaların tüketiminin fazlalığına bağlı olarak yetersiz lif, mineral (mağnezyum, 

potasyum, kalsiyum) ve vitamin (A ve D) eksikliklerine rastlandığı ve yüksek oranda doymuş yağ ve şeker alındığı 

gözlenmiştir (Moubarac ve ark., 2017). 

Norveç’de ultra işlenmiş gıdaların tüketimi ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre obezite ve beslenmeye 

bağlı hastalıkların yaygınlaşmaya başladığı görülerek halk sağlığı ile ilgili beyaz sayfa yayınlanmış ve 

uygulanması gereken stratejiler açıklanmıştır. Öncelikle; meyve-sebze, balık ve tam tahılların tüketimine ağırlık 

verilmesi, tuz, trans yağ asitleri vb.’ den uzak durulması gerektiği, şeker, tuz ve doymuş yağ içeren gıdalara 

alternatif anahtar seçeneklerin belirlenmesi ve sağlıksız gıdaların çocuklara tanıtılmasında, reklamlarında limitler 

konulması gerekliliği açıklanmıştır (Solberg ve ark., 2015). 

Amerika Birleşik Devletlerin’de yapılan araştırmalarda 13272 kişinin 2009-2010 yılında beslennme verileri 

toplanmış ve toplumda beslenme kalitesini arttırmanın yolunun ultra işlenmiş gıdaların azaltılması olduğu 

vurgulanmıştır (Steele ve ark., 2017). 

Dünya genelinde daha çok sosyo ekonomik düzeyi düşük bölgelerin yüksek oranda ultra işlenmiş gıda tükettiği 

belirlenmiştir. Brezilya’da 2030 yılına dek ultra işlenmiş gıdalara bağlı tüketimin azaltılmasıyla kardiyovasküler 

hastalıklara bağlı ölümlerin yaklaşık % 5.5 azalacağı tahmin edilmektedir. Bununla birlikte çocukluk yıllarında 

ultra işlenmiş gıdaların tüketiminin azaltılmasıyla tüm yaşam boyunca obezitenin kontrolünün sağlanacağı da 

düşünülmektedir (Costa ve ark., 2019; Bielemann ve ark., 2017). 

Ares ve ark. (2016) Uruguay’da ticari bir firmada çalışan 2381 tüketiciye anket uygulayarak ultra işlenmiş 

gıdalardan hangi tür gıdaların kastedildiğini araştırmışlardır. Sonuçta büyük çoğunluk işlemden geçmiş içinde 

yapay tatlandırıcı ve boyaların olduğu gıdalar için ultra işlenmiş olduğunu düşündüklerini açıklamışlardır. Bununla 

birlikte doğal işlenmiş gıdaları da ultra işlenmiş olarak tanımlayabilen karışıklık yaşayan tüketicilerin olduğu da 

belirlenmiş ve bu nedenle tüketicilere halk sağlığı planları kapsamında eğitimlerin verilmesinin gerekli olduğu 

ifade edilmiştir. 

Taywan’da liseli yaklaşık 1200 genç arasında 1993–1996’dan 2011 yılına dek yapılan ultra işlenmiş gıda tüketimi 

ile ilgili araştırmada bu kişilerin sağlıksız beslendiği ve kardiyometabolik riskler altında oldukları belirlenmiştir. 

Bu konuda devletin toplum sağlığını ilgilendiren minimal işlenmiş besinlere yönelik eğitici programlar yapmasının 

uygun olacağı ifade edilmiştir (Chen ve ark., 2018). 

Brezilya’da 13 adet sağlık merkezinde 1 yaş altı anne sütü almayan bebeklerin ultra işlenmiş gıda tüketimleri 

Haziran-Eylül 2015 süresince araştırılmıştır. Sonuçta gelir seviyesi düşük ve eğitimsiz annelerin çocuklarına bu 

tür gıdalar verdikleri tespit edilmiştir. Bu konuda anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ile ilgili çalışmaların 

yapılmasının gerektiği vurgulanmıştır (Relvas ve ark., 2019). 
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Benzer şekilde İsveç’de yapılan bir araştırmada 1960’dan 2010 yılına dek ultra işlenmiş gıdalara bağlı obezitenin 

çok yüksek oranda arttığı belirlenmiştir. Genellikle besin değeri boş olarak tüketilen atıştırmalık gıdalar, şekerleme 

ve cipsler, soda ve tatlandırılmış içecekler obeziteye neden olan ve toplum sağlığını tehdit eden unsurlardır (Juul 

ve Hemmingsson, 2015). 

Yeni Zelanda’da ultra-işlenmiş gıdalarla ilgili yapılan çalışmada ultra-işlenmiş ve daha az işlem görmüş gıdalar 

arasında önemli bir fiyat farklılığına rastlanmadığı bildirilmiştir.  Ultra- işlenmiş gıdaları daha çok zamana ihtiyacı 

olan tüketicilerin tercih ettiği gözlenmiştir. Süpermarket zincirinde bu tür gıdaların azaltılması gerekliliği ve ultra-

işlenmiş gıdaların besin değerinin yükseltilmesiyle ilgili formülasyonlara ihtiyaç duyulduğu açıklanmıştır (Luiten 

ve ark., 2015). 

Kolombiya’da yapılan bir çalışmada da toplum sağlığının ultra işlenmiş gıdaların tüketilmesine bağlı olarak 

bozulduğu ve korunamadığı belirtilmiştir. Besin değeri olmayan kalitesiz gıdaların çocukların sağlığını ve 

toplumun kaderini belirleyeceği ve risk oluşturduğu ifade edilmektedir (Cornwell ve ark., 2017). 

Yapılan bir çalışmada ultra işlenmiş yiyeceklerin medyada görüntüsel olarak iştahı arttıran özellikleri araştırılmış 

ve tüketicilerde çok güçlü bir şekilde bu tür gıdaları satın alma isteği oluşturduğu görülmüştür. Bunun önüne 

geçebilmek ve toplum sağlığını koruyabilmek, kronik hastalıkların önlenebilmesi için potansiyel etkili stratejiler 

uygulanması, görüntünün altında sağlık açısından tehlikelerinin olduğu ile ilgili ibarelerinin olması gerektiği 

belirtilmiştir (David ve ark., 2017).Ultra işlenmiş gıdaların ayrıca paketlerinin ve etiketlerinin ürünün kalitesi ve 

besin içeriği ile ilgili olarak özellikle çocuk tüketiciler için dizayn edilmesi gerektiği, içerdiği şeker miktarının 

açıkça gösterilmesi sağlıklı bir gıdanın nasıl seçilmesi gerektiği ile ilgili uyarılar yapılmasının önemli olduğu 

vurgulanmaktadır (Pulker ve ark., 2017). 

5. Sonuç 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde ultra-işlenmiş gıda ve içeceklerin büyük bir market payına sahip olduğu, 

bununla birlikte her ülkenin toplum sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğu ve ülkelerin bu konuyla ilgili 

önlemler almaya çalıştıkları görülmektedir. Özellikle çocuk ve gençlerin bu tür yiyecekler hakkında bilgi sahibi 

olmaları, küçük bebek sahibi annelerin bu konuda bilinçlendirilmeleri çok önem taşımaktadır. Bu gıdaların besin 

içeriğinin olmadığı ve ileride metabolik hastalıklara yol açabilecekleri vurgulanmalıdır. 
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Özet: Scombridae familyası üyeleri ülkemiz ve Akdeniz için büyük önem taşıyan ve yoğun olarak avcılığı yapılan 

balıklardır. Dünya su ürünleri piyasasında ekonomik önemi bulunan Scombridae familyası üyesi olan Mavi 

Yüzgeçli Atlantik Orkinos’un (Thunnus thynnus) hasat ve besi döngüsü, denizden canlı olarak yakalanıp ağ 

kafeslerde besiciliği ile başlamaktadır. Orkinos yetiştiriciliğine ait detaylı veriler çok sınırlıdır ve orkinos 

yetiştiriciliği konusunda çok az sayıda ülkeye ait veriler bulunmaktadır. Türkiye’de avlanılan orkinosların 

neredeyse tamamı, dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olan Japonya’ya ihraç edilmektedir. Bu nedenle, orkinos 

işletmeleri kuruldukları bölge halkı için bir istihdam kaynağı olduğu gibi Türkiye ekonomisine önemli bir döviz 

katkısı sağlamaktadır. Bu çalışma ile; ülkemizde avcılığı yapılan mavi yüzgeçli atlantik orkinosların (Thunnus 

thynnus) besi çiftliklerinde hasat ve ön işleme aşamalarının, işletmelerin bazı teknik özelliklerinin ortaya 

çıkarılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Mavi Yüzgeçli Atlantik Orkinosu, hasat, ön işleme, Türkiye. 

 

Harvest and Pre-processıng Stages of Blue Fın Atlantıc Tuna (Thunnus thynnus)  

in Fattening Farm 

 

Abstract: The members of the Scombridae family are the fishes which are of great importance for our country 

and the Mediterranean Sea and extensively hunted. The harvest and fattening cycle of the Blue Fin Atlantic Tuna 

(Thunnus thynnus), a member of the Scombridae family, which has an economic importance in the world 

aquaculture market, starts with live capture and fattening in net cages. Detailed data on tuna farming is very limited 

and there is data on tuna farming belong to very little countries. Of tuna fished in Turkey, almost all of the world, 

the largest importing country, are exported to Japan. Therefore, the tuna enterprises, as well as a source of 

employment for the people of in the region where they are installed, providing a significant exchange contribution 

to Turkey's economy. With this study, it is aimed to reveal the harvesting and pre-processing stages of fattening 

farms of blue fin Atlantic tuna (Thunnus thynnus) and some technical characteristics of the enterprises. 

Key Words: Blue Fin Atlantic Tuna, harvest, pre-processing, Turkey. 

 

Giriş:  

İlk kez 1970 yılında Japonya’da yapılan ve Türkiye’de 2002 den beri aktif hale gelen orkinos besi çiftlikleri, Mavi 

Yüzgeçli Atlantik Orkinosların (Thunnus thynnus) (Şekil 1.) doğadan canlı olarak yakalanıp kafes ortamına 
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aktarılması, belirli bir süre (6–8 ay) bu ortamda yüksek protein ve lipit içerikli besinlerle ağırlık kazanması 

sağlanmaktadır (Perçin ve Akyol, 2010). 

 

Şekil 1. Mavi Yüzgeçli Atlantik Orkinosu (Thunnus thynnus, L. 1758) 

 

Dünyada deniz ürünleri pazarında Scombridae familyası üyeleri rağbet gören türler olarak önemli bir paya sahiptir. 

Bu familya üyeleri avcılık ve yetiştiricilik yoluyla yapılan dünya balıkçılık üretiminin yaklaşık % 4-5’ini 

oluşturmaktadır (Başaran ve Özden, 2004). Kuzeydoğu Atlantik ve Akdeniz’de orkinos avcılığı; Kanarya 

Adaları’ndan Norveç’e kadar ve Akdeniz ile Karadeniz’de gerçekleştirilmektedir. FAO, 2015 verilerine göre Mavi 

Yüzgeçli Atlantik Orkinosunun avcılık ve yetiştiriciliği için doğadan yakalanmasına 25-30 ülke katılırken, 

günümüzde ülke sayısı 50’ye çıkmış durumdadır (Anonim, 2015). 2010 yılından beri Türkiye’de orkinos avcılığı 

ile ilgili ICCAT kararı gereği 16 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz tekneleri 

orkinos avcılığını yoğun olarak Antalya körfezi açıkları ile Antalya Gazipaşa ve Kıbrıs arasında kalan bölgede, 

Akdeniz’de ise Kıbrıs-Türkiye ve Kıbrıs-Suriye arasında kalan bölgede gerçekleştirmektedir (Topçu, 2012). Bu 

çalışma ile; ülkemizde avcılığı yapılan mavi yüzgeçli atlantik orkinosların (Thunnus thynnus) besi çiftliklerinde 

hasat ve ön işleme aşamalarının, işletmelerin bazı teknik özelliklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 

Mavi Yüzgeçli Atlantik Orkinos (Thunnus thynnus L. 1758)’un Taksonomisi, Biyolojisi ve Morfolojisi 

Orkinos, ton balığı olarak da bilinir, uskumrugiller (Scombridae) familyasından Thunnus, Euthynnus ve 

Katsuwonus cinslerini oluşturan boyu 5-6 metre, ağırlığı 900 kilograma ulaşabilen göçmen balık türlerine verilen 

addır. Mavi yüzgeçli orkinos balığı Scombridae familyasına ait olup sistematiği aşağıdaki gibidir (Gibbs ve 

Collette, 1967; Bat vd., 2008; Anonim, 2018a). 

 Regnum: Animalia (Hayvanlar) 

 Phylum: Chordata (Kordalılar) 

 Subphylum: Vertebrata (Omurgalılar) 

 Superclassis: Gnathostomata (Çeneli Ağızlılar) 

 Superclassis: Osteichthyes (Kemikli balıklar) 

 Classis: Actinopterygii (Işınsal yüzgeçliler) 

 Ordo: Perciformes (Levreksiler) 

 Familia: Scombridae (Uskumrugiller)     

 Genus:  Thunnus 

 Species: Thunnus Thynnus (Lineus, 1758) 

 Subspecies: Thunnus Thynnus Thynnus  
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Vücutları yuvarlak olup, ön kısmı büyük, arkaya doğru incelen bir yapıya sahiptir. İki dorsal yüzgeç arasında az 

bir mesafe mevcuttur. Sekiz veya dokuz adet pinnul denen yalancı yüzgeç bulunmaktadır. Bu yüzgeçler hem sırtta, 

hem anal yüzgecin arkasında yer almaktadır (Şekil 1). Vücudun üst tarafı koyu mavi veya siyah, yanlar gümüşi 

beyaz, karın yüzgeci arasında sarkık iki et parçası mevcuttur. Kuyruk yüzgecinin kenarı beyaz renklidir. Mart, 

Haziran, Temmuz, Ağustos ayları üreme dönemleridir (Anonim, 2018a). Bu tür, 300 cm çatal boy uzunluğunun 

(FL) üzerinde maksimum boya sahiptir. Yaşam süresi  35-50 yıla kadar olmaktadır (Santamaria vd., 2009). 

Akdeniz'de yaklaşık cinsel olgunluğa 103.6 cm (FL) boyda ulaşmaktadırlar. Dişiler, 270 - 300 kg ağırlıkta iken 

yumurtlama mevsimi başına 10 milyon yumurta üretmektedirler (Corriero vd., 2005). Orkinoslar (Thunnus 

thynnus) mükemmel yüzücülerdir ve vücutları suda sürekli hızlı hareket etme performansına sahiptir (Dickson, 

1995). Oksijen gereksinimlerini karşılamak için sürekli yüzmek ve dolayısıyla hayatta kalmak zorundadırlar. 

Yeterli su akışı sağlamak için en az 0,65 m/s hızında yüzmeleri gerekmektedir. Solungaç yüzeyinin miktarı, diğer 

balıkların 30 katıdır ve emici yüzey benzer ağırlıktaki memelilerin akciğerlerine yaklaşmaktadır (Joseph vd., 

1988). Tunaların kan basıncı, diğer balıklardan üç kat daha fazladır ve kalpleri diğer balıklardan üç kat daha fazla 

kan pompalamaktadır. Ton balıklarının kanı, genellikle dalış yapan memelilerle ilişkilendirilen bir değer olan % 

40'lık bir hematokriti (HCT) mevcuttur. Çoğu balık gibi orkinoslarda beyaz ve kırmızı olmak üzere iki tür kaslara 

sahiptir. Beyaz kaslar kısa süreli aktivite sırasında işlev görürken, nispeten büyük bir kütleye sahip olan kırmızı 

kaslar, balıkların yüksek hızlarda (45 km/s'ye kadar) yorulmadan yüzmelerine izin vermektedir.  Beyaz kasları 

hem aerobik hem de anaerobik koşullarda çalışabilmektedir. Bu nedenle, yüzme hızındaki artış fazladır (Joseph 

vd., 1988; Dickson, 1995; Bushnell ve Holland, 1997). 

Ton Balıkları, hayatlarını nispeten tropikal, subtropikal ve ılıman okyanusların ya da denizlerin yüzeyine yakın 

bir yerde geçiren pelajik deniz balıklarıdır. Bazı türleri öncelikle termoklin üzerindeki su katmanlarında 

yaşamaktadır. Daha derin ve daha serin sularda da bulunabilmektedirler (Anonim, 2015). Tüm Orkinoslar 

(Thunnus thynnus), yiyecek aramak için ve suyun solungaçlardan geçmesini sağlamak için sürekli hareket 

etmektedirler. Göçler, beslenme veya üreme amacıyla, genellikle uzun mesafelerdeki mevsimsel hareketlerdir 

(Ortiz vd., 2003). Mavi yüzgeçli orkinosların yumurtlaması şimdiye kadar sadece Akdeniz ve Meksika Körfezi 

olmak üzere iki alanda tespit edilmiştir (Anonim, 2011). 

Mavi Yüzgeçli Atlantik Orkinos’un (Thunnus thynnus) Yetiştiriciliği  

Japonya'da orkinosun tüketimi, aralık ayındaki birçok festivalde gerçekleşmekte ve yılın sonu anlamını 

taşımaktadır. Akdeniz'deki tüm orkinos yetiştiriciliği ve besi endüstrisi, bu yılsonu geleneğine (Japon festival 

geleneğine) dayanmaktadır. Orkinos yakalama dönemi ilkbahar/yaz aylarında olduğundan, festivallerde yapılan 

orkinos fiyat artışından yararlanmak için, balıklar hasat edilmeden ve Japonya'ya ihraç edilmeden önce 6-7 ay 

boyunca kafeslerde yetiştirilmektedir (Ottolenghi, 2008), (Şekil 2). Bugüne kadar, tüm ticari ton balık 

yetiştiriciliği, genç balıkların yavru olarak doğadan yakalamasına dayanmaktadır. Bununla birlikte, döllenen 

yumurtalardan başlayarak yapay olarak üretilen yavrular, araştırma kurumlarında pazar büyüklüğe kadar 

beslenmektedir. Doğadan toplanan yavruların kullanıldığı su ürünleri uygulamaları “yakalamaya dayalı 

akuakültür” olarak sınıflandırılmaktadır. Orkinos çiftçiliğinde yaygın olan uygulamalar daha çok semirtme 

işlemine dayanmaktadır. Çünkü doğadan toplanan yavruların vücut ağırlığı düşüktür ve çok azı yetişkin 

büyüklüğüne yakındır. Kafeslerde semirtme ile ton balığı etindeki yağ miktarı istenen düzeye getirilmektedir. Besi 

kafesi içinde orkinos yoğunluğu 5 kg/m³ ulaşabilmekte ama genellikle 3 kg/m³ veya daha düşük tutulması 

istenmektedir. Bir süre boyunca orkinoslar (genellikle Temmuz ve Aralık ayları arasında 6 ay); uskumru, sardalye 
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ve bazı kafadanbacaklılar dâhil olmak üzere 

önceden dondurulmuş veya taze yemlerle 

beslenmektedir. Genel olarak, balıklar, suyu 

transfer eden ve tekneden kafesin merkezine 

beslenen bir besleme hortumu vasıtasıyla 

doyuma ulaşana kadar beslenmelidir. 

Alternatif olarak, dondurulmuş bir besleme 

bloğu, kafesin ortasına yerleştirilebilir. 

Böylelikle donuk blok çözüldükçe parçalanır 

ve parçalar batmaya başlamaktadır. Besi 

işlemi sırasında vücut ağırlığı artışı; 

başlangıç büyüklüğü, su sıcaklığı, orkinosun 

beslendiği gün sayısı, yem kalitesi ve yem 

miktarı gibi birçok faktöre bağlıdır. Genel 

olarak, 40-50 kg'lık bir mavi yüzgeçli 

orkinos 6-7 ay içinde ağırlığını %30-40 

oranında artmakta iken, aynı dönemde 150-

200 kg'lık bir Orkinos %12-15    

Şekil 2. Orkinos Üretim Döngüsü (Anonim, 

2011)        oranında artmaktadır  (Anonim, 

2011).  

ICCAT ve IUCN 

Uluslararası Atlantik Ton Balıklarının 

Korunması Komisyonu (ICCAT), Atlantik 

Okyanusu ve komşu sularındaki orkinos ve orkinos benzeri türleri korumakla yükümlüdür. ICCAT, Uluslararası 

Atlantik Orkinosları Koruma Anlaşmasının kabul edilmesiyle, 1966 yılında Rio De Janeiro’da kurulmuştur. 

Anlaşma, onaylama sürecinin ardından, 1969 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye, ICCAT’a üyeliğin gerçekleştiği 

2003 yılı öncesinde, gözlemci statüsünde toplantılara iştirak etmekte ve “diğer ülkeler” adı verilen mavi yüzgeçli 

orkinos kotası payından, bazı Akdeniz ülkeleriyle müştereken faydalanmıştır. Üyeliği müteakip, ICCAT nezdinde 

yapılan girişimler sonucunda, 2004 yılından itibaren, ülkemize özel bir mavi yüzgeçli orkinos av kotası tahsis 

edilmesi sağlanmıştır. ICCAT’ın ilgi alanına giren balık türleri arasında mavi yüzgeçli orkinos, skipjack, kılıç 

balığı, iri göz, palamut gibi türler bulunmaktadır. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN); 1964 yılında 

kurulan Uluslararası Doğayı Koruma Tehlikesi olan Kızıl Türler Listesi, hayvan, mantar ve bitki türlerinin küresel 

koruma statüsü konusunda dünyanın en kapsamlı bilgi kaynağı haline gelmeye başlamıştır. IUCN Kırmızı Listesi, 

dünyadaki biyoçeşitlilik sağlığının kritik bir göstergesidir. Türlerin, statülerinin bir listesinden çok daha fazlası, 

hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğumuz doğal kaynakları korumak için kritik öneme sahip olan biyoçeşitliliğin 

korunması, politika değişikliği için eylemi bilgilendirmek ve harekete geçirmek için güçlü bir araçtır. Menzil, 

nüfus büyüklüğü, habitat, ekoloji, kullanım veya ticaret, tehditler ve gerekli koruma kararlarını bilgilendirmeye 

yardımcı olacak koruma eylemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. IUCN Kırmızı Listesi, doğanın yapı taşlarını yok 

olmaktan kurtarmak için nerede ve hangi önlemlerin alınması gerektiğini göstermektedir (Anonim, 2018b). 
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Mavi Yüzgeçli Atlantik Orkinos’un (Thunnus thynnus) Avcılığı 

1960’larda pasifik okyanusu orkinos rezervi günümüzde %97 oranında azalmış, orkinosun ICCAT ve IUCN 

Kırmızı Listesine alınması türün korunması ve aynı zamanda tür devamlılığı için gerekmektedir. Japonya Kındai 

Üniversitesi azalan stoğa karşı, balık Laboratuvarlarında orkinos üretmeye başlayarak türün devamlılığı için adım 

atmaktadır. Orkinoslar doğal yaşamları olan okyanusta binlerce mil yol kat ederek 400 kg ağırlığına kadar 

ulaşabilmektedir. Bu nedenle orkinos balığının kültüre alınıp üretilebilmesi önemli bir bilimsel başarıdır (Anonim, 

2018c). Orkinos avcılarının çeşitli avlanma metotları mevcuttur. Bu balıklar özel olta iğnelerine tüy veya bitki 

liflerinden yapılmış suni sinekler takılarak avlanmaktadır. Canlı Sardalye balıkları bağlanarak sabit oltalarla da 

orkinos avcılığı yapılmaktadır. Bu tip avlar ancak gemilerle yapılmaktadır. Orkinos tekneleri yaklaşık en kısa 20-

25m uzunluğunda olmaktadır. Teknenin motorları güçlü ve oldukça hızlı gitmeye müsaittir. Bu teknelerde yem 

olarak kullanmak için canlı sardalya havuzları ve yakalanan orkinosların muhafazası için soğuk hava depoları da 

bulunmaktadır. Amatör balıkçılar motorların arka güvertesinde döner koltuğa oturarak, makaralı oltayla spor 

olarak bu güçlü balıkları avlamaktadırlar. Doğadan yetiştirilmek üzere avlanmaya çalışılan yavrular, seine (seine; 

ığrıp, büyük ağ, gırgır ağı, anlamına gelir) balıkçıların canlı yakalamalarını sağlayan eşsiz bir ağ takımıdır .  Küçük  

veya  büyük  orkinosları  yakalayabilmektedir. Yakalandıktan sonra, ton balığı nakil kafeslerine (50 m çapında 

dairesel veya 22 m kenarlı altıgen) aktarılmaktadır ve yakalama alanlarından besi tesislerine çekilmektedir. Taşıma 

kafeslerinin çökmesini önlemek ve içindeki balıkları korumak için kafesler yavaş hızda, genellikle 1–1,5 knot 

çekilmektedir. Bu, aşırı mortaliteyi önlemektedir ve ton balıklarının kolayca yüzmesine izin vermektedir. Orkinos, 

genellikle 50-120 m çapında ve 25-35 m derinlikteki deniz kafeslerinde bulunan besi birimlerinde 

yerleştirilmektedir. Bazı çiftlikler ayrıca yuvarlak köşeli dikdörtgen kafesler kullanmaktadırlar (Anonim, 2011). 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan klasik yöntem; günlük hasat edilecek balığın kafes içerisine indirilen bir ağ 

yardımıyla dar bir alanda toplanmakta, uzman dalgıçlar tarafından yakalanan balıkların hasat platformuna 

alınmaktadır, burada bir şiş yardımıyla beyin ölümü gerçekleştirilen balıkların kan ve iç organlarının alınarak 

soğutma tanklarına konması prensibine dayanmaktadır (Perçin ve Akyol, 2010). Bunun yanında, özellikle 

Uzakdoğu ve Japonya’da sık olarak elektroşok tekniği kullanılmaktadır. Bu teknikte balıklar omurgalarına 

elektrikli zıpkın ile vurularak hasat edilmektedir (Soto vd, 2006). Bir diğer teknik ise genellikle büyük balıkların 

hasadı sırasında kullanılmaktadır. Özel mermilerin kullanıldığı silahlar vasıtası ile balıklar vurulmakta ve hasat 

yapılmaktadır. Bu yöntem ülkemiz dâhil birçok bölgede kullanılmaktadır. Orkinos hasadında kullanılan son 

yöntem ise “lupara” kullanımıyla gerçekleşmektedir. İtalyanca bir sözcük olan “lupara” nın kelime manası, 

geleneksel kurt avında kullanılışının bir yansıması olarak “kurt vuruşu” dur. İtalya’da eskiden yaygın olarak 

kullanılan bu kısa namlulu tüfek, son yıllarda modifiye edilerek, basitleştirilmiş mekanizmasıyla özellikle büyük 

pelajik balık avında ya da orkinos balıklarının hasadında kafatasına vurularak ani şok-ölüm sağlamak maksadıyla 

kullanılmaktadır. (Perçin ve Akyol, 2010). 

Orkinos’un (Thunnus thynnus) Hasadı 

Orkinosun hasadı ön hasat, ağın kasılması, kontrol dalgıcı, ığrıp ağının atılması, hasat platformu gibi aşamaları 

kapsamaktadır. 

Ön Hasat: Yapılacak olan hasattan önce, hava raporlarını, sıcaklığı, ekipmanları, ağları ve personeli kontrol 

edilmelidir. Ayrıca buz dolu su tankları hazırlanmakta ve su sıcaklığı 0 dereceye kadar düşürülmektedir. Hızlı 

biçimde hasat etmek ve kanı akıtmak için gerekli olan tüm müdahaleyi hesaplamak, hasat başlamadan eksikleri 

gidermek gerekmektedir. 
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Ağın Kasılması: 20-25 metrelerde olan ağ, derinde olması sebebi ile balık derinlere kaçarak, hasatı ve adeti sekteye 

uğratabilmektedir. Bu ihtimali bertaraf etmek için ağ yukarıya doğru kasılmalı, istenen sayıda balık ığrıba 

girdikten sonra tekrar ağı eski konumuna (20-25m civarına) alınmak gerekmektedir. 

Kontrol Dalgıcı: Ağın kasılması esnasında suya girer ve ağın kasılma işleminde yardımcı olmaktadır. Iğrıp suya 

indiğinde ise yaklaşık olarak istenilen adet balığı sayarak, ığrıp ağını yukarıya doğru kastırmalıdır. 

Iğrıp Ağının Atılması: Iğrıp ortasında hafif tor kısmı bırakılmış düz dikdörtgen bir ağdır (sienes ağı), hasatlarda 

çoğunlukla kullanılmaktadır. Ana kafes ağının içinde atılmak sureti ile cep gibi duraması istenilmektedir. Bu 

sayede oluşturduğu cep içine istenilen miktarda balık girişine izin verilir. Daha sonra ığrıp’ın yukarı alınması 

gerekmektedir. Öncelikle mantar yakası sabitlenir, devamında alt kurşun yakası toplanmaya başlanır. Bu sayede 

nihayetinde balık tor kısmının içinde kalmaktadır. 

Hasat Platformu: Genellikle 4x4m veya 3x4m ölçülerde olan ve bir ucu hidrolik kaldıraç görevi gören, diğer ucu 

teknenin küpeştelerine monte edilmiş olan platformlardır, dalgıçların telim ettiği balığı platform personeli, 

galsamalarından kakıç yardımı ile platforma almaktadır. Devamında platform hidrolik ucu sayesinde hareket 

ederek, platformdaki orkinosu tekneye vermek için destek olmaktadır. 

 

 

Sonuç 

Sürdürülebilir orkinos avcılığının ve besi çiftliklerinin ülkemiz kıyılarında devamının sağlanması ve orkinos 

ihracatının başta Uzak Doğu ülkelerine yapılabilmesi için uluslararası koruma kurulları ile (ICCAT, UICN, FAO, 

USDA, EFSA, Greenpeace) aktif bilgi paylaşımına gidilerek kotalarımızın korunması gerekmektedir. Ülkemizin 

gelecekte Akdeniz ve Dünya orkinos üretiminde önemli bir noktaya gelebilmesi için besicilikte karşılaşılan 

sorunların çözülmesine yönelik çalışmaları hızlandıracak stratejilerin uygulanması gerekmektedir. 
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ÖZET 

 Bisfenoller, genellikle polikarbonat plastiklerin üretiminde kullanılan sentetik kimyasal bileşiklerdir. 

Bisfenol A (BPA) en çok çalışılan bisfenol analoğudur ve iyi bilinen bir endokrin bozucudur. BPA‘nın immün 

sistem, cinsiyet gelişimi, üreme kabiliyeti, insülin üretimi/kullanımı, endokrin sistem, metabolik hız gibi birçok 

temel fizyolojik süreci etkilediğine dair kanıtlar mevcuttur. Son yıllarda yan etkilerinin ortaya çıkması ve 

kullanımının kısıtlanması gibi sebeplerle BPA yerine, bisfenol F (BPF) ve bisfenol S (BPS) gibi analogları 

kullanılmaya başlanmıştır. BPF ve BPS, kimyasal yapısı olarak BPA’dan farklı değildir, her üç molekül de 

neredeyse aynı görünmelerini sağlayan bir çift benzen halkasını paylaşmaktadır. Söz konusu analogların yapısal 

olarak BPA’ya benzerliği sebebi ile, biyolojik sistemler üzerinde de aynı toksikolojik ve endokrin bozucu etkilere 

sahip olabilecekleri akla gelmektedir. BPF ve BPS’nin yaygın kullanımı dünya çapında önemli bir konu haline 

gelmiş ancak, bu alternatif bisfenollerin toksisitesi ve mekanizmaları üzerine araştırmalar sınırlı kalmıştır. Dolayısı 

ile kullanım alanları dikkate alınarak bu analogların tıpkı BPA gibi birer endokrin bozucu olmaları sebebi ile, BPA 

için güvenli alternatifler olmadıklarının göz ardı edilmemesi gerektiği dikkate alınmalıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Alternatif bisfenoller, bisfenol F, bisfenol S, toksisite 
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Menderes, Aydin-TURKEY 

 

ABSTRACT 

 Bisphenols are synthetic chemical compounds that generally used in the production of polycarbonate 

plastics. Bisphenol A (BPA) is the mostly studied bisphenol analogue and it is a well-known endocrine disruptor. 

There are increasing evidences suggested that BPA affect many basic physiological processes such as growth, 

stress response, immune suppression, gender development, reproduction ability, insulin production and utilization, 

and metabolic rate by disrupting the normal functioning of the endocrine system. Considering the potential adverse 

effects of BPA in recent years industry seek alternative chemicals. BPA has been replaced with its analogues such 

as bisphenol F (BPF) and bisphenol S (BPS). BPF and BPS are not so different from BPA. In fact, all three 

molecules share a pair of benzene rings that make them look nearly identical. Since the analogues are structurally 

similar to BPA it is expected that they may have same toxicological and endocrine disruptive effects on biological 

systems. The distribution of BPF, BPS has recently become an important issue worldwide, but investigations on 

the toxicity and mechanisms of these alternative bisphenols remain limited. Therefore, it should be noted that these 

analogs are endocrine disruptors, such as BPA, and are not safe alternatives to BPA. Therefore, the use of these 

analogs as an endocrine disruptor, it should be taken into consideration that they are not safe alternatives for BPA. 

 

Key Words: Alternative bisphenols, bisphenol F, bisphenol S, toxicity. 
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GİRİŞ 

Bisfenoller günlük yaşamda oldukça sık maruz kalınan çevresel kirleticiler olup, bazı türevlerinin 

endokrin bozucu etkilerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Üretimde en çok kullanım alanı bulan ve üzerinde en çok 

çalışma yapılan bisfenol türevi, bisfenol A (BPA)’dır (Bjornsdotter ve ark, 2017). BPA’nın başlıca endokrin 

bozucu etkileri olmak üzere, üreme ve gelişme üzerine etkileri yanında karsinogenez de dahil obezite, diyabet, 

karaciğer bozuklukları, nöral ve kardiovasküler rahatsızlıklar gibi pek çok istenmeyen etkilerinin olduğu 

saptanmıştır (Alonso-Magdalena ve ark, 2008; Rochester 2013). BPA’dan kaynaklanan bu olumsuz etkilerin pek 

çok araştımacı tarafından çalışılması, ülkelerin BPA kullanımında çeşitli kısıtlama ve yasaklamalara gitmesine 

neden olmuştur. Kullanımı çok yaygın olan ve hemen her plastik üründe karşımıza çıkan BPA üzerindeki 

kısıtlamalar, BPA kullanarak üretim yapan sektörleri alternatif ürünler aramaya itmiştir. Bu aşamada alternatif 

ürün olarak ortaya çıkan bisfenol F (BPF) ve bisfenol S (BPS)’nin kullanımına ağırlık verilmeye başlanmıştır 

(Liao ve Kannan, 2014).  BPS ve BPF’nin son on yıldır artan yaygın tüketim ve ticari kullanım nedeni ile yerüstü 

sularında, sediment ve kanalizasyon sularında BPA’ya yakın konsantrasyonlarda bulundukları ve BPA’ya yakın 

miktarlarda çevresel kontaminasyona neden oldukları tespit edilmiştir. BPS ve BPF’nin çevresel biodegradasyon, 

biyoakümülasyon ve farmakokinetik mekanizmalar açısından BPA ile benzer özelliklere sahip olmaları, akut ve 

kronik toksik etkilerinin de benzer olabileceğini akla getirmektedir (Chen ve ark, 2002; Eladak ve ark, 2015). 

Gündelik yaşamda bu maddelere sıklıkla maruz kalmanın, özellikle toplum sağlığı açısından oluşturabileceği 

toksik etkilerin iyi bir şekilde analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.  

GELIŞME 

Bisfenoller 

Bisfenoller, kimyasal olarak difenilmetanlar olarak bilinen bir grup altında yer alırlar ve reaktan 

gruplarına göre isimlendirilirler (Schmidt ve Masic, 2012). Çevresel kirleticiler arasında en bilinenlerden olan 

bisfenol A [(2,2-bis (4-hidroksifenol) propan) BPA] ilk olarak 1891 yılında sentezlenmiş olup (Avvissar-Whiting 

ve ark, 2010), 1957’den itibaren polikarbonat plastiklerin üretiminde, gıda ve içecek kutularının reçine 

kaplamasında yaygın olarak kullanılmaktadır (Liao ve ark, 2012a; Gramec Skledar ve ark, 2015). Günümüzde 

BPA, hayatımızın her alanında iç içe olduğumuz plastik ürünlerin içerisinde yer almanın yanı sıra; diş dolgu 

maddeleri, deterjanlar, sabunlar, losyonlar ve dayanıklı plastik ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır. 2013 yılında 

dünyadaki BPA üretiminin yaklaşık 7,000 kilo ton civarında olduğu, 2020 yılına kadar bu üretimin yaklaşık 9.618 

kilo tona ulaşması beklenilmektedir (GrandViewResearch, 2015). 

BPA uzun yıllardır çok fazla çalışma yapılan bir endokrin bozucudur (Manfo ve ark 2014). Ayrıca 

infertilite, metabolik hastalıklar, kanser (nöroblastoma, meme kanseri), astım, kardiovasküler hastalıklar, diyabet 

ve anormal karaciğer fonksiyonları gibi patolojik durumlarla da ilişkilendirilmektedir. 2010 yılından itibaren pek 

çok ülkede başta çocuk ürünleri olmak üzere, birçok üründe BPA’nın kullanımı yasaklanmış veya kısıtlanmıştır 

(Ji ve ark, 2013; Feng ve ark, 2016). Ülkemizde ise 2014 yılında yapılan düzenleme ile bebeklerin kullandığı 

polikarbonat madde ve malzeme üretiminde BPA’nın kullanımı yasaklanmıştır (TGK, 2011). Dünyada ve 

ülkemizde çıkarılan yasa ve yönetmelikler ile BPA kullanımının yasaklanması ve sınırlandırılmasının sonucu 

olarak, BPA’ya alternatif olabilecek ürünlerin arayışı ortaya çıkmıştır. Bu noktada diğer bisfenol türevleri, 

özellikle de BPS ve BPF, ticari reçine, yapı malzemleri, inşaat sıva ve kaplamaları, kişisel bakım ürünleri 
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(şampuan, sabun, diş macunu, duş jeli,…gibi), dananıklı plastikler (su tankları ve su boruları,…gibi) ve plastik ev 

gereçleri, gıda paketleri (konserve kutular, kutu içecekler, hazır yemek kutulatı,…gibi), diş dolgu maddeleri ve 

termal kağıt ürünleri (fiş, bilet, gazete, broşür,…gibi) üretiminde sıklıkla yer almaya başlamıştır (Rochester and 

Bolden, 2015; Gramec Skledar ve ark 2015). Günümüzde özellikle “BPA içermeyen, BPA’sız” etiketi ile satılan 

pek çok üründe BPS ve BPF’nin kullanıldığı bilinmektedir (Rochester and Bolden, 2015). BPF ve BPS ile yapılan 

gerek in vitro gerekse in vivo çalışmalar, BPF ve BPS’nin akut toksisite, genotoksisite ve östrojenik aktivite 

açısından BPA’ya benzer etkilere sahip olduğunu destekler niteliktedir (Eladak ve ark, 2015; Kinch ve ark, 2015; 

Boucher ve ark, 2016).  

Bisfenol F 

Bir endokrin bozucu olan Bisfenol F ([bis(4-hidroksifenil)metan] BPF) son yıllarda BPA alternatifi 

olarak başlıca polikarbonat, epoksi reçine ve kaplamaların üretimi olmak üzere; su tankları, su boruları, inşaat 

sıvaları ve elektirik yalıtım malzemelerinde oldukça sık olarak kullanılmaktadır (Molina-Molina ve ark, 2013; 

Liao ve Kannan 2014). Bunların dışında BPF şampuanlarda, makyaj malzemelerinde, plastik ev gereçleri ve gıda 

paketlerinde de karşımıza çıkmaktadır (Rochester ve Bolden, 2015). Et ürünleri, içecekler ve sebzelerde de BPF 

bulunduğu tespit edilmiştir (Gallard-Ayala ve ark 2011; Liao ve Kannan 2013). BPF’nin pek çok farklı doku ve 

organda birikim gösterebildiği, gözlemlenmiş, üreme organlarında bulunduğu ve plasental bariyeri geçerek fetüse 

ulaşabildiği tespit edilmiştir (Cabaton ve ark, 2006). 

Avrupa Birliği’nin 2005 yılı mevzuatında, gıda ile temas edecek plastik malzemelerde kullanılan ve 

genotoksik olduğu bilinen bazı epoksi türevi maddelerin sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemeler hayata 

geçirilmiştir. Bu kapsamda BPF incelenmiş, ilgili maddenin toksisite verilerinin mevcut olduğu; ancak BPF’nin, 

kabul edilebilir bir günlük alım veya tolere edilebilen bir günlük alım düzeylerinin bulunmaması sebebiyle 

değerlendirmeye alınamamıştır (Cabaton ve ark, 2009). 

BPF’nin kritik gelişme dönemlerinden olan prenatal ve postnatal etkilerini değerlendirmek amacıyla 

yapılan bir çalışmada; gebe ve gebe olmayan Sprague-Dawney sıçanlar 70 ve 100 mg/kg dozda BPF gastrik gavaj 

ile uygulama sonrası 96 saat metabolik kafeslerde tutulmuşlar ve atılımının daha çok idrar (dozun %43-54’ü) ve 

dışkı (dozun %15-20’si) ile gerçekleştiğini tespit etmişlerdir. Gebe olmayan sıçanlarda BPF’nin en yoğun birikim 

gösterdiği yerin karaciğer olduğu, gebe sıçanlarda ise gebeliğin 17. gününde verilen dozun %0.9-1.3’ünün uterus, 

plasenta ve fetüslerde bulunduğu belirlenerek, BPF’nin gebeliğin geç bir aşamasında plasental bariyeri geçebildiği 

gösterilmiştir (Cabaton ve ark, 2006). 

BPF’nin etkilerinin araştırıldığı bir başka in vivo çalışmada Daphnia magna (su piresi) üzerine akut toksik 

etkilerinin olduğu ve toksik etkilerinin BPA’dan düşük olduğu saptanmıştır (Chen ve ark, 2002). 

 Stroheker ve ark, 2003, Yamasaki ve ark, 2004 yılında yapmış oldukları çalışmalarda  BPF 

maruziyetinin sıçanlarda östrojenik aktivite gösteren uterus büyümesini indüklediğini tespit etmişlerdir. Bir başka 

çalışmanın sonuçlarında ise BPF'nin testislerin ağırlığını arttırdığı (Higashihara ve ark, 2007), BPF ve testosteron 

propiyonat ile birlikte kullanıldığında ise kümülatif bir etki ortaya çıktığı ve cowper bezinin ağırlığında artış 

olduğu tespit edilmiştir (Yamasaki ve ark, 2003). 
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 Erkek ve dişi Crj:CD sıçanların 0, 20, 100, 500 mg/kg/gün dozlarda BPF’ye maruz bırakıldığı diğer 

bir çalışmada, en yüksek dozun (500 mg/kg/gün) erkek sıçan grubunda, kontrol grubuna göre vücut ağırlıklarında 

anlamlı düzeyde azalma gösterdiği,  dişi sıçanlarda ise aynı etkinin daha düşük dozda (100 mg/kg/gün) ortaya 

çıktığı tespit edilmiştir. Erkek sıçanların, 500 mg/kg/gün grubunda T3 ve T4 hormonlarının düştüğü, bu etki 

dişilerde 20 ve 100 mg/kg/gün’de T4 düzeylerinde azalma, 500 mg/kg/gün’de ise hem T3 hem de T4 düzeylerinde 

düşüş olduğu belirlenmiştir (Higashihara ve ark, 2007). 

 Kitamura ve ark, 2003 yılında Sprague-Dawley sıçanların karaciğer mikrozomal enzimleri ile yapılan 

ve bisfenol türevlerinin östrojenik etkileri değerlendirdikleri bir çalışmada BPS ve BPF’nin zayıf östrojenik 

etkilerininin olduğunu, sıçan hipofiz kanseri hücre hattı (GH3) ve insan meme kanseri hücre hattı (MCF-7) ile 

yaptıkları bir başka çalışmada ise BPF’nin en zayıf östrojenik etkiye neden olduğunu ve androjenik etkisinin 

bulunmadığını tespit etmişlerdir (Kitamura ve ark, 2005).  

 BPF’nin genotoksik potansiyelinin değerlendirildiği bir çalışmada, insan karaciğer kanseri HepG2 

hücrelerinde Ames testi uygulanmış suşlarda bakteriyel mutasyonun indüklenmediği, mikronükleus testinde de 

negatif sonuçlar ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca comet testinde HepG2 hücrelerinde yüksek 

konsantrasyonlarda DNA hasarını indüklediği vurgulanmıştır (Cabaton ve ark, 2009). İnsanların kolon karsinoma 

LS174T, hepatoma HepG2 ve böbrek adenokarsinoması ACHN hücre hatları kullanılarak yapılan bir çalışmada 

ise BPF’nin 1-100 µM doz aralığında DNA hasarını etkilemediği, Ames testinde mutajenik aktivitesinin olmadığı 

belirtilmiştir (Fic ve ark, 2013). 

Bisfenol S 

Bir diğer BPA alternatifi olarak belirtilen Bisfenol S [(bis(4-hydroxyphenyl)sulfone) BPS] ilk olarak 

1869 yılında boya olarak sentezlenmiştir. BPA’nın yasaklanmaya başlamasıyla BPS, 2006 yılından sonra epoksi 

reçinelerinde, polikarbonat plastikler, konserve yiyecek ve alkolsüz içeceklerde, bebek biberonları ve termal kağıt 

ürünlerinde sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır (Liao ve ark, 2012a; Glausiusz 2014). BPS’nin yüksek sıcaklığa 

karşı termal stabilitesinin olması, güneş ışığına karşı direnci ve BPA’ya göre düşük östrojenik aktivite göstermesi 

gibi özellikleri kullanımda daha çok tercih edilmesine neden olmuştur (Usman ve Ahmad, 2016). 

 BPS ağız yolu  ile vücuda alınabilmesi yanında, solunum ve deri yoluyla da maruz kalmanın mümkün 

olduğu bir kimyasaldır (Wu ve ark, 2018). Yapılan çalışmalarda insanlarda alım miktarı 9.55 ng/kg olarak 

belirlenmiş (Liao ve Kannan, 2014), PBS’nin başlıca karaciğerde metabolize edildiği ve bisfenol S glukronid 

(BPSG) olarak idrar yoluyla atıldığı tespit edilmiştir (Gramec Skeledar ve Peterlin Masic, 2016).   

BPS toz partiküllerinin, yüzey sularında ve atık sularda BPA ile aynı oranlarda bulunduğu (Song  ve ark, 

2014, Yang ve ark, 2014), ayrıca, BPS’nin çevresel bozulmaya karşı BPA’dan daha dirençli olduğu ve daha iyi 

dermal penetrasyon seviyesine sahip olduğu saptanmıştır. Bu veriler ışığında, BPS’nin, BPA'dan daha yüksek bir 

beden ve ekolojik yüke yol açabileceği ifade edilmektedir (Danzl ve ark, 2009). 

Yaygın kullanımı göz önüne alınarak yapılan bir çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 7 

Asya ülkesinde insanlarda idrarda %81 oranında BPS’ye rastlanmıştır (Liao ve ark, 2012b). ABD’de benzer 

şekilde, 2000-2014 yılları arasında BPS’in idrar konsatrasyonu ve tespit edilme sıklığının arttığı, 2000 yılında 

deneklerin %25’inde BPS tespit edilirken, 2014 yılında bu görülme oranı %75’e çıktığı tespit edilmiştir (Ye ve 
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ark, 2015). Thayer ve ark, tarafından 2016 yılında yapılan bir çalışmada, kasiyerler insanlarin idrar örneklerinde 

bulunan BPS miktarları, vardiya öncesi ve vardiya sonrasında değerlendirilmiş ve sırasıyla 0,23 ng/g ve 0,54 ng/g 

olarak saptamışlardır.  

Su pirelerinde BPA ve diğer bisfenol analoglarının akut toksik etkilerinin değerlendirildiği bir çalışmada, 

BPA’ya oranla BPS’nin akut toksik etkisinin çok  düşük olduğu  belirlenmiştir (Chen ve ark, 2002). Zebra 

balıklarında (Danio rerio) BPS’nin üreme potansiyeli ve hormonal sistem üzerine olan etkileri incelendiğinde, 

embriyo veya larva dönemlerinde düşük dozlarda dahi BPS ile maruziyetin östrojeni taklit ederek yaşamları 

etkileyebileceği, ileride fizyolojik bozukluklara, gelişimsel toksisiteye, üreme bozukluklarına sebebiyet 

verebileceği sonucuna ulaşılmıştır (Naderi ve ark, 2014). BPS’ni nörolojik etkileri konusunda yeterli çalışma 

bulunamamakla birlikte, zebra balıklarında yapılan bir çalışmada BPS’in normal gelişim sürecinden önce gelişme 

ve hiperaktiviteye neden olduğu (Kinch ve ark, 2015), bir başka çalışmada ise dopamin ve seratonin genlerinde 

regülasyonu etkilediği tespit edilmiştir (Castro ve ark, 2015). 

Umu testi ile BPS’nin mutojenik ve östrojenik etkilerinin bisfenol analogları ile karşılaştırıldığı bir 

çalışmada, BPS’nin diğer analoglara göre daha az oranda  mutojenik ve östrojenik etkilerinin olduğu tespit 

edilmiştir (Chen ve ark, 2002). Benzer şekilde bisfenol analoglarının endokrin bozucu etkileri ve hücre toksisitesi 

karşılaştırıldığında H295R adenokarsinoma hücrelerinde sitotoksisite değerlerinin 72 saat sonunda sırası ile 

BPA>BPS>BPF olduğu belirlenmiştir (Feng ve ark, 2016). 

Bisfenol türevlerinin genotoksisite yönünden incelendiği bir çalışmada mutant tavuk DT40 hücre hattında 

BPA’nın BPF ve BPS’ye oranla daha yüksek genotoksisitesi olduğu gösterilmiştir (Lee ve ark, 2013). 

BPS’nin obezite ile ilişkisinin araştırıldığı gönüllü kadın deneklerden alınan preadipositlerde, lipit 

akümülasyonunu indüklediği tespit edilmiştir (Boucher ve ark, 2016). 

SONUÇ 

Sonuç olarak; Bisfenol analoglarının, sitotoksisite, üreme toksisitesi, nörotoksisite ve endokrin bozucu 

aktivite gibi toksik etkilere sahip olduğu çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir. Bu kapsamda BPF ve BPS gibi bisfenol 

analoglarının genotoksik etkileri yanında oksidatif strese neden olduğu, ayrıca androjenik, antiandrojenik, 

östrojenik ve anti-östrojenik aktiviteler için BPA’ya benzer bir potansiyele sahip olabileceği belirtilmektedir (Liao 

ve ark., 2012c; Goldinger ve ark, 2015; Qiu ve ark, 2016; Desdoits-Lethimonier ve ark, 2017). Dolayısı ile 

kullanım alanları dikkate alınarak bu analoglarında tıpkı BPA gibi birer endokrin bozucu olmaları sebebiyle, BPA 

için güvenli alternatifler olmadıklarının gözdı edilmemesi gerektiği dikkate alınmalıdır (Feng ve ark, 2016).  
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      Ketojenik Diyetin Epilepsi Üzerine Etkisi 

Gülşah Kaner Tohtak, Gamze Çalık, Gizem Alaca, Emine Zeyrek 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İzmir 

ÖZET 

Amaç: Bu derleme, ketojenik diyetin (KD) epilepsi üzerine etkisinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Giriş: Epilepsi nöbetler ile karakterize bir hastalıktır. Epilepsili hastalarının çoğunda nöbetler antiepileptik ilaçlar 

(AEİ) kullanılarak kontrol edilebilmektedir ancak dirençli epilepsi olarak adlandırılan epilepsi türünde bu ilaçlar 

etkili değildir. Buna ek olarak, bazı hastalarda AEİ’lerin istenmeyen yan etkileri, antiepileptik kullanımının 

kesilmesine neden olmaktadır. Bu ve benzeri durumlarda, farmakolojik bir tedavi türü olmayan ketojenik diyet 

alternatif tedavi yöntemi olarak düşünülmektedir. 

Gelişme: KD ve türlerinin etki mekanizması tam olarak bilinmese de etkin olduğu düşünülen mekanizmalar 

mevcuttur. KD’nin epilepsi tedavisinde etkin rol oynayabileceğini düşündüren temel gerçeklik ise nöronlar için 

ana enerji substratı olan glikoz yerine, açlık gibi bazı durumlarda keton cisimciklerinin kullanılıyor olmasıdır. 

Yine keton cisimlerinin oluşmasını sağlayan ancak KD’ye uygulama kolaylığı ve esnekliği sağlaması adına farklı 

ketojenik diyet türleri oluşturulmuştur. Epilepsi tedavisinde hastaların tolere edebilirliğine göre bu KD 

varyasyonlarından biri kullanılabilir. 

Sonuç: Etki mekanizması/mekanizmalarının henüz net olmamasına rağmen KD’nin bütün formları dirençli 

epilepsi tedavisinde kısa ve uzun dönemde yararlı sonuçlar göstermektedir. Atkins diyeti ve düşük glisemik indeks 

(LGI) tedavileri gibi kullanımı daha kolay olan diyet yaklaşımları ortaya çıkmakta olup, yenilerinin oluşturulması 

da olası gözükmektedir. KD’nin etki mekanizmalarının tespiti ve epilepsi tedavisinde maksimum etkinliği olan 

diyet türünün belirlenmesi için daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ketojenik diyet, epilepsi, beslenme 
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              Effect of Ketogenic Diet on Epilepsy 
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İzmir Kâtip Çelebi University, Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics, İzmir 

ABSTRACT 

Aim: This review was conducted to evaluate the effect of ketogenic diet (KD) on epilepsy.  

Introduction: Epilepsy is a disease characterized by seizures. In most patients with epilepsy, seizures can be 

controlled using antiepileptic drugs (AEDs), but these drugs are not effective in the resistant epilepsy type. In 

addition, unwanted side effects of AEDs in some patients lead to discontinuation of antiepileptic use. In these and 

similar situations, a non-pharmacological treatment type ketogenic diet is considered as an alternative treatment 

method.  

Method: Although the mechanism of action of KD and its species is not fully known, there are mechanisms 

thought to be effective. The main reality suggesting that KD may play an active role in the treatment of epilepsy 

is that ketone bodies are used in some cases, such as starvation, instead of glucose, which is the main energy 

substrate for neurons.  Different types of ketogenic diet have been established in order to provide ease and 

flexibility of application to KD, which also provides the formation of ketone bodies. One of these KD variations 

may be used in the treatment of epilepsy based on the tolerability of patients. 

Conclusion: Although the mechanism of action is not yet clear, all forms of KD show beneficial results in the 

short and long term in the treatment of resistant epilepsy. Diet approaches such as the Atkins diet and low glycemic 

index (LGI) treatments are easier to use, and new ones are likely to be created. More studies are needed to 

determine the mechanisms of action of KD and to determine the type of diet with maximum effectiveness in the 

treatment of epilepsy. 

Keywords: Ketogenic diet, epilepsy, nutrition 

 

 

 

 

1.Giriş 

Epileptik nöbetleri ve epilepsiyi tedavi etme deneyimleri, insanlığın ilk çağlarına kadar uzanır. Tarihin her 

devrinde epilepsinin nedeni ile ilgili yorumlara dayanılarak tedaviler uygulanmıştır. “Beynin özellikle gri 

cevherinin akut ve lokal deşarjları” olarak tanımlanan epilepsi, 24 saat aralıklarla iki veya daha fazla tetiklenmiş 

nöbet geçirilmesi ve beyinde gelecekte nöbet geçirme olasılığını arttıran bir bozukluğun bulunması ile 

karakterizedir. Epilepsi, ayaktan tedavi başvuruları içinde baş ağrısından sonra en sık ikinci nörolojik bozukluktur. 

Dünyada epilepsi prevalansı yaklaşık %1 olarak öngörülmektedir. Bu tahmine göre Türkiye’de 700.000 kişide 

epilepsi mevcuttur (1). Şubat 2012’ de yayınlanan bir makaleye göre Aralık 2008 ve Kasım 2009 tarihleri arasında 
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yapılan bir araştırmada beş dönem boyunca 13200 acemi asker Çanakkale Jandarma Er Eğitim Alayına kabul 

edilmiş, epilepsi tarama anketi ile muhtemel epilepsi şüphesi olanlar ve tüm bir eğitim dönemi sırasında bayılması 

gözlenenler Çanakkale Asker Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne sevk edilmiştir. Nöroloji polikliniğinde görülen 

140 hastanın, 118’ine epilepsi tanısı konulmuştur (2). Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde kafa travması 

(trafik kazaları, toplumsal olaylar sırasında), santral sinir sistemi enfeksiyonları (sıtma, HIV vb.), doğum sırası ve 

sonrası komplikasyonların sıklığına bağlı olarak görülme oranı yükselmektedir. Düşük sosyoekonomik düzeyde 

epilepsi görülme sıklığı artmaktadır (3) .  

Epilepsi hastalarında çeşitli bilişsel, psikolojik ve sosyal bozukluklar gözlemlenir (3). Bilişsel sorunların ciddiyeti, 

epilepsi başlangıcındaki yaşa, nöbet tipine, ilaç kullanımına ve epilepsinin etiyolojisine bağlı olsa da özellikle 

kronik, sık nöbetleri ve yüksek ilaç kullanımı olan hastalar bilişsel problemlerden etkilenmektedirler (3,4). 

Hastaların %30’unda, ilaca dirençli, inatçı veya dirençli epilepsi olarak adlandırılan bir epilepsi türünün 

tedavisinde, diğer epilepsi türlerinde kullanılan antiepileptik ilaçlar etkili değildir (4). Epilepsinin bu türünde 

tedavi yöntemi olarak, ana enerji substratı olarak glikozu kullanan nöronların, açlık durumunda keton cisimlerini 

kullanabilmesi prensibinden hareketle oluşturulan ketojenik diyet hem çocuklarda hem de adölesan ve 

yetişkinlerde kullanılabilirliği, uygulanması ve sonuçlarına dair pek çok çalışma mevcuttur (5-10).  

 Bu derlemede özellikle dirençli epilepsi tedavisinde kullanılan ketojenik diyetin,  epilepsi üzerindeki etkisini 

inceleyen literatür gözden geçirilerek konuya ilişkin sonuçların ortaya konulması amaçlanmıştır.  

 

 

2. Gelişme 

Günümüzde ketojenik diyetin etki mekanizmaları hala net değildir ancak bu mekanizmalarına ilişkin öne sürülen 

fikirler ve çalışmalar mevcuttur (5,11,12) . Temel olarak keton cisimleri oluşturma ve beynin bu cisimleri glikoza 

alternatif olarak kullanabilmesi ilkesine dayanan  ketojenik diyetin temel bileşeni, yoğun krema, tereyağı, 

mayonez, bitkisel yağ, peynir ve yumurtadan oluşmaktadır. Diyet; et, balık, fındık, meyve ve sebze ile 

desteklenmiştir. Geçmişte yapılan enerji ve sıvı kısıtlı diyet uygulamalarının tolere edilebilirliği azalttığı, 

büyümeyi olumsuz yönde etkilediği ve bazı yan etkilere sebep olduğu bulunmuştur. Yapılan son çalışmalar bu 

şekilde yapılan sınırlamaların gerekli olmadığını göstermiştir. Birçok kurum ve kuruluş uygulama prosedüründen 

enerji ve sıvı kısıtlamalarını içeren uygulamayı çıkarmıştır. Bazı ketojenik diyet türlerinden enteral formulalar 

bebeklerde veya gastrostomi tüpüyle beslenen bireylerde kullanılmaktadır. Bu uygulamanın da olumlu sonuçları 

olduğu rapor edilmiştir (13). Klasik ketojenik diyet (cKD), 4:1 formülasyonuyla keton cisimciklerinin oluşmasına 

katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla diyet enerjisinin %90’ı yağdan, %7’si proteinden ve %3’ü karbonhidratlardan 

sağlanmaktadır. Bebeklerde veya büyüme döneminde olan ve tolere etme durumu düşük olan gruplarda ise 3:1 ve 

2:1 oranları uygulanarak diyetin protein ve karbonhidrat içeriği arttırılabilmektedir (13). Yapılan bir çalışmada 

sonucu farklı oranlı uygulanan bu ketojenik diyetlerin, antiepileptik etkilerinde anlamlı bir fark gözlemlenmediğini 

göstermiştir (14). Ancak ketojenik diyetin lezzetinin sınırlı olması, bazı hastaların diyeti tolere edememesi ve 

uygulama zorluğu sebebiyle araştırmacılar diyeti modifiye ederek bu problemleri çözmek istemişlerdir.  

Ketojenik diyet modifikasyonları: 

Orta zincirli trigliserid diyeti (MCT): cKD’ ye diyete orta zincirli yağ asitleri eklenerek ketozisin arttırılması 

hedeflenmiştir. Orta zincirli yağ asitleri gastrointestinal sistemde pasif yolla emilerek uzun zincirli yağ asitlerine 
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göre daha güçlü ketojenik etki sağlamaktadır. Orta zincirli yağ asitlerinin kullanımı, klasik ketojenik diyete göre 

daha yüksek oranda karbonhidrat ve protein kullanılmasına olanak sağlamaktadır. MCT ketojenik diyette cKD’ye 

göre böbrek taşı, hipoglisemi, düşük kemik yoğunluğu, konstipasyon, ketoasidoz daha az görülür. Lipit seviyeleri 

üzerinde olumlu etkileri vardır. Kramp, bulantı, diyare gibi gastrointestinal yan etkilerine rağmen diyetin 

uygulanması yaygınlaşmaktadır (13). 

 

Modifiye atkins diyeti (MAD): MAD’ da, cKD’ ye göre daha yüksek oranlarda karbonhidrat kullanılmasına izin 

verilmekle birlikte, posa ve şeker alkollerinin kan şeker düzeyini arttırması sebebiyle tüketimi günlük alınan 

karbonhidrat miktarına dahil edilmemektedir. MAD’da, cKD’de olduğu gibi protein miktarında veya enerji 

alımında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu diyet, %60 yağ, %30 protein ve %10 oranında karbonhidrat 

içermektedir. Epilepsi hastalarında MAD uygulanmaya başlandığında, ilk ay karbonhidrat tüketimi 10 gram/gün 

kısıtlanmaktadır (13). Hastaların başlangıçta laboratuvar bulguları ve beslenme durumları değerlendirmeleri 

yapılmakta ve üriner keton düzeyleri haftada iki kere kontrol edilmektedir (13). Diyet uygulanmaya başlandıktan 

sonra 3. ve 6. ayda tüm bulgular yeniden değerlendirilmektedir (13). Bir diyet merkezinde yapılan çalışmada 

MAD’a başlatılan 101 hastada 3 ay sonunda katılımcıların %36’ sı nöbetlerinde meydana gelen %50 azalma ile 

diyet tedavisine yanıt vermiş, %16’ sında nöbet oluşmamış, 1 yılda %13’ü hiç nöbet geçirmemiş, 4 yılda %21’i 

diyet tedavisine yanıt vermiş ve 4 yılın sonunda %7’ sinde daha nöbet gözlemlenmemiştir (7). Epilepsi tanısı alan 

çocuklarda MAD uygulanırken, çocuğun diyetin lezzet içeriğini sınırlı bulması durumunda karbonhidrat ilavesi 

yapılabilmektedir (13). 

Düşük glisemik indeks diyeti: cKD’nin lezzet açısından tüketim zorluğu düşük glisemik indeks diyetinin epilepsi 

hastalarında kullanımını düşündürmüştür. Düşük glisemik indeksli besinler, insülinin glikoza daha yavaş cevap 

vermesini sağlamaktadır. Düşük glisemik indeks diyetinin epilepsi hastalarında uygulanmasının etkilerinin 

araştırıldığı sınırlı sayıda çalışma bulunsa da bu çalışmaların sonuçları umut vaat etmektedir. Düşük glisemik 

indeks diyeti keton cisimlerinin seviyelerinde artışı sağlar ancak bu artış derecesi cKD ile karşılaştırıldığında 

oldukça düşüktür. Diyetin uygulama kolaylığı bilinmekle birlikte gastrointestinal sistem rahatsızlıkları gibi yan 

etkileri de bulunmaktadır. Epilepsi hastalarında uygulanmasının etkinliği ve güvenilirliğiyle ilgili yapılacak 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (13). 

                                                                   3.Sonuç 

 KD’ye başlangıçta hastanın diyeti tolere etmesi ve diyete uyumu zor olabilmektedir. Bu dönemde dehidratasyona 

yol açan bulantı, kusma, hipoglisemi, asidoz gibi yan etkiler oluşabilmektedir ancak bu yan etkiler hafif düzeyde 

ve yönetilebilirdir. KD, dirençli epilepsili çocukların tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. Etkinliği oldukça iyi 

olmasına rağmen KD uygulaması hala dünya çapında birkaç seçilmiş merkezle sınırlıdır. Dirençli epilepsili 

çocuklarda denendiği ve olumlu sonuçlarının gözlemlendiği pek çok çalışmanın olması, KD’nin adölesan ve 

yetişkinlerde de uygulanması çalışmalarının arttırılmasına yol açmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu, KD’nin 

yetişkin ve adölesanlarda, çocuklarda görülenlere benzer bir yanıt oranı ile kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Yetişkin hastaların diyet uygulaması sırasında vücut ağırlık kaybı yaşadığı; ancak bunun epilepsi hastaları için de 

çoğu zaman yarar sağladığı belirtilmektedir. 

KD uygulamasına iki yıl boyunca devam ederek nöbet ataklarını engelleyen epilepsi hastalarının bir kısmının diyet 

tedavisini bıraktıktan sonra da nöbet yaşamadığı tespit edilmiştir. Etki mekanizmaları henüz net olmamasına 
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rağmen KD’nin bütün formları dirençli epilepsi tedavisinde kısa ve uzun dönemde yararlı sonuçlar göstermektedir. 

KD’nin, etki mekanizmalarının tespiti ve epilepsi tedavisinde maksimum etkinliği olan türünün tespiti ya da yeni 

varyasyonlarının oluşturulması için daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Abstract 

One of the most important factors for crayfish is the need for shelter. These creatures need a shelter where they 

can hide for the whole of their lives. The lack of shelter in the environment they live in is often a stress factor. It 

also brings situations that directly affect the survival rate and result in death. In this study, shelter requirements of 

two different crayfish species (red swamp crayfish, Procambarus clarkii and electric blue crayfish, P. alleni) in 

Cambaridae family were investigated and presented comparatively. Organisms with average weights of 8.17±0.25 

g for red swamp crayfish and 7.14±0.12 g for electric blue crayfish were stocked in 10 L plastic containers. Pipe 

production filters were connected to plastic containers by means of an air pump and 25% water change was made 

twice a week. In the containers where crayfish were found, shelters (5 cm diameter PVC pipes) were placed as 

many as the number of individuals (C, control) and half of the number of individuals (L, low) experimental groups 

were formed for both species (PC, Procambarus clarkii and PA, P. alleni) with three replicates (PCC, PCL, PAC, 

PAL). Crayfish were fed with commercial pellet feed of 4% of their body weight once a day for 30 days. At the 

end of the study, the highest weight reduction was recorded in the PCL group (P<0.05). In some crayfish in this 

group, cheliped and limb losses were observed. In addition, carapace coloration of crayfish was examined and 

decreases in redness (a*) parameter in PCL group and brightness (L*) value in PAL group were noted (P<0.05). 

As a result, insufficient shelter conditions were found to be more effective on red swamp crayfish. 

Keywords: Decapoda, burrows, hiding, growth, pigmentation 
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İki Cambarid kerevit türünün barınak gereksinimleri, kırmızı bataklık kereviti (Procambarus clarkii) ve 

elektirk mavi kerevit (P. alleni): Karşılaştırmalı bir çalışma 

Özet 

Kerevitler açısından yaşamsal faktörlerin en önemlilerinden biri barınak gereksinimidir. Bu canlılar tüm yaşamları 

boyunca saklanabilecekleri bir barınağa ihtiyaç duyarlar. Yaşadıkları ortamda barınak olmaması çoğunlukla bir 

stress faktörü teşkil etmektedir. Ayrıca, yaşama oranını da direk olarak etkileyen ve ölümle sonuçlanan durumları 

da beraberinde getirir. Bu çalışmada, Cambaridae familyasında bulunan iki farklı kerevit türünün (kırmızı bataklık 

kereviti, Procambarus clarkii ve elektrik mavi kerevit, P. alleni) barınak gereksinimleri araştırılmış ve kıyaslamalı 

olarak sunulmuştur. Ortalama ağırlıkları, kırmızı bataklık kereviti için 8,17±0,25 g ve elektrik mavi kerevit için 

7,14±0,12 g olan canlılar 10 L hacme sahip plastik akvaryumlara stoklanmıştır. Plastik akvaryumlara bir hava 

motoru vasıtasıyla pipo üretim filtreleri bağlanmış ve haftada iki kere %25 oranında su değişimi yapılmıştır. 

Kerevitlerin bulunduğu plastik akvaryumlara birey sayısı kadar (C, kontrol) ve birey sayısının yarısı kadar (L, 

düşük) sığınaklar (5 cm çaplı PVC borular) yerleştirilmiş ve deneme grupları her iki tür için (PC, Procambarus 

clarkii ve PA, P. alleni) 3 tekrarlı olarak oluşturulmuştur (PCC, PCL, PAC, PAL). Kerevitler 30 gün boyunca 

günde bir kez vücut ağırlıklarının %4’ü kadar ticari pelet yem ile beslenmişlerdir. Çalışma sonunda en fazla ağırlık 

düşüşü PCL grubunda kaydedilmiştir (P<0,05). Bu gruptaki bazı kerevitlerde kıskaç ve ekstremite kayıpları 

gözlenmiştir. Ayrıca, kerevitlerin karapas renklenmeleri incelenmiş ve PCL grubunda kırmızılık (a*) 

parametresinde, PAL grubunda ise parlaklık (L*) değerinde düşüşler not edilmiştir (P<0,05). Sonuç olarak, 

yetersiz sığınak bulunan koşulların kırmızı bataklık kerevitleri üzerinde daha etkili olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Decapoda, barınak, saklanma, büyüme, pigmentasyon 
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Introduction 

The shelter is of vital importance for crayfish as in all decapod species. Crayfish need refuge from the first day 

they leave their mother until they die. The main reason for this is that crayfish want to protect themselves against 

external influences by hiding. Crayfish use shelters that naturally occur in environments where they live against 

dangers (Aksu & Harlıoğlu, 2015). Crayfish need shelter to protect themselves from their predators, especially 

during their vulnerable periods such as breeding and moulting (Karplus, Barki, Levi, Hulata & Harpaz, 1995; 

Holdich, 2002). They show instinct to hide during such stressful periods. 

Natural and artificial shelters are used for crayfish cultivation both in ponds and aquariums. (Curtis & Jones, 1995; 

Aksu & Harlıoğlu, 2015). Tree roots and leaves, bricks and plastic pipes are the most popular types of shelters 

used in crayfish cultivation. Crayfish protect themselves by hiding in or between these materials. Therefore, in the 

absence or lack of shelter, crayfish does not feel safe themselves (Kalman & Sjonger, 2006). This situation directly 

causes a stress factor (Karadal & Türkmen, 2019). However, how some species react to this stress factor has not 

been fully investigated. In this study, the effects of shelter requirement on growth performance and carapace 

coloration in two different crayfish (P. clarkii and P. alleni) belonging to the Cambaridae family Procambarus 

genus were investigated and the findings were discussed comparatively. 

 

Material and Methods 

Experimental conditions 

In this study, four experimental groups were formed as presence of shelter (5 cm diameter PVC pipes) with the 

number of individuals (C, control) and half of the number of individuals (L, low) for two crayfish species (PCC, 

PCL, PAC, PAL). The study was carried out in twelve 10-L plastic containers for 30 days in the Invertebrates 

Culture Laboratory, Faculty of Fisheries, İzmir Kâtip Çelebi University, İzmir, Turkey. Pipe filters were placed 

and an air pump was connected to plastic containers and 25% water change was made twice a week. Four crayfish 

were stocked to each container (Figure 1) and the study was conducted with three replicates. Crayfish were fed 

with commercial pellet feed with the 4% of their body weight for once a day. Water temperature was held at 

24.9±0.5 ℃ and dissolved oxygen was measured as 9.56±0.14 ppm with the AZ 84051 combo water meter. 
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Figure 1. Experimental setup (one replicate), red swamp crayfish groups were shown in the top and electric blue 

crayfish groups were shown in the bottom of the figure. 

 

Crayfish species 

The crayfish species, red swamp crayfish (Procambarus clarkii) and electric blue crayfish (P. alleni), were 

obtained from commercial facilities in İzmir, Turkey and reared in the Invertebrates Culture Laboratory, İzmir 

Kâtip Çelebi University, Turkey. 

 

Evaluation of the growth performance 

Weight measurements were carried out weekly during 30-days experiment. All animals were dried with a paper 

towel to remove water before the measurement process. Crayfish weights were individually recorded with a 

precision balance (Kern PCB 2500-2, precision of ±0.01 g) (Figure 2). Cheliped and limb losses were recorded 

during the experiment. The weight gain (WG) and the specific growth rate (SGR) were calculated as following 

equations, WG = Final crayfish weight - Initial crayfish weight and SGR = 100 x [(Ln final crayfish weight) - (Ln 

initial crayfish weight)] / experimental days. 
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Figure 2. Weighing of two different crayfish specimen. 

 

Colour measurement 

The carapace colours of two different crayfish species were recorded individually with the colorimeter (Color 

Muse, Variable Inc., Tennessee, US) at the beginning and the end of the experiment (Figure 3). The colorimeter 

was measure three different parameters, including the lightness (L*), redness (a*), and yellowness (b*). L* is the 

lightness variable (where white: 100 L* and black: 0 L*), a* is the red chromaticity coordinates where +a* stands 
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for red, and −a* stands for green, and b* is the yellow chromaticity coordinates where +b* stands for yellow, and 

−b* stands for blue. 

 

 

Figure 3. Colour measurement in two different crayfish specimen 

 

Statistical analysis 

The data were subjected to one-way analysis of variance (ANOVA) when interaction between the two factors 

found differences; Tukey’s multiple range test was used to rank groups using Statgraphics Centurion XVI 
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(Manugistics Inc., Rockville, MD) statistical software (Zar, 1999). All data are presented as “mean±standard error” 

and in all tests, a significance level of P<0.05 was used. 

 

Results 

Growth performance of red swamp crayfish during the 30-days experimental periods were given in Table 1. There 

is no statistical difference between the PCC and PCL groups in final mean weights, FMW (P>0.05). Weight gain 

(WG) and specific growth rate (SGR) of PCL were significantly lower than PCC group (P<0.05). 

Table 1. Growth parameters of red swamp crayfish in the shelter experiment. 

 PCC PCL 
Initial mean weight (g) 8.16±0.36 8.18±0.37 
Final mean weight (g) 8.99±0.37 8.59±0.38 
Weight gain (g) 0.84±0.05b 0.41±0.09a 
Specific growth rate (%/day)  0.35±0.02b 0.18±0.04a 

 

Growth parameters of electric blue crayfish in the 30-days shelter experiment were listed in Table 2. No differences 

were observed in FMW, WG, and SGR parameters between the PAC and PAL groups (P>0.05). 

Table 2. Growth parameters of electric blue crayfish in the shelter experiment. 

 PAC PAL 
Initial mean weight (g) 7.16±0.15 7.12±0.19 
Final mean weight (g) 7.82±0.13 7.64±0.21 
Weight gain (g) 0.66±0.05 0.52±0.05 
Specific growth rate (%/day)  0.32±0.03 0.25±0.02 

 

The carapace coloration parameters of red swamp crayfish and electric blue crayfish were presented in Table 3 

and Table 4, respectively. Final redness (a*) of PCL group and final lightness (L*) of PAL group were significantly 

lower than PCC and PAC groups (P<0.05). No differences were recorded in final lightness and final yellowness 

of red swamp crayfish and final redness and final yellowness of electric blue crayfish (P>0.05). 

Table 3. Colour parameters of red swamp crayfish in the shelter experiment. 

 PCC PCL 
Final lightness (L*) 46.13±0.22 45.62±0.57 
Final redness (a*) 19.64±0.50b 17.68±0.72a 
Final yellowness (b*) 23.41±0.50 24.14±0.38 

 

Table 4. Colour parameters of electric blue crayfish in the shelter experiment. 

 PAC PAL 
Final lightness (L*) 44.28±0.96b 40.39±0.58a 
Final redness (a*) -2.33±0.69 -2.16±0.76 
Final yellowness (b*) -3.84±0.79 -3.55±0.97 

 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

1035 
 

 

Discussion 

The results of the current study has stated that lack of shelter negatively affects to the growth performance and 

carapace coloration. Alonso & Martínez (2006) declared that red swamp crayfish inhabit shelter more habitually 

than similarly sized crayfish species and the crayfish are more active outside the shelter. Previous studies 

confirmed that aggressive behaviours of red swamp crayfish over the other Procambarus species (P. zonangulus 

and P. acutus acutus) are dominant in shelter competition (Blank & Figler, 1996; Gherardi & Daniels, 2004). 

However, some studies reported that the aggressiveness over their own species depending on lack of shelter (Figler, 

Cheverton & Blank, 1999; Figler, Blank & Peeke, 2005). In this study, the growth performance of red swamp 

crayfish was lower than electric blue crayfish. Cheliped and limb losses were observed in the experimental groups 

of red swamp crayfish and this situation directly affects to decrease of weight gain. The shelter competition in this 

species is caused to lead aggression and crayfish attack to each other when they can not find a shelter for hiding. 

Also, Karadal & Türkmen (2019) noted that loss of carapace coloration in non-shelter area in red swamp crayfish. 

The current study represents a different perspective and the importance of shelter on the growth performance and 

carapace coloration of the crayfish species should be subjected in the future studies. 

 

Conclusion 

Shelter is a vital requirement for crayfish, but the shelter requirement and survival rate in the non-shelter area may 

vary depending on the species. 

 

Ethical Statement 

No permission was required because crustaceans are excluded from the Regulation on the Working Procedures 

and Principles of the Animal Experiments Ethics Committees (4.1.d) published by the Ministry of Forestry and 

Water Affairs (15.02.2014). Nevertheless, the sample size was kept as low as possible. 
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Özet 

Kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında önemli araçlardan biri de coğrafi işaretli 

ürünlerdir. Coğrafi işaret alan ürün sayısı giderek artmakta, tüketicilerin bu ürünlere talebi de hızla büyümektedir. 

Coğrafi işaret  koruması genel olarak üreticilere koruma sağlaması, pazarlama olanaklarını arttırması ve ekonomik 

ve kırsal gelişme açısından önem taşımaktadır. Ürünün korunması, üreticinin ve tüketicinin ve ülkenin milli ve 

kültürel değerlerinin korunması Coğrafi işaretin temel amaçları arasında yer almaktadır. Coğrafi işaretleri önemli 

kılan özellik ise yerel ürün ve tatların bu sistem içerisinde koruma altına alınabileceği ve bunun yerel ekonomik 

kalkınmada bir kalkınma aracı olarak kullanılabileceği olgusudur. Türkiye’de mevcut coğrafi işaretli gıda ürün 

grupları; meyve sebze ve endüstriyel bitkiler, unlu mamuller, tatlılar ve diğer gıdalar, geleneksel yemekler, et 

ürünleri, peynirler, zeytin ve zeytinyağları ile alkollü içeceklerdir. Coğrafi işaretli ürünlerin tescil türüne göre 

dağılımı toplam 440 adet coğrafi işaretli üründen %63.2’sinin mahreç işareti, %36.8’inin ise menşe adı olarak 

tescillendiği görülmektedir. Coğrafi işaretli ürünlerin Türkiye'de kırsal kalkınmaya ve bölge ekonomisine önemli 

katkılar sağlaması da son derece önemlidir. Bu derlemede coğrafi işaretlerin kırsal kalkınmaya etkileri 

incelenmiştir. 

   

Anahtar Kelimeler: Coğrafi işaretler, Geleneksel ürün, kırsal kalkınma, Türkiye 

 

THE ROLE AND IMPORTANCE OF GEOGRAPHICAL INDİCATION IN RURAL DEVELOPMENT 

One of the essential tools for the protection and sustainability of cultural heritage is the geographical indications 

of marked products. The number of products receiving geographical indications is increasing, and the demand of 

consumers for these products is growing rapidly. Geographical indication protection is generally important in 

terms of providing protection to producers, increasing marketing opportunities and economic and rural 

development. Protection of product, protection of national and cultural values of producer and consumer and 

country are among the main objectives of geographical sign. What makes geographical indication important is the 

fact that local products and flavors can be protected in this system, and this can be used as a development tool in 

local economic development. Existing geographical groups labeled food products in Turkey; fruits, vegetables, 

and industrial plants, bakery products, desserts, and other foods, traditional dishes, meat products, cheeses, olives, 

and olive oils and alcoholic beverages. Distribution of geographical indications marked products according to the 

type of registration. It is seen that 63.2% of 440 geographical indications marked products are registered as 

geographical signs, and 36.8% are registered as the origin. These products provide a significant contribution to the 

regional economy, and rural development in Turkey is extremely important. In this review, the effects of 

geographical indications on rural development are examined. 
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Key words: Geographical indications, traditional product, rural development, Turkey 

 
GİRİŞ 

Coğrafi İşaretler(Cİ), markalar gibi tüketicilerine değerli bilgiler sunarak araştırma maliyetlerini azaltan, 

hem kalite hem de üne işaret eden, üretici ve tüketici arasındaki asimetrik bilgiden kaynaklı piyasa 

başarısızlıklarının çözümünü sağlayan potansiyel araçlardan biri olarak değerlendirilmektedir (Hisarcıklıoğlu, 

2016). Cİ, sınai mülkiyet haklarından birisidir. Sınai Mülkiyet Hakkı, buluşların ve yeniliklerin, yeni tasarımların 

ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerinde, üreticisinin 

veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına, kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin 

ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır. Cİ’ de bir tekel 

haktır ama bu tekel hak patent, telif hakları ve markada olduğu gibi bireysel bir hak değil, kolektif bir haktır (SMK, 

2016, Aslan ve Kaya, 2017). Ürünün korunması, üreticinin ve tüketicinin ve ülkenin milli ve kültürel değerlerinin 

korunması Cİ'in temel amaçları arasında yer almaktadır. Cİ'in işlevleri arasında ayırt edicilik, kaynak belirtme, 

kalite ve garanti belirtme, tanıtım yapma yer alırken, tali işlevleri arasında geleneksel bilgi ve kültürel değerleri 

koruma, ülke tanıtımına katkı, yerel kalkınmayı sağlama ve göçü önleme işlevi yer almaktadır (İloğlu, 2014). 

Cİ’lerin ilk çıkışı hakkında kesin tarih tam bilinmemekle birlikte, Orta Avrupa ve İngiltere’deki dokumacılar 

ürünlerini satarken ürünlerine özellik katan coğrafyayı belirterek bu süreci başlatmışlardır. 1883 yılına 

gelindiğinde 11 ülke bir araya gelmiş ve sınai mülkiyet haklarının korunması için Paris Sözleşmesi’ne imza 

atmışlardır. Bu süreci 1891 yılında Madrid Sözleşmesi, 1958 yılında ise Lizbon Anlaşması takip etmiştir. Türkiye 

ise Paris Sözleşmesi’ne 1925 yılında katılım sağlamıştır. Türkiye’de coğrafi işaretlerin korunmasına 1995 yılında 

555 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile başlanmıştır. Daha önce Cİ’lerin korunması ile ilgili bir yasal 

düzenleme bulunmamaktaydı ve coğrafi işaretler tescil yolu ile korunmamaktaydı. Türk Patent ve Marka Kurumu 

Türkiye’de sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla görev yapan uluslararası nitelikteki tek kuruluştur (Aslan 

ve Kaya, 2017, Gökovalı, 2007). 

Dünyada ve Türkiye’de tescillenen coğrafi işaretlerin çoğu tarımsal ürünlerden oluşmaktadır. Tarım ürünleri, 

talebinin ve arzının fiyat esneklik özellikleri dolayısıyla düşük fiyat sorunuyla karşılaşmaktadır. Ürün 

farklılaştırmasının bir yolu olan coğrafi işaret tescil sistemi, düşük seyreden tarım ürünleri fiyatlarının 

yükselmesine olanak sağlamaktadır. Bu yüzden tarım ve gıda sektörü açısından coğrafi işaret tescili oldukça 

önemlidir (Babcock ve Clemens, 2004). 

2019 yılı itibariyle TPMK nezdinde tescil edilen 440 Cİ bulunmaktadır. Tescilli Cİ’lerin %62.2’si 

mahreç, %36.8’i menşe adı şeklindedir (TPMK, 2018). AB nezdinde tescilli ürünler Gaziantep Baklavası 

(21.12.2013), Aydın İnciri (17.02.2016) ve Malatya Kayısısı (07.07.2017) olup; Afyon Sucuğu, Afyon Pastırması, 

İnegöl Köfte, Aydın Kestanesi, Bayramiç Beyazı, Taşköprü Sarımsağı, Kayseri Mantısı, Kayseri Pastırması, 

Kayseri Sucuğu Antakya künefesi, Milas Zeytinyağı, Giresun tombul fındığı, Edremit Körfezi Yeşil Çizim Zeytini, 

Antep Lahmacunu, ve Antepfıstığı ise başvuru aşamasında olan ürünlerdir (EC, 2019). 

Coğragi İşaretlerin Kırsal Kalkınmaya Katkıları 

Tüketiciyi ürünün orijini hakkında bilgilendiren ve bu bilgilendirmede coğrafi köken ile ürün kalitesi arasında 

bağlantı kurmaya çalışan ve hatta bazen ürünün kalitesinin tümüyle coğrafi kökenden geldiğini gösteren bu sistem 

sadece ticari avantaj sağlayan veya hukuki koruma sağlayan araçlar değildir. Çok fonksiyonlu yapıları onları diğer 

fikri mülkiyet haklarından farklı kılmakta ve bu durum onların daha geniş bir bağlamda var olmalarını 
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sağlamaktadır. Bu nedenle coğrafi işaretler bir yandan çevrenin bilinçli kullanımı, gelenek ve kültür gibi yerel 

değerleri harekete geçirirken, diğer yandan kırsal kalkınmada ticari ve ekonomik çıkarları güçlü bir şekilde 

geliştirmekte ve ilerletmektedir (Berham, 2003; Josling, 2006). 

Kırsal ekonomileri kalkındırmak amacıyla, tarımsal sanayilerin kurulması, tarımsal üretim tekniklerinin 

geliştirilmesi ve pazarlama stratejileri oluşturulması gerekmektedir. Önemli olan husus her bir coğrafi sınırın 

kendine özgü dinamiklerini hayata geçirerek bunlardan elde edilecek katma değeri en yüksek seviyeye 

getirebilmektir. Cİ'lere bağlı olan ürün ve kalitesi, o bölgenin insanları, yaşam tarzları ve geçmişleri üzerinde bir 

merak uyandırarak, tüketicileri ürünün ait olduğu bölgeye çekmekte ve bu sayede turizmin canlanmasına katkı 

sağlamaktadır (Mercan ve Üzülmez, 2014).  

Coğrafi işaretlerin yerelde ve dolayısıyla kırsal kalkınmada sağladığı avantajlar beş ana başlık altında 

toplanabilir (Wilson vd. 1999, Lopez ve Martin 2005, Treager vd. 2007, Kan ve Gülçubuk 2008). 

a. Koruma aracı: Üreticilerin sahtecilikten dolayı haklarının gasp edilmesini ve tüketicilerin ise aldatılmasının 

önüne geçen bir araç olarak kullanılabilir. 

b. Pazarlama aracı: Ürünün pazardaki imajını, şöhretini ve profilini olumlu yönde etkilemektedir. 

c. Kırsal kalkınma aracı: Üretim için farklı bir yaklaşım olup, yerel işletmelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, 

kültürel mirasın ve biyoçeşitliliğin korunması amacı ile kullanılabilmektedir. 

d. Ekonomik bir denge oluşturma aracı: Az gelişmiş ile gelişmiş alanlar arasındaki ekonomik farklılığın 

giderilmesinde kullanılabilmektedir. Bunun yanında korumanın devlet tarafından sağlanması üreticiler için daha 

az masraf anlamına gelmektedir. 

e. Bilgi aracı: Coğrafi işaretler üretici ile tüketici arasında bilginin ve kültürün paylaşımını sağlayan önemli bir 

bilgi aracıdır. Özellikle tüketicilerin sadece tükettikleri ürün hakkında değil bölgenin kültürü hakkında da bilgi 

sahibi olmasına imkan vermektedir. 

Cİ’ler ile koruma altına alınmış yöresel ürünler, Türkiye ekonomisi için önemli bir potansiyel 

oluşturmaktadır. Çünkü bu ürünlerin korunması ve üretimiyle yaratılacak istihdam ve katma değer bölge 

nüfusunun ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yaratılan katma değer ise kırsal ve kent 

arasındaki gelir farkının kapanması ve bölgeler arasındaki gelir dağılımı üzerinde olumlu etkileri olması sebebiyle 

önemlidir. Cİ alan ürün sayısı giderek artmakta, tüketicilerin bu ürünlere talebi de hızla büyümektedir. Cİ’leri 

önemli kılan özellik ise yerel ürün ve tatların bu sistem içerisinde koruma altına alınabileceği ve bunun yerel 

ekonomik kalkınmada bir kalkınma aracı olarak kullanılabileceği olgusudur. Bu nedenle coğrafi işaretler başta 

Avrupa ülkeleri olmak üzere bir çok ülkede gelişen bir trend olarak karşımıza çıkmakta, kültürel ve yerel mirasın 

hem korunması hem de sürdürülebilirliğini sağlaması açısından da gündemden düşmemektedir. (Bojnec 2006, 

Gönenç 2007, Orhan 2010, Kan 2011, Nanayakkara 2011). 

Coğrafi işarete sahip ürünlerin yerel ekonomik kalkınmada kullanılabilmesi ve bu mekanizmanın 

işleyebilmesi için;  

1. Üretim ve pazarlama aşamasında güçlü bir “örgütlenme” yapısının oluşturulmuş olması, 

2. Üretim ve pazarlama aşamasında bağımsız, güçlü ve dinamik bir “denetim” mekanizmasının kurulmuş olması, 

3. Gerek üretici, gerek tüketici ve gerekse firmaların coğrafi işaret konusunda “bilgilendirme” çalışmalarının 

yapılmış olması, 

4. Coğrafi işaretin alındığı bölgede paydaşlar arası güçlü bir “network ve koordinasyon” sağlanmalı, 

5. Coğrafi işaret tescili alınan ürünle ilgili güçlü bir “veritabanı” gereklidir, 
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6. Ulusal ve gerektiğinde uluslararası düzeyde profesyonelce “reklam ve tanıtım” yapılabilmelidir (Kan 2011) 

Türkiye’de coğrafi işaret tescili için başvuran kurumlar değerlendirildiğinde coğrafi işaretler konusuna 

belirli kurumların ilgi gösterdiği anlaşılmaktadır. Coğrafi işaret potansiyeli taşıyan ürünlerin belirlenmesi ve 

başvuruların koordine edilmesinde özel olarak görevli bir kurum bulunmamaktadır. Bu nedenle coğrafi işaret 

başvurularında daha çok yerel yönetimlerin, üreticilerin konu hakkında bilgi sahibi olmaları ve konuya ilgi 

duymaları belirleyici olmaktadır. Coğrafi işaret tescil sahipliği açısından bakıldığında coğrafi işaret tescili için en 

uygun yapıların üreticilerin oluşturduğu örgütler olduğunu söylenebilir. Fakat coğrafi işaret tescil sahipliği 

konusunda kooperatiflerin payının az olduğu gözlenmektedir. 2019 yılı verilerine göre, Türkiye’de tescilli coğrafi 

işaretlerin sadece sekiz tanesinin başvurusu kooperatifler tarafından yapılmıştır (TPMK, 2019).  

Coğrafi işaretli ürünlerin, kitle üretimi sonucunda elde edilen benzer ürünlerden farklılık göstermesi, niş 

pazarları temsil eden daha küçük pazarların oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle coğrafi işaretli ürünlerde, 

az sayıda tüketicinin ihtiyaç duyduğu ve erişmekte zorlandığı ürünlerin tedariğini sağlayan bir tür niş pazar olarak 

görülmektedir. Belli bir kaliteyi garanti eden ürün farklılaştırması ile, ürünün fiyatına %5 ila %15 arasında fiyat 

primi eklenmektedir (Babcock ve Clemens, 2004). Dünya çapında tanınırlığı yüksek olan çoğu coğrafi işaretli 

ürün, bu sayede fiyat primi yüksek ürünler arasında sayılmaktadır (Tablo 1).  

Tüm bu faydaların sağlanabilmesi için kırsal yerleşmelerinin desteklenmesi önem kazanmaktadır. 

Tarımsal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik desteklerde, sözleşmeli üretim modeli gibi tarım sanayi 

ilişkilerini güçlendirici ve sektörler arası bilgi ve teknoloji transferini etkinleştirici, yenilikçi girişimler 

desteklenebilir ve destek çeşitleri arttırılabilir. Kendi ürünlerini değerlendirmeye yönelik olarak tarımsal amaçlı 

kooperatif ve üretici örgütlenmeleri tarafından gerçekleştirilecek üretim ve pazarlama projelerine, yerel ürünlerin 

coğrafi işaretler kapsamında tesciline ve değerlendirilmesine öncelik verilmesi önemlidir (Kan ve Gülçubuk, 

2008). 

 

Tablo 1: Coğrafi İşaretli Seçilmiş Bazı Ürün Fiyatlarının Benzer Ürünlerin Fiyatlarıyla Karşılaştırılması 

Ürün adı Sağladığı katma değer 

Bresse Tavuğu (Fransa)  Beyaz et fiyatının 3-4 katı  

Toscano Yağları (İtalya)  %20 daha ek fiyat  

Fransız Comte peynirin üretiminde 

kullanılan süt  

Diğer sütlere göre %10 daha yüksek bir fiyat  

Parma Jambonu (İtalya)  Diğer domuz etlerinden üretilen jambonlara göre yaklaşık 

%50 daha yüksek fiyat  

Wagyu Sığır Eti (Japonya)  %50’den fazla fiyat primi  

Yeni Zelanda Kuzu Eti  %20 den fazla fiyat primi  

Gemlik Zeytini (Türkiye)  %75 ek fiyat  

Kaynak: European Commission, 2003; Babcock ve Clemens, 2004 

Öneriler 

Coğrafi işaretlerden tüm alanlarda etkin bir şekilde faydalanabilmek için kamu, özel sektör ve yerel yönetimler 

için şu önerilerin dikkate alınması önemlidir:  

 İlin sahip olduğu tüm ürünlere ve niteliklerine ilişkin envanter çalışması yapılarak veri havuzu 

oluşturulmalıdır. Önem sırasına göre faaliyete geçirilmelidir. 
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 Cİ almış ürünlerin, öncelikli olarak kendi coğrafi sınırları içerisinde yaşayan tüketiciler tarafından 

benimsenmesi için bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

 Cİ almış ürünlere ilişkin, tescil ve tanıtım bilgilerinin il yerel yönetimlerinin tüm platformlarında detaylı 

olarak yer verilmeli, özellikle başvuru sahibi kurum ve kuruluşlar tarafından konu hakkında özel 

çalışmalar yapılmalıdır. 

 Cİ ürünlerin, ürün yaşam döngüsünün devamlılığı, özünün korunması ve aslına uygun üretimi için 

denetim mekanizması düzenli olarak takip edilmelidir. 

 Tescilli ürünler için doğru amblem kullanımı gözetilmelidir 

 Tüm alanlardaki coğrafi işaretli ürünlerin, ilgili alan doğrultusunda öncelikle ulusal düzeydeki 

perakendecilerle ülkenin hizmetine sunulması, tüketici farkındalığının artırılması ve ürün marka imajının 

güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 

 Tarım ve gıda alanında coğrafi işaret almış ürünlerin, tadımı, sunumu ve satışı için yöreye özgü nitelikli 

ticari alanlar planlanmalı ve faaliyete geçirilmelidir. 

 Sanayi ve maden alanında coğrafi işaret almış ürünler, ilgili endüstri doğrultusunda ulusal ve uluslararası 

platformlarda ulaşılması mümkün alanlarda pazara sunulmalı, kullanım alanı varsa turizm endüstrisi ve 

paydaş sektörleri ile uyumlaştırılmalıdır. 

 El sanatları alanında Cİ almış ürünlerin, turizm zenginlikleri kapsamında bütünleştirilerek hediyelik eşya 

kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulmalıdır. 

 Gıda ve tarım alanındaki tescilli ürünlerin, turizm endüstrisinin önemli alt sektörlerini oluşturan 

konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri ve ulaştırma işletmelerinde tercih edilebilirliğine 

yönelik girişimlerde bulunulmalıdır. 

 Cİ tescil başvurusu başarıyla tamamlanmış ürünler için yönetişim planı ve politikaları oluşturulmalıdır. 

 Cİ tescil alma potansiyeli olan ürünler, önem derecesine göre kademeli olarak sınıflandırılmalı, ilin üst 

düzey yerel yöneticileri tarafından kurum ve kuruluşlar arası takip ve görevlendirmelerinin yapılarak 

başvuru takip süreçleri gerçekleştirilmelidir. 

(Kan 2008, Kan 2011, Poyraz 2019). 

Sonuç 

Cİ, belli bir yörede üretilmekte olan ürünün kalitesinin, diğer yörelerde üretilen aynı tür ürünlerden farkını 

ve ürünün kalitesinin belgelenmesini, ürünün pazarlanmasında çok büyük bir tanıtım ve reklam değeri taşıması, 

ürünün üretim standardının korunmasını sağlaması, ürünün pazar payının artmasına katkıda bulunması, üreticinin, 

ürün kalitesi standartlaşmış markalı ürün üretmesine neden olması, üreticinin ürününe sahip çıkmasını sağlaması, 

üretimde istihdamın artmasına katkıda bulunması, tüketicinin ürünü satın almak üzere o yöreye gelmesini 

sağlaması ve böylece turizme de katıda bulunması, ürünün değer kazanmasıyla birlikte köyden kente göçü 

engellemesi, kırsal kesimdeki nüfusu koruması, ürünün taklitçiliğini önlemesi ve üretim sürecindeki katma değerin 

artmasını sağlaması açısından kırsal kalkınmaya önemli katkılar sağlamaktadır. 

Kooperatiflerin tarım ve gıda ürünlerinde coğrafi işaret alma güçleri arttırılmalıdır. Kooperatifler, kendi 

markalarına coğrafi işaret alarak ürünlerini pazarlama yoluna gitmelidirler. Bu durum özellikli ve tanınmış 

(yöresiyle ünlü) tarım ve gıda ürünlerinin pazar payını artıracaktır. Bunun sonucunda kooperatiflerin ve ortağı olan 

üreticilerin gelirleri önemli ölçüde artacaktır. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında benzer kooperatiflerle 

anlaşmalar yapılarak bu kooperatiflerin satış mağazalarında diğer kooperatiflerin yöresel ürünleri kendi markaları 
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ve uluslararası onaylı coğrafi işaretlerle pazarlanabilecektir. Bunun sonucunda kooperatifler için istikrarlı ve 

sürekli büyüme eğiliminde olan pazarlar oluşabilecektir. 
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PELVIC INFLAMATUAR HASTALIĞA BAĞLI İNFERTİLİTE: OLGU SUNUMU 

Keziban AMANAK 

Adnan Menderes Üniversitesi 

Pelvik inflamatuar hastalık üst genital sistemin akut inflamatuvar bir enfeksiyonudur. Hastalığın ektopik 

gebelik, infertilite ve kronik pelvik ağrı gibi ciddi komplikasyonları bulunması nedeni ile tedavi edilmesi çok 

önemlidir.  Bu çalışmada pelvik inflamatuar hastalık nedeni ile infertilite sorunu yaşayan bir olgu literatür eşliğinde 

tartışılmıştır. 32 yaşındaki hasta,  rahim üstünde ağrı tarifi ve idrarını yaparken yanma ve leke tarzı ara kanama 

olması şikayeti ile kadın doğum polikinliğine başvurmuştur. Obstetrik hikayesinde 1 tane normal doğum yaptığı, 

ancak 1 yıldır herhangi bir kontraseptif  yöntem kullanmadığı halde gebe kalamadığı öğrenilmiştir. Olgunun yaşam 

bulguları (kan basıncı:120/80mmHg, nabız: 80/dakika ve ateş: 38.2 C)’dir.  Vajinal muayenede collum multipar  

görüntüde, adet tarzı kanama ile collum hareketleri ağrılı izlenmiştir. Transvajinal ultrasonografi bulguları 

normaldir. Olgunun  labaratuvar sonuçları (CRP: 2,71mg/dL, WBC: 9,70g/L, RBC:5,06g/L TİT: Eritrosit 1+, 

Lökosit2+)’dir.  Olguya pelvik inflamatuar hastalık tanısı konulmuş ve servise yatışı yapılarak kombine antibiyotik 

tedavisi başlanmıştır. Olgu 3 gün süren tedavi sürecinden sonra normal ultrason bulguları, pelvik ağrıda azalma 

ve kanamanın kesilmesi bulguları ile taburcu edilmiştir. Olgu pelvik inflamatuar hastalık tedavisinden 3 ay sonra 

spontan olarak gebe kalmıştır. Pelvik inflamatuar hastalığın tedavi edilmediği durumlarda infertiliteye neden 

olduğu bilinmektedir. Bu vakada mevcut literatür bilgisini destekler niteliktedir. Dolayısıyla pelvik inflamatuar 

hastalığın önlenmesi, önlenemediği durumlarda ise zaman geçirmeden tedavi edilmesi çok önemlidir. Özellikle 

hastalığın önlenmesi bölümünde Aile Sağlığı Birimlerinde çalışan ebelere önemli görevler düşmektedir. 

Anahtar kelimeler: Pelvik inflamatuar hastalık, infertilite, kadın, ebe. 

 

 

 

 

 

 

 

INFERTILITY RELATED TO PELVIC INFLAMATUAR DISEASE: CASE REPORT 

Pelvic inflammatory disease is an acute inflammatory infection of the upper genital system. It is very 

important to treat the disease because of serious complications such as ectopic pregnancy, infertility and chronic 

pelvic pain. In this study, a case with infertility due to pelvic inflammatory disease was discussed in the light of 

the literature.  A 32-year-old patient was admitted to the obstetrics and gynecology outpatient clinic with the 

complaint of pain on the uterus and a burning and stain-like intermediate bleeding while urinating. In his obstetric 

history, it was learned that he had one normal birth but could not conceive even though he had not used any 

contraceptive methods for 1 year. The patient's life signs (blood pressure: 120 / 80mmHg, pulse: 80 / minute and 
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fever: 38.2 C) were. On vaginal examination, the collum multiparous image showed menstrual bleeding and 

painful collum movements. Transvaginal ultrasonography findings are normal. Laboratory results (CRP: 2.71mg 

/ dL, WBC: 9.70g / L, RBC: 5.06g / L TIT: Erythrocyte 1+, Leukocyte2 +). The patient was diagnosed as pelvic 

inflammatory disease and was admitted to the ward and combined antibiotic treatment was initiated. After 3 days 

of treatment, the patient was discharged with normal ultrasound findings, decreased pelvic pain, and cessation of 

bleeding. The patient spontaneously conceived 3 months after pelvic inflammatory disease treatment. Pelvic 

inflammatory disease is known to cause infertility when untreated. In this case, it supports the existing literature 

knowledge. Therefore, it is very important to prevent pelvic inflammatory disease and to treat it immediately if it 

cannot be prevented. Especially midwives working in the Family Health Units in the prevention of diseases have 

important duties. 

Keywords: Pelvic inflammatory disease, infertility, female, midwife. 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş 

Pelvik inflamatuvar hastalık (PİH); mikroorganizmaların vajen veya serviksten asendan yol ile 

endometrium, fallop tüpleri, overler ve komşu yapılara yayılması ile oluşan klinik sendromdur. Endometrit, 

salpinjit, ooforit, tuboovarien apse, pelvik peritoniti içeren geniş bir inflamatuvar hastalık spektrumu oluşturur. 

Bir kez semptomatik PİH geçirenlerin yaklaşık % 25’inde ektopik gebelik, infertilite ve kronik pelvik ağrı gelişir, 

ektopik gebelik riski PİH sonrası 6-10 kez artar. Geçirilen PİH sayısı arttıkça tübal infertilite olasılığı da belirgin 

olarak artmaktadır (Sweet, 2009; Wıllke ve Özalp, 2011). Bu çalışmada pelvik inflamatuar hastalık nedeni ile 

infertilite sorunu yaşayan bir olgu literatür eşliğinde tartışılmıştır. 

 Olgu Sunumu 

32 yaşındaki hasta,  rahim üstünde ağrı tarifi ve idrarını yaparken yanma ve leke tarzı ara kanama olması şikayeti 

ile kadın doğum polikinliğine başvurmuştur.  

Obstetrik hikayesinde 1 tane normal doğum yaptığı, ancak 1 yıldır herhangi bir kontraseptif  yöntem kullanmadığı 

halde gebe kalamadığı öğrenilmiştir.  

Olgunun yaşam bulguları (kan basıncı:120/80mmHg, nabız: 80/dakika ve ateş: 38.2 C)’dir.  Vajinal muayenede 

collum multipar  görüntüde, adet tarzı kanama ile collum hareketleri ağrılı izlenmiştir. Transvajinal ultrasonografi 
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bulguları normaldir. Olgunun  labaratuvar sonuçları (CRP: 2,71mg/dL, WBC: 9,70g/L, RBC:5,06g/L TİT: Eritrosit 

1+, Lökosit2+)’dir.   

Olguya pelvik inflamatuar hastalık tanısı konulmuş ve servise yatışı yapılarak kombine antibiyotik tedavisi 

başlanmıştır.  

Olgu 3 gün süren tedavi sürecinden sonra normal ultrason bulguları, pelvik ağrıda azalma ve kanamanın kesilmesi 

bulguları ile taburcu edilmiştir.  

Olgu pelvik inflamatuar hastalık tedavisinden 3 ay sonra spontan olarak gebe kalmıştır. 

 

 

Tartışma 

Pelvik inflamatuar hastalığın tedavi edilmediği durumlarda infertiliteye neden olduğu bilinmektedir. Bu vakada 

mevcut literatür bilgisini destekler niteliktedir. Ancak yapılan literatür taramasında benzer bir vaka takdimine 

ulaşılamamıştır. Ancak bu vaka ve literatür bilgisi değerlendirildiğinde, pelvik inflamatuar hastalığın önlenmesi, 

önlenemediği durumlarda ise zaman geçirmeden tedavi edilmesinin önem arz etmektedir. Özellikle hastalığın 

önlenmesi kısmında diğer sağlık profesyonellerine göre kadınlarla daha fazla bir arada bulunan Aile Sağlığı 

Birimlerinde çalışan ebelere önemli görevler düşmektedir. 
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Özet: Antik çağlardan beri, balık ve diğer su ürünleri gıda olarak kullanılmıştır. Dünya üzerindeki en sağlıklı 

besinlerden biri olan balık; yaşadığı suya ve mevsime göre değişmekle birlikte az yağlı, protein, omega-3 yağ 

asitleri, vitamin ve mineral bakımından zengin, besin değeri yüksek bir yiyecektir. Küçük yaşlarda alınan su 

ürünleri besinleri, ileriki yaşlarda sağlıklı ve kaliteli bir yaşama ulaşılmasında önemli rol oynamaktadır. Balık, 

hem çocukların hem de yetişkinlerin düzenli olarak tüketmesi gereken bir gıdadır. Bununla birlikte balık; 

proteinler, lipitler vb. çeşitli bileşenlerde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan kolayca bozulabilen bir 

gıdadır. Bu makale, balığın bazı besin bileşimlerine genel bir bakış sunmaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: balık, besin bileşenleri, sucul canlılar 

 

Fısh as Human Food 

 

Abstract:  Since ancient times, fish and other aquatic products have been used as food. Fish is one of the healthiest 

foods in the world; although it varies according to the water and season, low-fat, protein, omega-3 fatty acids, rich 

in vitamins and minerals, is a food with high nutritional value. Seafood nutrients taken at an early age plays an 

important role in reaching a healthy and quality life in the future. However the fish; proteins, lipids, etc. is an easily 

perishable food caused by changes in various components. This article provides an overview of some nutritional 

compositions of fish. 

 

Key words: fish, nutritional components, aquatic organisms 

 

 

 

Giriş:  

Bazı ülkelerde insanların en sevdiği ve fazla tükettiği besinin balık ve balık ürünlerinin olmasından dolayı hayatın 

sularda başladığı varsayımını kabulleniş kolay olmuştur. Denizlerin ve tatlı suların önemi eski tarihten günümüze 

değin bir çok medeniyette (Roma, Yunan, Sümer, Babil, Japon vs.) yer almıştır (Göğüş, ve Kolsarıcı, 1992). Su 

ürünleri içerdiği besin bileşenleri yönünden değerli bir besin maddesidir. Protein oranının çok yüksek olması, 

doğada bulunan hemen hemen tüm aminoasitleri bulundurması, vitamin ve mineral yönünden zengin olması, 

biyolojik değerinin yüksek olması, su ürünlerini değerli kılmaktadır. Bu denli değerli olan su ürünleri mevcut besin 

maddeleri içinde en hızlı bozulan ve kokuşan besin maddesidir. Balık yakalandığı andan itibaren uygun koşullarda 

bulunmazsa birkaç saat içinde kokuşmaktadır. Bu nedenle balık tutulduktan veya hasat edildikten itibaren uygun 

tekniklerle korunmalı, taşınmalı ve işlenmelidir (Gülyavuz, ve Ünlüsayın, 1999). Günümüzde sağlıklı beslenme 
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konusunda sürekli artan bir farkındalık var ve balıklar beslenme özellikleri nedeniyle daha fazla kabul görmektedir. 

Su ürünleri ağırlıklı diyetler ile ilgili çok çeşitli sağlık yararları olduğunu öne süren çok sayıda literatür 

bulunmaktadır. Düzenli olarak yüksek oranda balık tüketen kişiler, yaşlandıklarında kalp hastalığı, felç, maküler 

dejenerasyon (sarı nokta hastalığı) ve demans gibi bir dizi sağlık riski daha düşük olma eğilimindedir. Bu bağlamda 

balığın biyokimyasal bileşenlerinin insan sağlığına olan faydaları öngörüsü, beslenme uzmanları ve diyetisyenler 

için birincil bir gereksinim haline getirmiştir (Petricorena, 2014). Balıkların kaliteli, dengeli ve kolayca 

sindirilebilir protein, vitamin ve çoklu doymamış yağ asitleri kaynağı olarak önemi çok iyi anlaşılmıştır. Balık, en 

önemli hayvansal protein kaynağıdır ve sağlıklı bir vücut için gerekli olduğu kabul edilmiştir. Balık ve balık 

ürünlerinin tüketimi, kardiyovasküler ve diğer hastalıkların önlenmesinde, bir yolu olarak önerilmektedir. Avrupa 

da birçok ülkede son on yılda büyük ölçüde tüketimi artmıştır (Cahu ve ark. 2004). Balıklar istenmeyen zararlı 

insan patojenlerine karşı savunmada çok büyük antimikrobiyal peptitler kaynağıdır (Ravichandran ve ark. 2011). 

Balığa olan talebin ve insan nüfusunun artması, avlanma ile balık popülasyonunun azalması çiftliklerde gittikçe 

daha fazla balık üretimini teşvik etmektedir. Balık, gelişmekte olan ülkelerdeki insanların en önemli hayvansal 

protein kaynağıdır, çünkü dünya balık avının yaklaşık % 53'ü bu ülkelerden gelmekte ve avların çoğu bu ülkeler 

arasında tüketilmektedir. Güneydoğu Asya’da, insanlar proteinlerinin % 60-70'ini balıktan almaktadır. Dünyada 

tüketilen balıkların neredeyse % 50'sini artık kültür balıkları oluşturmaktadır. Su ürünleri ülkenin beslenme, gelir, 

istihdam ve döviz kazancında önemli rol oynamaktadır. (Nunes ve ark. 2011; Pawar ve Sonawane 2013; Manthey-

Karl, ve ark., 2016).  

Bu derlemede, değerli bir protein kaynağı, temel yağ asitleri ve mikro besinler yönünden zengin olan balığın 

sağlıklı beslenme de ki yerini yeniden tartışmaya sunmak amaçlanmıştır.  

Balık etinin bileşimi 

Balıklarda Protein 

Proteinler hayvan ve bitki protoplazmasının temel bileşenleri olup, aynı zamanda hayat fonksiyonlarının devamı 

için gerekli başlıca elementtir (Gökoğul, 2002). 

Balıklar ve kabuklu deniz hayvanları başlıca hayvansal protein kaynaklarıdır ve beslenmede değerlidir, çünkü iyi 

miktarda (genellikle % 70 veya daha fazla) biyolojik değeri yüksek, özellikle sülfür içerikli amino asit 

kaynağıdırlar. Etin yanında, balık tüm temel amino asitleri doğru oranda içeren, dolayısıyla “tam protein” olarak 

adlandırılan tek protein kaynağıdır. Balık, sekiz esansiyel ve sekiz esansiyel olmayan amino asitten oluşan iyi 

dengeli bir amino asit bileşimi içermektedir. Genel olarak insanlar için gerekli görülen sekiz amino asit lizin, 

metiyonin, treonin, triptofan, izolösin, lösin, fenilalanin ve valindir. Büyüme ve bakım için gerekli olan amino 

asitler aspartik asit, glisin ve glutamik asitdir. Üçü de yaranın iyileşmesi sürecinde kilit bir rol oynamaktadır. 

Niasin (B3 vitamini) ve protein eksikliği, özellikle esansiyel amino asitleri lizin ve triptofan içeren proteinler 

pellagraya neden olur. Balık tüketimi, dünyada çok sayıda insana besin kaynağıdır ve beslenmeye çok önemli katkı 

sağlamaktadır. Amino asitler proteinleri hidrolize ederek üretilebilmektedir. (Hamid ve ark. 2002; Pawar ve 

Sonawane 2013). 

Balık ağırlığının yaklaşık % 50 ile % 60'ı kaslardan oluşmaktadır. Proteinler ana bileşenlerdir (% 16–21), ardından 

lipitler (% 0.5-10), kül (% 1.2-1.5) ve su (52–82) %); karbonhidrat içeriği % 0.5 civarında oldukça düşüktür. Bu 

değerler balığın cinsine, yaşına, cinsiyetine, beslenme ortamına, üreme ve göç mevsimne göre değişiklikler 

göstermektedir (Gülyavuz, ve Ünlüsayın, 1999; Dönmez ve Tatar, 2001; Kelleher ve ark. 2004). Su ürünlerinin 

kasları birkaç grup protein içermektedir. Bunlar; hücrelerdeki biyokimyasal olayları yürüten sarkoplazmik 
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proteinler, kontraktif sistemin myofibriller proteinleri ve kasın bütünlüğünden sorumlu stroma (konnektif doku) 

proteinleridir. Toplam kas proteinlerinin sırasıyla % 70-80, % 20-30 ve % 3'ünü myofibriller, sarkoplazmik ve 

stroma proteinleri oluşturmaktadır.   (Vareltzis, 2000; Gökoğul, 2002). Kültür balık türlerinde, protein içeriği % 

10 ile % 25 arasında değişmekte olup, 100 g'da ortalama 17 g'dır ve 100 g yağsız tür için üretilen enerjinin % 80-

90'ını oluşturmaktadır (Nunes ve ark. 2006). Su ürünlerinde bulunan protein, yüksek sindirilebilirliği ve esansiyel 

amino asitlerin miktarları ve nispi oranları nedeniyle iyi kalitededir. Protein sindirilebilirliği ve amino asitler ayrıca 

balık proteinlerinin kalitesinin iyi bir göstergesidir. Baskın amino asitler lizin ve lösindir ve esansiyel olmayan, 

aspartik ve glutamik asitler içinde en bol bulunanlardır. Protein miktarı, pelajik ve demersal balıklarda benzerdir. 

Çeşitli balık ürünlerinde bir protein içeriği değişimi beklenmektedir. Protein içeriği, deniz veya tatlı suda yaşayan 

balıktan balığa değişmektedir. Balık ve kabuklu deniz hayvanlarının kaslarındaki bağ dokusu miktarı oldukça 

düşüktür ve deniz hayvanlarının etinin çiğnenmesini kolaylaştırmak için kara hayvanlarının bağ dokusuna kıyasla 

ısıtıldığında daha kolay yumuşamakta ve çözünmektedir (Nunes ve ark. 2011). 

Balıklarda Yağ ve Yağ Asidi İçerikleri 

Lipitler balıklar için değerli bir enerji kaynağıdır. Balık etinin kalitesini, özellikle lezzetli olmasını yapısında 

bulunan protein ve yağ asitleri belirlemektedir. Balıklarda yağ tüm dokularda bulunmalarına rağmen daha çok 

deniz memelileri ve yağlı balıkların deri altındaki tabakalarında, yağsız balıkların karaciğerlerinde, kas dokuda ve 

olgun gonadlarda bulunmaktadır (Dönmez ve Tatar, 2001; Gökoğul, 2002; Yeşilayer ve Genç 2013). 

Balıklardaki yağ miktarı protein ve mineral maddelere kıyasla çok değişkendir. Balık vücudunda ki yağ dağılımı 

da homojen değildir. Örneğin som balıklarında baş etrafında toplanan yağ miktarı, kuyruk bölgesindekinin 2 katına 

ulaşmaktadır (Göğüş, ve Kolsarıcı, 1992).  

Balıklarda lipid içeriği değişimi türe, cinsiyete, yaşa, beslenme durumuna, mevsime ve yaşadığı coğrafi ortama 

(su sıcaklığı, derinlik ve tuzluluk gibi değişkenler) bağlı olarak değişmektedir. Kültür yada vahşi doğada yaşam 

biçimi de etkilidir. Çiftlik balıklarının ve kabuklu deniz hayvanlarının toplam lipid içeriği diyetlere bağlıdır. Çoğu 

kültür balığı, büyüme oranlarını en üst düzeye çıkarmak için genellikle yüksek lipidli diyetlerle beslenmektedirler. 

Bu nedenle etleri aynı türden doğal balıklardan daha fazla lipid içermektedir, öyle ki bazen iki kat daha fazla 

olabilmektedir. Balıklar yağ oranına göre üç ayrı grupta incelenmektedir. Yağ oranı % 0-5 arasında olanlar yağsız 

balıklar, yağ oranı % 5-10 arasında olanlar yağlı balıklar, Yağ oranı % 10 dan fazla olanlara da çok yağlı balıklar 

denmektedir. (Gülyavuz, ve Ünlüsayın, 1999; Praparsi ve ark. 1999; Yeşilayer ve Genç 2013). 

Balık ve özellikle yağlı balıklar çok uzun zincirli omega-3 yağ asitlerinin mükemmel kaynaklarıdır. Balık 

yağlarının kompozisyonunda iki temel yağ asidi tipi bulunmaktadır. Bunlar doymuş ve doymamış yağ asitleridir. 

Doymamış yağ asitleri de tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ asitleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. Çoklu 

doymamış yağ asitleri de (PUFA) kendi aralarında ikiye ayrılmaktadır. Bunlar omega-3 (n-3 , ω3) ve omega-6 (n-

6, ω6) yağ asitleridir. Balık yağları % 20-30 oranında doymuş yağ asitlerini, % 70-80 oranında da doymamış yağ 

asitlerini içermektedir. Balık lipidleri esas olarak doymuş yağ asitlerinden (SFA), palmitik asit (16: 0), tekli 

doymamış yağ asitlerinden (MUFA) oleik asitlerden (18: 1 n-9), eikosapentaenoik asit (EPA, 10: 5 n-3), 

dokosahekssaenoik asit (DHA, 22: 6 n-3), çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) oluşmaktadır. Kara etli balıklar 

(ringa, uskumru, palamut) beyaz etlilere (morina, mezgit, kalkan) göre daha fazla yağlıdır. PUFA'lar çoğu balıkta 

baskın olan yağ asitleri grubudur. Fakat siyah etli balıklarda MUFA içeriği PUFA'dan daha yüksektir. Yağlı 

balıklarda ve balık yağında baskın yağ asitleri 20 karbonlu eikosapentaenoik asit (EPA) ve 22 karbonlu 

dokosaheksaenoik asit (DHA) dir  (Kris-Etherton ve ark. 2003; Nunes ve ark. 2011). 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

1050 
 

Balıklarda Mineraller 

Kalsiyum, magnezyum, sodyum ve potasyum insan beslenmesi için önem arz etmektedir. Çinko, bakır, demir ve 

manganez gibi bazı elementler normal büyüme ve üremenin sürdürülmesi için vazgeçilmezdir ve su ürünleri 

mineral maddeleri yaşadıkları sudan ve besinlerden alarak iskelet, kas dokusu ve diğer organlarda 

depolamaktadırlar. (Roy ve Lall 2006). Balık etlerinde % 1-2 civarında mineral madde bulunmaktadır. Bu değer 

kılçığın et içerisinde bulunması halinde biraz yükselebilmektedir. Su ürünlerinde minerallerin konsantrasyonuna 

mevsim, biyolojik farklılık (tür, boy, yaş, cinsiyet ve seksüel olgunluk), beslenme, çevresel koşullar (suyun 

kimyası, sıcaklığı, salinitesi ve kontaminantlar) etkili olmaktadır. Balık eti kalsiyum (Ca) demir (Fe), fosfor (P), 

ve flor (F) bakımından zengindir (Gökoğul, 2002). Bunların dışında mangan (Mn), Çinko (Zn), Bakır (Cu), 

Silisyum (Si), İyot (I), Klor (Cl) da bulunmaktadır. Balık ürünleri zengin bir fosfor kaynağı olmakla birlikte diğer 

et ürünleri gibi Ca bakımından fakirdir. Balık kılçığı ile birlikte tüketildiğinde Ca bakımından zengin besine 

dönüşmektedir. Kabuklu su ürünleri, kabuk oluşumu ve kas fonksiyonları için Ca’ a ihtiyaç duyduklarından 

balıktan daha fazla Ca içermektedir. Hücresel metabolizma için gerekli olan K, Ca, Na ve Mg balıklarda genellikle 

biyolojik dokularda yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır. Yeterli bir magnezyum alımı, insan vücudunda 

enzim sistemlerini düzenlemesi, kemik sağlığının korunmasına yardımcı olması, enerji metabolizması için gerekli 

olması nedeniyle bazı faydalı rollere sahiptir. ve tüm yumuşak doku hücrelerinde protein yapım mekanizmasının 

bir parçası olarak işlev görmektedir. Balıklar, kırmızı kan hücrelerinde önemli düzeyde mağnezyum içermesine 

rağmen diğer hayvansal et ürünleri gibi Mg bakımından fakirdir  (Gülyavuz, ve Ünlüsayın, 1999; Gökoğul, 2002; 

Roy ve Lall 2006).  

Balıklarda Vitamin 

Vitaminler besin elementlerinin metabolizmasının düzenlenmesinde önemlidirler. Su ürünlerinde bulunduğu 

bilinen vitaminler A, D, B1, B2, nikotinik asit, B6, pantotenik asit, B12, C ve E vitaminidir. Genel olarak, balık 

eti iyi bir B vitamini kaynağıdır. Ayrıca yağlı balıklarda, bol miktarda yağda eriyen vitaminler bulunmaktadır. 

Özellikle A ve D vitaminlerinin en zengin kaynağı balık yağlarıdır. Vitaminler balığın yağlı yada yağsız oluşuna 

göre vücut da yada karaciğerde bulunmaktadır. Özellikle yağsız balıkların karaciğeri A ve D vitaminlerince 

zengindir. Köpekbalığı ve istiridye, sardalye, ringa ve uskumru gibi yağlı balıklarda kayda değer miktarda A 

vitamini bulunmaktadır. Bu türlerden sağlığı korumak için günlük olarak tüketilmesi gereken miktar 100 g dır. 

Kabuklular, balık ve yumuşakçalara kıyasla, daha yüksek miktarda vitamin (% 3) içermektedir. B12, esas olarak 

yumuşakçalarda kayda değer miktarda (% 18) bulunmuştur. Balıklarda yağda çözünen (% 58) vitaminler suda 

çözünenlere (% 42) göre daha fazladır (Gökoğul, 2002; Dias ve ark. 2003; Rittenschober ve ark. 2013). 

Sonuç 

Sudaki organizmalar, insan ve hayvan sağlığı üzerinde yararlı etkileri olan çok çeşitli biyokimyasal bileşiklere 

sahiptir. Yapılan çalışmalarda diyetlerinde balıklara yer veren bireylerin obez olma, depresyona girme,  pek çok 

kronik rahatsızlığa yakalanma oranlarının daha az olduğu, sağlığın korunmasında içerdikleri protein, yağ, mineral 

ve vitamin içeriklerinden dolayı balık ve su ürünlerinin önemli rolü olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte balık ve diğer su ürünleri yaşadıkları ortama ve özellikle kirliliğe bağlı olarak insanlar için zararlı 

miktarları vücutlarında depolamaktadır. Bunlar kurşun, bakır, civa, kadminyum, arsenik gibi ağır metallerdir. 
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BİYOİNFORMATİK ÇALIŞMALARDA FİLOGENETİK AĞAÇ OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ 

 

Özet:  

Filogenetik, türler arasındaki akrabalık ilişkilerini araştıran bir bilim dalıdır. Organizmalar arasındaki evrimsel 

bağlantıların grafik gösterimi filogenetik ağaçlarla yapılır. Filogenetik ağaçlarla (evrim ağacı) incelenen bireylerin 

atalarına ait bilgiler ve diğer bireylerle ortak atalarını görmek mümkündür. Moleküler filogenetik ile büyük veri 

setlerinden hızlıca sonuçlar elde etmek mümkün olmaktadır. Bu sayede moleküler veri kolayca sayısallaştırılabilir 

ve matematiksel ve istatistiksel olarak analiz edilebilir. Ayrıca filogenetik sınıflandırmadan ekonomik açıdan 

önemli türler için gerekli genetik bilginin temininde de yararlanılmaktadır. Bu derlemede; filogenetik kavramı, 

filogenetik ağaç tahmin metotları ve yorumlamaları hakkında bilgiler sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler:  Biyoteknoloji, Filogenetik analiz, Taksonomi 
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PHYLOGENETIC TREE CONSTRUCTION METHODS IN BIOINFORMATICS 

 

Abstract: 

 

Phylogenetics is a branch of science that studies relationships between species. Graphical representation of the 

evolutionary connections between organisms is made by phylogenetic trees. It is possible to see the ancestors of 

the individuals studied with phylogenetic trees (evolutionary tree) and to see their common ancestors with other 

individuals. With the molecular phylogenetics, it is possible to obtain quick results from large data sets. Thus, 

molecular data can be easily digitized and analyzed mathematically and statistically. Phylogenetic classification is 

also used to provide the necessary genetic information for economically important species. In this review; 

phylogenetic concept, phylogenetic tree prediction methods and interpretations are presented. 

 

Key word:  Biotechnology, Phylogenetic analyses, Taxonomy 
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GİRİŞ 

 Filogenetik, organizmalar arasındaki akrabalık düzeylerinin araştırılmasıdır. Bu sayede moleküler 

düzeydeki ilişkiler ortaya konulabilir. Filogenetik analiz ile DNA veya protein dizilerine ait bilgi ortaya çıkarılır 

ve filogenetik ağaçlar yardımı ile görsel olarak özetlenir. 

DNA dizilerini kullanarak filogenetik ağaçların oluşturulma aşamaları: Dizilerin hizalanması (Multiple 

Sequences Alignment), nükleotid yer değiştirme modeli (substitution model) seçimi (Kimura-2-paremetre, Jukes-

Cantor vs.) ve filogenetik ağaçların oluşturulması (Neighbor-Joining, UPGMA ağacı vs.) şeklindedir (Kiraz, 

2010). 

Dizi hizalanması ile elde edilen evrimsel mesafeler (genetik uzaklık / benzerlik), matrisi oluşturulmasında 

kullanılabilirler. Matristeki bu mesafe skorlarına dayanarak bir filogenetik ağaç oluşturulabilir. Bu algoritmalar, 

aritmetik ortalamayı kullanarak ağırlıklı olmayan çift grup yöntemini (UPGMA: unweighted pair group method) 

ve komşu birleştirme (NJ: neighbor-joining) yöntemini içerir (Saitou ve Nei, 1987). 

Bu derlemede, hayvan biyoteknolojisinde yapılan moleküler filogenetik çalışmalar ve filogenetik ağaç 

tahmin yöntemleri hakkında bilgi verilmektedir. 

 

GELİŞME 

Populasyonlar arasındaki evrimsel ilişkiyi görsel olarak ifade etmek için en uygun yöntem filogenetik 

ağaçların (dendrogram) oluşturulmasıdır. Filogenetik ağaç çiziminde uzaklık (UPGMA, Neighbor Joining, 

Minimum Evolution) veya nükleotid dizisini temel alan yöntemler (Maximum Parsimony, Maximum Likelihood 

ve Bayesian Inference) kullanılmaktadır. Ayrıc, karmaşık evrimsel ilişkilerin görsel hale getirilmesinde evrimsel 

ilişki örgüsü (Network) analizi de kullanılır (Koban ve ark., 2008). Biyolojik ağaçlar, taksonomi ağaçları, 

filogenetik ağaçlar ve gen ağaçları olarak üçe ayrılabilmektedir. Taksonomik ağaçlarda sınıflandırma bir 

organizmanın taksonomik hiyerarşi içerisindeki poziyonuna göre belirlenir. Filogenetik ağaçlar türler arasındaki 

evrimsel ilişkileri ya da jeneoloji bilgisini ortaya çıkarmakta gen ağaçları ise belirli bir biyolojik molekülün türler 

arasındaki genetik ilişkilerini göstermekte kullanılmaktadır (Rendon, 2011). Filogenetik ağaçlar bir diyagram ile 

temsil edilebilmektedir. Türler arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmakta yararlanılan bu diyagram ya da ağaca 

“dendrogram (öbekağacı)” adı verilmektedir. 

Bir dendrogram veya filogenetik ağaç, dallı bir diyagramdır yada genetik karakteristiklerine göre türler, 

organizmalar, populasyonlar, genomik diziler arasındaki evrimsel tarihi gösteren bir ağaçtır. Türler veya canlılar 

düğümler (nodes) aracılığıyla bağlanırlar ve düğümler bir atadan gelen soyları göstermekte, birbirlerine genetik 

olarak daha benzer olmaktadırlar (Carrol ve ark., 2014).  

Filogenetik ağaç organizma grubuna ait evrimsel tarihi temsil eder. Filogenetikteki en önemli sorun, 

bireyler arasındaki en iyi ilişkiyi açıklayan ağacı bulmaktır. Filogenetik ağaçları oluştururken günümüze ait olan 

türlerle ilişkili olan ortak atalarını bulup ortaya çıkarmak biyologlar için çok önemlidir. Aritmetik ortalamaların 

kullanıldığı aritmetik ortalamayla tartısız ağırlıklı ortalama (UPGMA, unweighted pair group method with 

arithmetic mean ) uzaklık matrisi için popüler bir ağaç oluşturma yöntemidir (Sokal, 1958; Pirany ve Manalfi, 
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2016). UPGMA dendrogram oluşturmada kullanılan en basit yöntemdir. Dezavantajı ise tüm soylar arasındaki 

evrim hızının aynı olduğunu varsaymasıdır. UPGMA ile ultrametik ağaçlar ve köklü (rooted tree) ağaçlar 

üretilmektedir. Bir diğer yöntem ise Neighbor Joining (Komşu Birleştirme) yöntemidir. Saitou ve Nei (1987) 

tarafından önerilen yöntem evrimsel uzaklık verileri kullanılarak filogenetik ağaçların oluşturulmasını 

sağlamaktadır. Bu yöntemde verinin ultrametrik olmasına gerek yoktur. Bu nedenle Neighbor Joining yönteminde 

tüm soyların (lineage) aynı evrim hızında olduğunun varayılmasına gerek duyulmamaktadır. Geniş miktarda farklı 

dal (branch) uzunluklarına sahip soyların incelenmesinde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda büyük veri setleri 

ve bootstrap analizine uygundur ancak dizi (sequence) bilgisi büyük miktarda indirgenmekte ve kullanılan evrim 

modeline önemli derecede bağımlı olmaktadır (Opperdoes, 1997 a; Opperdoes, 1997 b; Anonim b, 2019)  

Filogenetik ağaçların oluşturulmasında kullanılan algoritmalar türler arasındaki uzaklığı temel 

almaktadır. Türler arasındaki uzaklığın en doğal tanımı, yıl bakımından en yeni ortak atayı tanımlanmaktır. Eğer 

bu uzaklık biliniyorsa başka bir uzaklık hesaplamaya gerek kalmamaktadır. Bununla beraber çok nadir bilmek 

mümkün olabildiğinden, farklı uzaklık yöntemleri kullanılmaktadır. Ağaç oluşturmada kullanılan uzaklıklar 

oluşturulan ağacın doğruluğunu etkilemektedir. Varolan türlerin köklü (rooted) ağaçlarından (kesin kenar 

uzunlukları ile) elde edilen uzaklıklar ultrametriktir. Türlerin bütün çiftleri arasındaki kesin uzaklığı bildiğimiz 

sürece, varolan türler ile ilişkili benzersiz (unique) bir ağaç oluşturmak mümkün olabilmektedir. Bununla beraber 

ağaç-kökenli uzaklıkların hepsi ultrametrik değildir. Ultrametrik ağaçların oluşturulmasında UPGMA yöntemi 

kullanılmaktadır ancak yöntem herhangi bir uzaklık veri setinde de kullanılabilir. Bu durumda oluşturulan ağaç 

yaklaşık bir tahmin olmaktadır (Ewens ve Grant, 2005).  

Biyoinformatik çalışmalarda oluşturulan ağaçlar kökensiz (unrooted) ya da köklü (rooted) olabilirler. Bir 

dendrogramda kök (root) evrimin orjinini, yapraklar (leaves) organizma, tür veya genomik diziyi, dallar (branches) 

organima, türler ya da genomik diziler arasındaki ilişkiyi, dal uzunluğu ise evrimsel dönemi göstermektedir. Köklü 

ağaçlar, kladogram (cladogram, dal uzunluğu herhangi bir anlam ifade etmez), filogram (phylogram, dal uzunluğu 

evrimsel değişimi temsil etmektedir), ultrametric (dal uzunluğu zamanı göstermektedir ve kökten yapraklara olan 

mesafe aynıdır). Köklü ağaçlar benzersiz bir düğümü (node) işaret ederken, kökensiz bir ağaçta ise yaprakların 

arasındaki ilişki herhangi bir ata (ancestry) varsayılmadan gösterilmektedir (UCLA, 2019).  

Şekil 3’de ultrametric ve ultrametrik olmayan ağaçların gösterimi verilmiştir (UCLA, 2019). 

 

Şekil 3. Filogenetik ağaçların dal uzunlukları  
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Herhangi bir türün filogenisi çıkartılırken ataya sahip oldukları varsayılırsa da dizi verisinden türetilen 

filogenetik ağaç köklü veya kökten dışı olabilir. Bir grup içinde iki dizi arasındaki benzerliği hesaplamak ve 

dallanma noktalarını belirlemek zor değildir. Asıl zor olan ortak bir atanın ilk soyu olarak hangi dizinin seçileceğini 

belirlemektir. Bazı filogenetik tahmin programları bir ağacın kökü hakkında hipotez sunarken, çoğu sadece 

köklendirilmemiş ağaçlar üretir. Şekil 1 ve Şekil 2 sırasıyla köklü ve kökten dışı filogenetik ağaçları 

göstermektedir (Anonim a, 2019). 

 Şekil 1. Köklü bir filogenetik ağaç 

 Şekil 2. Kökten dışı bir filogenetik ağaç 

 

Bir filogenetik ağaç kurulurken, uzaklık temelli fenetik (phenetic) yöntemler ile karakter temelli kladistik 

(cladistic) yöntemler kullanılmaktadır. UPGMA ve Neighbor Joining uzaklık temelli yöntemler, Maximum 

Likelihood ile Maximum Parsimony ise karakter temelli yöntemlerdir (Biro, 2015).  

Filogenetik ağaçların çiziminde farklı algoritmalar geliştirilmiştir. Bu algoritmalardan en basiti çift yönlü 

mesafe yöntemidir. Yöntem köklü bir ağaç üretir. Algoritma, giriş kümesindeki her bir dizi çift arasındaki bir 

uzaklık matrisi tanımlanarak başlatılır. Diziler daha sonra ağaçlara dallardan aşağı doğru köprüyü kurarak, 

mesafeye göre kümelenir (Anonim a, 2019). 

Uzaklığı temel alan yöntemlerde, ikili olarak karşılaştırılan nükleotid dizilerinde farklılığa neden olan 

nükleotid değişimlerinin sayısından yararlanarak filogenetik ağaç oluşturulur. Bu yöntemlerde amaç nükleotid 

dizilerinde en az farklılık gösteren bireyleri doğru bir şekilde yerleştirip kullanılan veriyi en iyi yansıtan filogenetik 

ağacı oluşturmaktır. UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean, Ortalamalara Bağlı 

Ağırlıklı Olmayan Çift Grup Yöntemi) metoduyla oluşturulan filogenetik ağacın dalları boyunca evrimsel değişim 

hızının sabit olduğu varsayılır. Neighbour Joining (NJ, Komşu birleştirme) metodundaysa filogenetik ağacın 

dalları boyunca evrimsel değişim hızının farklı olduğunu kabul eder. Maximum Likelihood (ML, Maksimum 

Olabilirlik) yöntemiyle bireylerin nükleotid dizilerinde gözlenen varyasyonu açıklayan en iyi ağacı oluşturabilmek 

için olasılık hesapları kullanır. Bayesian Inference (BI, Bayesian Çıkarsaması) yönteminde ise tek bir doğru 
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filogenetik ağacı bulmaktan ziyade bütün muhtemel filogenetik ağaçların sonraki (posterior, ardıl) olasılık 

dağılımlarının hesaplanması amaçlanır. Maximum Parsimony (MP, Maksimum Tutumluluk) bireylerin nükleotid 

dizilerinde gözlenen varyasyonu ortaya çıkarmak için gereken en az sayıda basamağı içeren filogenetik ağacı (the 

most parsimonius, en cimri) oluşturur (Koban ve ark. 2008, Pevsner 2009, Şeker, 2015). 

 

SONUÇ 

Filogenetik ağaç, türler arasındaki ilişkilerin diyagramatik olarak ortaya çıkarılmasıdır. Ağaçlar 

organizmalar, türler ve genomik diziler arasındaki ilişkileri göstermek üzere oluşturulabilirler. Biyoinformatik 

çalışmalarda ise genomik diziler kullanılmaktadır. Fenetik yöntemler uzaklığa dayanır iken, cladistic yöntemler 

karakter temellidir. Fenetik yöntemler iki gen arasındaki ikili (pairwise) uzaklık/benzemezlik 

(distance/dissimilarity) ölçümlerine dayanmakta ve ağacı tamamen genetik uzaklık matrisine göre 

oluşturmaktadır. Kladistik yöntemlerdeyse tüm olası ağaçlar değerlendirilmekte ve evrimi optimize eden ağacı 

bulmaya çalışmaktadır. 

Filogenetik biyoinformatik çalışmalarda kullanılan önemli bir araçtır. Aynı zamanda tehlikedeki türlerin, 

ekosistemlerin ve çeşitliliğin korunmasında da yardımcı olmaktadır. Üzerinde çalışılan türler ya da canlıların 

filogenetik ağaçlarının çıkarılmasında yöntemlerin avantajları ve dezavantajlar ile hedef çalışmaya uygunluğu göz 

önüne alınarak seçim yapılmalıdır. 
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Değişik Kalori Kısıtlama Yöntemlerinin Deneysel Sarkoma Modelinde Oksidatif Stres Değişkenlerine 

Etkisi 

Yıldırım Koç1, E, Balkaya M1, Yıldırım E1, Kaya M2, Dedeoğlu Z2, Epikmen ET3, İpek E3 
1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji AD. 
2 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni AD. 
3 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji AD. 

 

Bu çalışmada indüklenmiş sarkoma modelinde tümör belirli bir gelişme sürecini tamamladıktan sonra 

gerçekleştirilen alternatif gün besleme ve %40 kalori kısıtlamasının böbrek ve akciğer dokularındaki oksidatif 

metabolizmaya etkisinin araştırılması amaçlandı. Bu bağlamda 90 adet 21 günlük dişi Sprague Dawley sıçan 

kullanıldı. 83 sıçanda 7,12-DMBA ile sarkoma indüksiyonu yapıldı. Tümör çapı 10-12 mm’ye ulaştığında, sıçanlar 

tümör büyüklüğü açısından eşitlenmiş üç gruba ayrıldı. İzleyen 12 hafta süreyle gruplara sırasıyla ad libitum 

(Kanser Kontrol [KK]), %40 kalori kısıtlaması (%40-CR) ve alternatif gün besleme (ADF) uygulandı. Taşıyıcı 

madde uygulanan 7 sıçan da ad libitum beslenen sağlıklı kontrol (K) grubunu oluşturdu. Canlı ağırlık, yem tüketimi 

ve tümör çapları haftada bir kez ölçüldü. Deney sonunda eksize edilen böbrek ve akciğer doku örneklerinde 

oksidatif metabolizmayı belirlemek amacıyla MDA, GSH, SOD ve CAT tayini yapıldı. Ortalama yem tüketimleri 

K ve KK gruplarında ADF ve %40-CR gruplarına göre daha yüksekti. Ancak canlı ağırlık ve tümör hacimleri 

açısından sarkoma indüksiyonu yapılan gruplar arasında bir fark tespit edilmedi. Böbrek ve akciğer MDA 

düzeyleri sarkoma indüksiyonu yapılan gruplarda K grubuna göre daha yüksekti. ADF grubunda böbrek GSH 

düzeyi diğer gruplardan, böbrek CAT düzeyi ise %40-CR grubundan daha yüksek bulundu. Ancak, akciğer GSH 

düzeyi KK grubunda ADF ve K gruplarından daha yüksekti. Böbrek ve akciğer SOD düzeyleri açısından gruplar 

arasında bir fark tespit edilmedi. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif gün besleme, kalori kısıtlaması, sarkoma, DMBA, oksidatif stres. 
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Abstract 

Effects of Various Calorie Restriction Methods on Oxidative Stress Parameters in Experimental Sarcoma 

Yıldırım Koç1, E, Balkaya M1, Yıldırım E1, Kaya M2, Dedeoğlu Z2, Epikmen ET3, İpek E3 
1 Aydin Adnan Menderes University, Veterinary Faculty, Physiology Department 

2 Aydin Adnan Menderes University, Veterinary Faculty, Animal Husbandry Department 
3 Aydin Adnan Menderes University, Veterinary Faculty, Pathology Department 

 

This study aimed to investigate the effects of alternate day fasting and 40% calorie restriction, starting after tumor 

growth progressed to a certain degree, on selective oxidative stress variables in induced sarcoma models. A total 

of 90, 21-days old female Sprague Dawley rats were used. Sarcoma was induced via 7,12-DMBA on 83 rats. When 

tumors grow to 10-12 mm, rats were divided into 3 groups paired according to tumor size: animals in one group 

were given chow diet ad libitum and served as cancer controls (CC), while others undergo to 40% calorie restriction 

(40%-CR) or fed alternate days (ADF) for following 12 weeks. Other 7 animals were given sesame oil and served 

as ad libitum-fed healthy controls (C). Body weights, food consumption, and tumor diameters were recorded 

weekly. At the end of experiment animals were euthanized and tissue samples (kidney and lung) were collected. 

In collected tissues oxidative stress parameters (MDA, GSH, SOD and CAT) were determined.  

Mean food consumption of C and CC groups was higher than that of ADF and 40%-CR. However, neither tumor 

volumes nor body weights differed between ADF, 40%-CR and CC groups. MDA in the kidney and the lung was 

higher in the groups with induced sarcoma than that of the C group. GSH in the kidney was higher in ADF group 

than that of the other groups and CAT in the kidney was lower in 40%-CR than that of ADF. SOD in the kidney 

and the lung did not differ between groups.   

Key words: Alternate day fasting, calorie restriction, sarcoma, DMBA, oxidative stress 
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Giriş 

Sarkomalar nadir görülen kanser türleri olarak kabul edilmektedir. Karsinomalar ile karşılaştırıldığında 

çoğunlukla çocukları (%15’i pediatrik kanserdir) ve genç erişkinleri (<25 yaş) etkilemektedir (Blay ve Ray-

Coguard, 2017). Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuk ve gençlerdeki kanser ile ilişkili ölümlerin %19-

21’i sarkomadan kaynaklanmaktadır (Kanada Kanser İstatistikleri, 2015).  

Sarkomalar yağ, kan damarları, sinir, kemik, kas, kıkırdak ve derin deri dokularından köken alan 

mezenşimal tümörlerdir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan son sınıflandırmaya göre sarkomalar yumuşak 

doku sarkomaları ve yumuşak doku olmayan sarkomalar olmak üzere ikiye ayrılmıştır (Fletcher ve ark, 2013). 

Histolojik ve moleküler çeşitlilik sarkomaların diagnozunu zorlaştırmakta ve tedavi seçeneklerini 

sınırlandırmaktadır (Dancsok ve ark, 2017). Radyasyon, viral enfeksiyon, kimyasal maruziyet gibi çevresel 

faktörlerin de içerisinde bulunduğu çeşitli faktörler sarkomaların gelişimine neden olabilmektedir. Ayrıca, Li-

Farumeni sendrom, retinoblastoma ve Werner sendromu gibi çeşitli kalıtsal hastalıklar da sarkoma gelişiminde rol 

oynamaktadır (Dean ve Withwell, 2009). Bunların dışında, reaktif oksijen türleri (ROS) oluşumunun kemik hücre 

fonksiyonunun anahtar bir düzenleyicisi olduğu ve oksidatif stresin mineralize dokuların patofizyolojisini 

etkilediği yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Oksidatif stres, kanser gelişiminin üç safhası ile ilişkilidir: başlangıç, 

tutunma ve ilerleme. Başlangıç safhasında, oksidatif stres onkogenler ve tümör supresör genlerde mutasyonlara 

neden olmaktadır. Tutunma (promosyon) safhası, değişime uğramış hücrelerin artışı ile karakterizedir ve ROS 

tarafından da düzenlenebilmektedir. Son safhada ise, ROS düzeyinin artışı kanser hücrelerinin metastatik 

potansiyelini artırarak kanser gelişimine katkı sağlar (Chikara ve ark, 2018). Örneğin; malondialdehit (MDA), 

protein karbonil ve 8-hidroksi-2’-deoksiguanozin (8-OHdG) artışının meme kanserinde oksidatif stres belirteçleri 

olduğu tespit edilmiştir (Okoh ve ark, 2011; Gomes Junior ve ark, 2015; Gutierrez-Salinas ve ark 2016). Ayrıca, 

meme kanseri hastalarda enzimatik olmayan glutatyon (GSH) ve enzimatik süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon 

peroksidaz (GSH-Px) ve katalaz (CAT)’ın yer aldığı antioksidan savunma sisteminin etkisinin azaldığı da tespit 

edilmiştir (Panis ve ark, 2012; Ramirez-Exposito ve ark, 2014). Bilinen risk faktörlerinin dışında, oksidatif stresin 

primer kemik ve yumuşak doku sarkomaları üzerindeki fonksiyonu halen araştırma konusudur (Nathan ve ark, 

2011). 

Kanserojen süreçler üzerinde bilinen en güçlü fizyolojik inhibitör diyeter enerji kısıtlaması olarak da bilinen 

kalori kısıtlamasıdır (Zhu ve ark, 2007). Kalori tüketiminin azalması sonucunda insülin duyarlılığı artar, kan glikoz 

düzeyi, büyüme faktörü sinyalizasyonu, oksidatif stres, yangı ve anjiyogenezis azalır ve sonuçta meydana gelen 

bu metabolik değişiklikler yaşamsal özellikleri destekler (O’Flanagan ve ark, 2017). Kalori kısıtlamasının oksidatif 

stres üzerindeki etkisine ilişkin birçok çalışma yer alsa da (Mohammadi ve ark, 2014; Walsh ve ark, 2014; Mitchell 

ve ark, 2015) alternatif gün beslemenin etkisine ilişkin yer alan çalışmalar sınırlıdır (Descamps ve ark, 2005; 

Wegman ve ark, 2015; Hu ve ark, 2017). Yapılan literatür araştırmasında deneysel sarkoma modelinde kalori 

kısıtlaması ve alternatif gün beslemenin oksidatif stres üzerindeki etkilerinin doğrudan karşılaştırıldığı bir 

çalışmaya rastlanmamıştır.  

Sonuç olarak bu çalışmada Sprague Dawley sıçanlarda deneysel olarak indüklenen ve belirli bir gelişme 

sürecini tamamlamış olan sarkoma üzerine eş zamanlı uygulanan %40 kalori kısıtlaması (%40-CR) ve alternatif 

gün besleme (ADF)’nin oksidatif stres üzerindeki etkilerinin oksidatif hasar belirteci (MDA) ve antioksidan 

belirteçler (SOD, CAT ve GSH) yönünden araştırılması amaçlanmıştır. 

Materyal ve Yöntem 
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Hayvanlar ve Sarkoma İndüksiyonu 

Çalışma Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayı ile yapıldı. Çalışmada 

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi’nden sağlanan 

annelerden doğan, sütten kesim dönemine gelmiş, 30–65 g canlı ağırlığında 90 dişi Sprague Dawley (Rattus 

norvegicus) yavru sıçan kullanıldı. 

Hayvanlar yetiştirme döneminde, indüksiyonla başlayan tümör gelişmesi sürecinde, adaptasyon 

periyodunda ve izleyen deneysel süreçte 22ºC±2ºC sıcaklık, %50–70 nem ve 12/12 saat aydınlık/karanlık 

koşullarında barındırıldı. Çalışma süresince hayvanlara su ve yem, kısıtlama grupları için deneysel süreç dışında, 

ad libitum verildi. 

Toplam 83 dişi yavru sıçana 21 günlük olduklarında subkutan (sc) yolla 1 mg/kg 7–12 

dimethylbenz[a]anthracene (DMBA) 0,1 ml susam yağı-lanolin içinde, 7 sıçana da aynı yolla taşıyıcı madde bir 

kez uygulandı (Taguchi ve ark, 2006).  

Deney Dizaynı 

Tümör indüksiyonu yapılan 83 sıçandan 30’unda tümör gelişti. Tümörler yaklaşık 10-12 mm çapa 

ulaştığında, deney koşullarına adaptasyon sağlamaları için tümör gelişen sıçanlar bireysel metabolik kafeslere 

yerleştirildi ve 10 günlük adaptasyon döneminden sonra oluşan dokuların çıkış durumunu belirlemek amacıyla 10 

adet sıçandan kan alındıktan sonra ötenazi uygulandı ve alınan dokularda histopatolojik inceleme yapıldı. Kalan 

sıçanlar tümör büyüklüğü açısından eşitlenmiş ve her grupta 7 sıçan olacak şekilde üç gruba ayrıldı. Böylece 

deneyde 1) Sağlıklı kontroller (K), 2) Kanser kontroller (KK), 3) Alternatif gün beslenenler (ADF) ve 4) Kalori 

kısıtlaması uygulananlar (%40-CR) olmak üzere toplam 4 grup kullanıldı. 

Yetiştirme, indüksiyonla başlayan tümör gelişim süreci, adaptasyon dönemi ve deney süresince verilen yem 

%23 ham protein, %8 ham kül, %7 ham selüloz ve %3 ham yağ içermekteydi (BilYem Gıda, Ankara). Tüm 

sıçanların yem tüketimleri haftalık olarak belirlendi. %40-CR grubuna, KK grubunun haftalık ortalama yem 

tüketiminin %40’ı verildi.  Palpe edilebilen tümörlerin boyutları en ve boy olacak şekilde haftada bir kez milimetre 

duyarlı dijital kumpas ile ölçüldü ve kaydedildi. Tümör hacimleri (cm3) Carlson formülü [½(en2xboy)] ile 

hesaplandı (Yankuzo ve ark, 2014). 

Nekropsi ve Dokuların Alınması-Hazırlanması  

Çalışmada, 12 haftalık deney sürecini tamamlayan sıçanlar bir gece öncesinden aç bırakılarak ertesi gün 

tartıldıktan sonra eter anestezisine alındı. Yoğun anestezi altında sıçanlara servikal dislokasyon yoluyla ötenazi 

uygulandı. Servikal dislokasyonu takiben sıçanların derisi yüzüldü ve saptanabilen tüm tümörler eksize edildi. 

Çıkartılan tümörlerin lokalizasyonları kaydedildi, ağırlıkları ve boyutları ölçüldü. Tümörler histopatolojik olarak 

değerlendirilmek üzere %10’luk formalin içerisine alındı.  

Oksidatif metabolizmayı belirlemek amacıyla böbrek ve akciğer doku örnekleri alındı. Homojenizasyon 

için, alınan doku örnekleri bistüri yardımıyla daha küçük parçalara ayrıldı. Böbrek ve akciğer doku örnekleri 10 

kat 150mM PBS ph 7,4 ile sulandırıldı ve 2000 devirde 1-2 dk süreyle homojenize edildi. Homojenatlar, soğutmalı 

santrifüj cihazında +4oC’de 12000 devirde 10 dk santrifüj edildi. Santrifüj sonrasında elde edilen süpernatantlarda 

Sun ve ark (1988) tarafından belirtilen yönteme göre SOD tayini yapıldı. Bu yöntemde ksantin-ksantin oksidaz 

sistemiyle süperoksit radikalleri üretilmekte ve oluşan süperoksit radikalleri nitro blue tetrazolium varlığında 

formazon boyası oluşturmaktadır. Bu renk şiddeti 560 nm dalga boyunda ölçüldü. Ortamdaki SOD aktivitesine 

bağlı olarak % inhibisyon hesaplandı ve sonuçlar U/mg protein olarak ifade edildi. Süpernatantlarda Luck (1965) 
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tarafından bildirilen yöntem modifiye edilerek CAT tayini yapıldı. Bu yöntemde substrat H2O2’nin 

dekompozisyon oranı 20 sn aralıklarla 240 nm’de spektrofotometrik olarak izlendi. Enzim aktivitesi k/mg protein 

olarak verildi. Ohkawa ve ark (1979) tarafından bildirilen yönteme göre MDA tayini yapıldı. Bu yöntemde 

tiyobarbitürik asit (TBA) ve MDA’nın asidik pH ve sıcak ortamda tepkimesi sonucu oluşan pembe renkli pigment 

532 nm’de ölçüldü. Sonuçlar nmol/mg protein olarak tanımlandı. Tietze (1969) tarafından bildirilen yönteme göre 

ise GSH tayini yapıldı. GSH disülfit bir kromojen olan 5,5’-ditiyobis,2-nitrobenzoik asit (DTNB) ve sülfhidril 

gruplu bileşikler tarafından kolayca indirgenmekte ve bu kompleks oluşumu katalizlediği için oluşan rengin şiddeti 

ve aktivitesi arasında doğru bir orantı bulunmaktadır. 4 dakika içinde 412 nm’de okunan absorbanslar kaydedildi 

ve sonuçlar mg/g protein olarak verildi. 

Dokuların protein içeriği standart olarak sığır serum albumin kullanılarak Lowry ve ark (1951)’nın 

metoduna göre ölçüldü. Dokuların absorbans ölçümleri 750 nm dalga boyunda alındı. Dokulardaki % toplam 

protein miktarı kalibrasyon eğrisi (Şekil 1) standardına göre hesaplandı. 

 

Şekil 1. Lowry Standart Grafiği 

Histopatolojik Değerlendirme  

Eksize edilen tümörlere 3–4 mm kalınlığında birbirine paralel seri kesitler yapıldı ve kesitler 24-48 saat 

süreyle %4’lük tamponlanmış formaldehid solüsyonunda (Sigma-Aldrich) immersiyon yöntemiyle tespit edildi. 

Bu süre sonunda doku takip kasetlerine yerleştirilen dokular 6-8 saat süreyle akan çeşme suyunda ve ardından 

farklı konsantrasyonlardaki alkolde yıkandı, otomatik doku takip cihazında (Leica TP1020) takip edilerek parafine 

gömüldü. Parafine gömülen dokulardan lamlara (Thermo Scientific) 5 μm kalınlığında kesitler alındı. Tümörlerden 

histopatolojik inceleme amacıyla alınan kesitler hematoksilen-eozin ile boyandı (Carson ve Hladik, 2009). 

Hazırlanan preparatlar ışık mikroskobunda (Olympus BX51) incelendi ve mikroskobik dijital fotoğraflar 

(Olympus C-5050) çekilerek bilgisayar ortamına aktarıldı.  

İstatistiksel Analizler  

 Verilerin toplanması ve değerlendirilmesi SPSS for Windows® Versiyon 22 yazılımı kullanılarak yapıldı. 

Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk testi ile incelendi. Tanımlayıcı analizler normal dağılan 

ve normal dağılmayan değişkenler için ortalama ve standart hata kullanılarak verildi. Diyeter girişimlerin canlı 

ağırlık, tümör hacmi ve yem tüketimine etkisi Zaman İçinde Tekrarlı Ölçümler için Varyans Analizi ile 

değerlendirildi. Sferisite varsayımının sağlanmadığı durumlarda Greenhouse-Geisser düzeltmesi kullanıldı. 

Tümör, akciğer ve böbrek ağırlıkları ve akciğer ve böbrek dokularındaki oksidatif stres değerleri normal dağılım 

gösterdiğinden bu değişkenler için ANOVA testi kullanıldı.  

Bulgular 
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 Tümör indüklenen toplam 83 sıçandan 30’unda sarkoma gelişti. Tümör insidansı %36,1 olarak bulundu. 

Yem Tüketimi 

Zaman içinde tekrarlayan ölçümler için varyans analizi zamanın canlı ağırlıklar üzerine etkisinin önemli 

olduğunu, ayrıca zaman ile girişimler arasında önemli etkileşimler bulunduğunu gösterdi (P=0,000). Toplam yem 

tüketimi ortalamaları ADF grubunda 113,58±7,94 g, %40-CR grubunda 112,61±7,94 g, KK grubunda 179,64±7,94 

g ve K grubunda 155,18±7,94 g düzeylerindeydi. ADF ve %40-CR gruplarının yem tüketimleri KK ve K 

gruplarına göre daha düşük bulundu (P=0,000). 

Canlı Ağırlık  

Gruplandırma tümör büyüklüğü ölçü alınarak yapıldığı için hayvanların başlangıç canlı ağırlıkları benzer 

değildi. Bu nedenle, K grubunun beslenme girişimleri öncesi ortalama canlı ağırlığı ADF grubundan daha düşüktü 

(P=0,011). Zaman içinde tekrarlayan ölçümler için varyans analizi zamanın canlı ağırlıklar üzerine etkisinin 

önemli olduğunu, ayrıca zaman ile girişimler arasında önemli etkileşimler bulunduğunu gösterdi (P=0,000). Canlı 

ağırlık ortalamaları ADF grubunda 196,67±5,71 g, %40-CR grubunda 198,23±5,71 g, KK grubunda 215,92±5,71 

g ve K grubunda 225,11±5,71 g düzeylerindeydi. İkili karşılaştırmalarda ADF grubunun canlı ağırlık ortalamaları 

K grubundan daha düşük bulundu (P=0,011). 

Tümör Hacmi 

Zaman içinde tekrarlayan ölçümler için varyans analizi zamanın tümör hacimleri üzerine etkisinin önemli 

olduğunu (P=0,018) ancak zaman ile girişimler arasında bu açıdan bir etkileşim bulunmadığını gösterdi (P>0,05) 

(Şekil 2). Tümör hacim ortalama değerleri ADF grubunda 0,74±0,13 cm3, %40-CR grubunda 0,51±0,13 cm3 ve 

KK grubunda 0,86±0,13 cm3 düzeylerindeydi. KK grubunun tümör hacim ortalamaları kısıtlama uygulanan 

gruplardan daha yüksek olmasına karşın istatistiksel olarak bir fark saptanmadı (P>0,05). Ancak, 2. haftada KK 

grubunun tümör hacimleri %40-CR grubundan istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (P=0,003) (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Tümör Hacim Değişimleri (cm3)  
a, b gruplar arasındaki farkı göstermektedir. **: P<0,01 

Organ Ağırlıkları 

Grupların ortalama böbrek ve akciğer ağırlıkları Şekil 3’de gösterilmiştir. KK grubunun ortalama böbrek 

ağırlığı ADF grubundan (P=0,025), akciğer ağırlığı ise ADF ve K gruplarından daha yüksekti (P=0,009). 
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Şekil 3. (A) Böbrek ve (B) Akciğer Ağırlıkları (g)  
a, b gruplar arasındaki farkı göstermektedir. *: P<0,05; **: P<0,01 

Oksidatif Stres Değişkenleri 

Malondialdehit (MDA) 

 Tümör indüksiyonu yapılan gruplarda böbrek ve akciğer MDA düzeyleri K grubuna göre daha yüksekti 

(P=0,000). Ancak ADF, %40-CR ve KK grupları arasında bir fark tespit edilmedi (Şekil 4). 

  

Şekil 4. (A) Böbrek ve (B) Akciğer MDA Değerleri (nmol/mg protein)  
a, b, c gruplar arasındaki farkı göstermektedir. ***: P<0,001 

Katalaz (CAT) ve Süperoksit dismutaz (SOD) 

Böbrek dokusu katalaz değerleri K grubunda sarkoma indüksiyonu yapılan diğer gruplardan daha 

düşüktü. ADF grubu böbrek CAT değerleri ise %40-CR grubundan yüksekti (P=0,000). 

 Böbrek ve akciğer dokuları SOD değerleri açısından gruplar arasında bir fark tespit edilmedi.  

Glutatyon (GSH) 

 Alternatif gün besleme uygulanan grupta böbrek GSH düzeyi diğer gruplardan daha yüksek bulundu 

(P=0,000). Ancak akciğer dokusunda GSH düzeyi KK grubunda ADF ve K gruplarına göre daha yüksekti 

(P=0,003) (Şekil 5). 

  

Şekil 5. (A) Böbrek ve (B) Akciğer GSH Değerleri (mg/g protein)  

A B 

A B 

A B 
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a, b gruplar arasındaki farkı göstermektedir. **: P<0,01; ***: P<0,001 

Histopatoloji 

Grup KK’da incelenen deneklerden 2 olguda proliferatif lezyon, 1 olguda preneoplastik lezyon, 4 olguda 

ise pleomorfik sarkom tanımlandı. Grup ADF’de 2 olgu proliferatif lezyon, 2 olgu sarkom, 2 olgu pleomorfik 

sarkom olarak değerlendirildi. Grup %40-CR’de ise 3 olguya proliferatif lezyon, 1 olguya preneoplastik lezyon, 2 

olguya sarkom ve 1 olguya yassı hücreli karsinom tanısı kondu. 

Tartışma 

 Bu çalışmada amaç, 7,12-DBMA indüksiyonu ile oluşturulan sarkoma modelinde tümör belli bir gelişim 

safhasını tamamladıktan sonra uygulanan değişik kalori kısıtlama yöntemlerinin oksidatif stres değişkenlerine 

etkisini araştırmaktı. Tümör insidansı %36,1 olarak bulundu. Bu bulgu, benzer yolla sarkoma oluşturan Taguchi 

ve ark (2006)’nın elde ettiği bulguya benzerlik göstermektedir. 

 ADF ve %40-CR uygulanan grupların yem tüketimleri KK ve K gruplarından daha düşük bulundu. Elde 

edilen bu sonuç daha önce yapılan kanser çalışmaları ile benzerlik göstermektedir (Cleary ve ark, 2007; De 

Lorenzo ve ark, 2011). Canlı ağırlık yönünden ise sarkomalı gruplar arasında bir fark tespit edilmedi. Benzer bulgu 

Thomas ve ark (2010), Ashrafi ve ark (2012) ve Bishayee ve Mandal (2014)’ın yapmış oldukları deneysel kanser 

çalışmalarından da elde edilmiştir. 

 Bu çalışmada, ADF ve %40-CR gruplarının tümör hacimleri KK grubundan daha düşük olmasına karşın 

istatistiksel olarak bir fark saptanmadı. Bu bulgu Thomas ve ark (2010)’nın oluşturdukları prostat kanseri 

modelinde uyguladıkları aralıklı beslemenin tümör hacmi üzerinde elde ettikleri bulguya uyumluluk gösterirken, 

Phoenix ve ark (2010) ve Saleh ve ark (2013)’nın oluşturdukları meme kanseri modellerinde uyguladıkları aralıklı 

besleme ve kalori kısıtlamalarının etkilerine benzerlik göstermemektedir. Uygulanan kısıtlama yöntemlerinin 

tümör hacmi üzerinde önemli bir etkisinin gözlenmemesi, diyeter girişimlerin tümör gelişiminin oldukça geç 

evresinde uygulanmaya başlamış olmasından, indüklenen kanser modelinin ve kullanılan hayvan türü ve 

cinsiyetinin farklı olmasından kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. 

 Kalori kısıtlamasının yaşamsal faaliyetleri olumlu yönde etkilemenin yanında ROS oluşumunu azaltma 

ve oksidatif stresi önleme gibi etkileri de bulunmaktadır (Sohal ve ark, 1996). MDA, lipit peroksidasyon 

ürünlerinden biridir ve bazı toksik ve mutajenik etkileri de bulunmaktadır (Barrera ve ark, 2018). Bu çalışmada 

sarkoma indüksiyonu yapılan grupların MDA düzeyleri K grubundan daha yüksek bulundu. Ancak ADF, %40-

CR ve KK grupları arasında bir fark tespit edilmedi. Bu çalışmaya benzer olarak, Nathan ve ark (2011) sarkomalı 

hastalarda yapmış oldukları bir çalışmada serum ve idrar MDA düzeylerinin sağlıklı bireylerden daha yüksek 

olduğunu bulmuşlardır. Cicekdal ve ark (2019), kronik kalori kısıtlaması ve araklı beslemenin serum MDA, Ling 

ve Bistiran (2009) kalori kısıtlamasının karaciğer MDA, Chausse ve ark (2015) ADF’nin beyin, kas ve karaciğer 

MDA düzeyleri üzerinde etkili olmadığını belirtmişlerdir. Bunlara karşın kalori kısıtlamasının MDA düzeyini 

artırdığını (Park ve ark, 2012; Hagopian ve ark, 2013; Mladenovic ve ark, 2013) veya azalttığını  (Zanetti ve ark, 

2010) ileri süren çalışmalar da mevcuttur.  

 Glutatyon, antioksidan savunma sisteminde ve metabolik süreçlerde önemli rol oynayan bir enzimdir 

(Sies, 1999). Bazı tümörlerde GSH düzeyinde artış meydana gelmekte ve bu durum neoplastik dokuları 

kemoterapiye daha dirençli hale getirmektedir (Calvert ve ark, 1998; Estrela ve ark, 2006). GSH’ın oksidatif stres 

ve kanser başlangıç ve yayılımı üzerindeki etkileri karmaşıktır çünkü ROS’un bu süreçler üzerine çift yönlü bir 

etkisi bulunmaktadır. Orta düzeyde bir oksidatif stres, çeşitli sinyal yolaklarını uyararak yaşamsal olayları ve 
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proliferasyonu destekler ve böylece tümör hücresinin gelişimine katkı sağlar. Ancak, çok fazla miktarda ROS 

oluşumu bazı mekanizmaların bozulmasına veya antioksidan yetersizliğe neden olarak hücre ölümüne neden 

olabilmektedir. Dolayısıyla kanser hücreleri hayatta kalabilmek için karmaşık bir antioksidan sistemin 

sürdürülmesine ihtiyaç duyarlar (Bansal ve Simon, 2018). Bu çalışmada ADF böbrek GSH düzeyinde artışa neden 

olurken ADF ve %40-CR akciğer GSH düzeyini etkilemedi ve kanser kontrol grubunda akciğer GSH düzeyi 

belirgin olarak yüksek bulundu. Benzer şekilde, aralıklı beslemenin hipokampüs dokusunda GSH düzeyinde artışa 

neden olduğu ileri sürülürken (Hu ve ark, 2019) benzer başka çalışmada aralıklı beslemenin beyin, kas ve kalp 

dokularında GSH düzeyini etkilemediği ileri sürülmüştür (Chausse ve ark, 2015). Ayrıca, melanoma ve karaciğer 

kanserinde GSH düzeyinin belirgin olarak arttığı ve metastazı kolaylaştırdığı da belirtilmiştir (Carretero ve ark, 

1999; Huang ve ark, 2001).  

 Katalaz, oksidatif strese karşı antioksidan savunma enzimlerinden birisidir. Bu çalışmada sarkoma 

indüksiyonu yapılan gruplarda böbrek CAT düzeyi sağlıklı kontrollere göre daha yüksek bulundu. ADF uygulanan 

grupta ise böbrek katalaz düzeyi %40-CR grubundan daha yüksekti. Benzer şekilde, sağlıklı dokular ile 

karşılaştırıldığında bazı tümör dokularında CAT düzeyinin arttığı tespit edilmiştir (Hwang ve ark, 2007; Rainis ve 

ark, 2007). Dişi farelere uygulanan aralıklı besleme beyinde CAT düzeyinde artışa neden olurken dalak ve 

karaciğer dokularında herhangi bir değişiklik yapmamıştır (Descamps ve ark, 2005). Bu çalışmaların yanında 

kalori kısıtlamasının katalaz düzeyini azalttığını ileri süren çalışmalar da mevcuttur (Guo ve ark, 2001; Mitchell 

ve ark, 2015). 

Sonuç 

 Sonuç olarak kimyasal madde indüksiyonu ile gerçekleştirilen sarkoma modelinde uygulanan alternatif 

gün besleme ve %40 kalori kısıtlaması 12 haftalık süreçte tümör hacmini azaltsa da istatistiksel olarak bir fark 

tespit edilmemiştir. Bunun yanında şekillenen sarkomada böbrek ve akciğer dokularında belirgin olarak artan 

oksidatif hasarın özellikle böbrek dokusunda önlenmesinde alternatif gün besleme GSH ve CAT düzeylerini 

artırarak etki göstermiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar arasında elde edilen sonuçların bu kadar çeşitlilik 

göstermesi aslında şaşırtıcı bir durum değildir. Kullanılan hayvan türü, cinsiyet, oluşturulan kanser modeli, 

kanserin gelişim safhası, uygulanan kalori kısıtlama yöntemi, süresi ve başlangıç yaşı, deneme yapılan organlar 

gibi faktörlerin hepsi oksidatif değişkenlerin düzeylerini etkileyebilmektedir. Kanser gelişiminde oksidatif stres 

değişkenlerinin etkilerinin ve etki mekanizmalarının daha iyi anlaşılmasının, özellikle kansere yönelik tedavi 

seçeneklerinin artırılması ve ayrıca uygulanan tedavilere karşı şekillenen dirençliliğin azaltılması yönünden yarar 

sağlayabileceği düşünülmektedir.  
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Özet 

BU ÇALIŞMA, ÇİNKONUN YAPRAKTAN UYGULAMASININ ASPİRDE VERİM VE VERİM 

UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİNİ ARAŞTIRMAK AMACIYLA YAPILMIŞTIR. MİCROBOOST ZN-

9 TİCARİ ADLI PREPARATIN 300 VE 400 CC DA-1 DOZLARININ DİKENSİZ DİNÇER VE DİKENLİ 

REMZİBEY-05 ASPİR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE PERFORMANSI KONTROL İLE 

KARŞILAŞTIRILMIŞTIR. DENEME 2018-2019 ASPİR YETİŞTİRME SEZONUNDA DENİZLİ İLİ 

TAVAS İLÇESİNDE ÇİFTÇİ KOŞULLARINDA YÜRÜTÜLMÜŞTÜR. ARAŞTIRMADA 3 

TEKERRÜRLÜ İKİ FAKTÖRLÜ TESADÜF BLOKLARI DENEME DESENİ KULLANILMIŞTIR. 

ÇİNKO UYGULAMASI, BİTKİLERİN SAPA KALKTIĞI DÖNEMDE YAPRAKTAN YAPILMIŞTIR. 

ÇALIŞMA SONUCUNDA, BİTKİ BOYU VE TABLA SAYISI YÖNÜNDEN ÇEŞİT X ÇİNKO 

İNTERAKSİYONU; TABLA ÇAPI VE VERİM YÖNÜNDEN HEM ÇEŞİT HEM DE ÇİNKO DOZLARI 

ARASINDAKİ FARKLILIKLAR; ÇİÇEKLENME GÜN SAYISI VE OLGUNLAŞMA GÜN SAYISI 

YÖNÜNDEN İSE ÇEŞİTLER ARASINDAKİ FARKLILIKLARIN ÖNEMLİ OLDUĞU 

SAPTANMIŞTIR. SONUÇ OLARAK, ÇİNKO UYGULAMASININ KONTROLE GÖRE VERİMİ 

ÖNEMLİ DÜZEYDE ARTIRDIĞI VE BU KOŞULLARDA DİKENSİZ DİNÇER ÇEŞİDİNİN DAHA 

VERİMLİ OLDUĞU KANISINA VARILMIŞTIR.  

ANAHTAR KELİMELER: ASPİR, VERİM, ÇİNKO, DİNÇER, REMZİBEY-05. 

THE EFFECTS OF DIFFERENT DOSES OF ZINC FERTILIZATION AND CULTIVARS ON YIELD 

AND YIELD COMPONENTS IN SAFFLOWER (CARTHAMUS TİNCTORİUS L.) 

Abstract 

The aim of study was to determine the effect of zinc foliar sprays on yield and yield components in safflower 

(Carthamus tinctorius L.) THE PERFORMANCE OF DIFFERENT DOSES (300 and 400 cc da-1) of 

Microboost Zn-9 on spineless varieties Dinçer and spiny variety Remzibey-05 were compared to control. The trial 

was carried out in 2018-2019 safflower growing season in Denizli Province Tavas District in farmer conditions. 

The experiment was arranged at Randomized Complete Block Design (RCBD) with two factors and three 

replications. THE FOLIAR ZINC DOSES WERE APPLICATED AT THE STAGE OF BOLTING. 

RESULTS SHOWED THAT CULTIVAR X ZINC INTERACTIONS FOR PLANT HEIGHT AND HEAD 

NUMBERS; BOTH CULTIVARS AND ZINC APPLICATIONS FOR HEAD DIAMETER AND YIELD; 
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DIFFERENCES BETWEEN CULTIVARS FOR FLOWERING DAYS AND MATURITY DAYS WERE 

SIGNIFICANT. FINALLY, IT WAS CONCLUDED THAT FOLIAR ZINC APPLICATIONS 

SIGNIFICANTLY INCREASED YIELD AND DINÇER CULTIVAR CAN BE RECOMMENDED TO 

THESE CONDITIONS.  

Key Words: Safflower, Carthamus tinctorius L., yield, zinc fertilization, Dincer, Remzibey-05. 

Giriş 

Aspir (Carthamus tinctorious L.) antik çağlardan beri tarımı yapılan, kurak iklim tarımı için önemli bir yağ 

bitkisidir (Singh vd., 1984). Anadolu ve geçit kuşağı iklime sahip olan bölgelerde diğer yağlı tohumlara nispeten 

soğuğa ve kuraklığa karşı daha çok dirençli olması ve tuzluluğa toleransının yüksek olması sebebiyle ülkemiz için 

yağ bitkileri arasında iyi bir alternatif oluşturmaktadır (Aydın, 2012).  

 

Bitkisel içerikli yağlar doymuş yağ asidi oranlarının düşük olması ve vücumuzda eriyebilen vitaminleri (A, D, E 

ve K) çözmesi gibi özelliklere sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı bitkisel yağlar insan sağlığına katkıları olmakla 

birlikte çok yüsek besin değerlerine de sahiptirler. Aspir yağı da yeterli miktarda linoleik asit (%78) içermesinden 

dolayı, sağlık açısından çok faydalıdır (Hamdan vd., 2009).  

 

Aspir bitkisi, çiçeklerinde bulunan Carthamin ve Carthamidin maddelerinden dolayı gıda ve kumaş boyalarında 

da kullanılmaktadır (Kızıl vd., 2008). Özellikle kozmetik ürünlerin, likörlerin ve besin maddelerinin boyanmasında 

doğal gıda boyası olarak Carthamin maddesi kullanılmaktadır (Serogini vd., 1995). 

 

Yağlı tohumlu bitkiler, içerdikleri yağın yanında protein, karbonhidrat, mineral, vitamin ile yağın alınması 

sonrasında kalan küspenin protein açısından zengin olması hayvanların beslenmesi acısından önemli bir yere 

sahiptir. (Arıoğlu, 2007). 

Son yıllarda yağlı tohumlu bitkilerin sıkça gündeme geldiği bir diğer sektör de biyodizel endüstrisidir. Sektörün 

temel hammadde kaynaklarının başında yağlı tohumlu bitkiler gelmektedir. Enerji arzının güvenliği ve sürekliliği, 

petrol-doğalgaz ve kömür gibi fosil kökenli yakıt rezervlerinin yakın bir gelecekte tükenecek olması, önemi her 

geçen gün artan çevre faktörü ve kırsal kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi gibi etkenler, alternatif enerji kaynağı 

olarak biyodizeli dünya gündemine taşımıştır (İlkdoğan, 2012). 

 

Son dönemlerde Türkiye ekonomisi sürekli büyürken, bitkisel yağ sektörü için gerekli olan bitkisel hammadde 

temini konusunda gelişme henüz sağlanamamıştır. Türkiye’nin ekolojik koşulları dolayısıyla aspir, kolza, soya, 

ayçiçeği, susam ve yerfıstığı gibi pek çok yağlı tohumlu bitkiyi yetiştirme imkânına sahip olmasına rağmen, hem 

alım fiyatlarının istenilen seviyede olmaması hem de yetiştirildikleri bölgelerdeki diğer bitkilerle rekabete 

girememelerinden dolayı istenen üretim potansiyeline ulaşılamamaktadır. 

 

Gen kaynağı Anadolu (Gilbert, 2008) olan aspir bitkisi kurağa, soğuğa ve tuzluluğa olan yüksek toleransı nedeniyle 

özellikle yağış miktarının düşük olduğu kuru tarım alanlarında nadas alanlarının azaltılması, ekonomik olarak 

değerlendirilmesi ve toprak muhafazası (erozyonu önleme) açısından büyük önem taşımaktadır (Baydar ve Turgut, 

1993). Aspir kazık kök sistemine sahip olduğu için kurak alanlarda yetiştirildiğinde diğer yağ bitkilerine nazaran 
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topraktaki sudan daha iyi yararlanabilmekte ve daha iyi uyum sağlamaktadır. Ülkemizde hububatın yetiştirildiği 

her türlü iklim koşullarında yetişebilen aspir; kuru şartlarda sadece yağışlardan istifade ederek iyi ürün verebilme 

kapasitesine sahip olan ve buğday, arpa gibi hububat türleriyle tamamen aynı mekanizasyon ve yetiştirme 

tekniklerine bağlı kalınarak üretimi yapılabilecek bir bitkidir (Öğüt vd., 2012). 

 

Bitkinin gelişimi, kalitesi ve verimi; bitkinin genetik potansiyeli ile birlikte çevre faktörlerini oluşturan biotik ve 

abiyotik koşulların etkisi altındadır (Kaleem vd., 2010). Abiotik faktörleden biri olan gübreleme, verim ve verim 

bileşenleri üzerinde önemli düzeyde etkiye sahiptir. Gübreleme, uygulanacak olan bitki çeşidine, ön bitkiye, ekim 

tarihine ve bölgenin iklim ve toprak yapısına bağlı olarak değişmektedir. Diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi 

aspir bitkisinde de kullanılacak gübre çeşidinin ve miktarının belirlenmesinde, besin maddelerinin yetersizliği veya 

fazlalığı nedeniyle büyüme ve gelişmesinin olumsuz etkilenmeyeceği şekilde gübrelemenin yapılması 

gerekmektedir (Geçit vd., 2009). 

 

Aspir, geleneksel olarak azot, fosfor, kükürt ve diğer bazı mikro besin maddelerince fakir olan topraklarda 

yetiştirilir (Purvimath vd., 1993). Bununla birlikte, bu bitkinin kükürt ve çinko ihtiyacı nispeten yüksektir. 

Mikrobesin elementleri de dahil olmak üzere yeterli miktarda gübreleme yapılarak aspir üretiminin arttırılması 

sağlanabilir (Abbas vd., 1995). 

Aspirde, verim 58 ile 130 kg/da ve yağ içeriği ise % 32 ile % 40 arasında değişmektedir. Bu farklılıkların 

arkasındaki neden, mikro bitki besin elementlerince fakir topraklar olabilir. Mikro bitki besin elementleri; bitkisel 

gelişim, üreme potansiyeli ve aspirin kalite özelliklerinden sorumludur.  

Çinko, temel bir mikro bitki besin elementidir ve enzim aktivasyonunda, biyomembranların korunmasında, 

hormon metabolizmasında (indol-3-asetik asit) ve diğer fonksiyonlarda (Fe gibi diğer elementlerin toksisitesini 

azaltma, N ve P’nin karbonhidrat ve nükleik asit metabolizmasını değiştirme) önemli rol oynar. 

Bu çalışmada çiftçi koşullarında farklı çinko dozlarının Dinçer ve Remzibey-05 aspir çeşidinin verim ve verim 

bileşenleri üzerine olan etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Yöntem 

Çalışma 2018 yılında Denizli ili Tavas ilçesinde bulunan Solmaz Mahallesi’nde çiftçi şartlarında yürütülmüştür. 

Denemenin yürütüldüğü tarlanın öne çıkan toprak özellikleri killi bünye, hafif alkalilik (8 pH) ve düşük seviyede 

organik maddedir (% 1.28). Ayrıca deneme alanının potasyum hariç makro ve mikro besin elementleri de yetersiz 

düzeydedir. Araştırmanın yürütüldüğü bölgenin iklimi ise genel olarak yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı 

seyretmektedir. Denemede dikensiz Dinçer ile dikenli Remzibey-05 aspir çeşidi ve MICROBOOST ZN-9 isimli 

çinko içeren ticari mikro bitki besin elementi kullanılmıştır.  

Dinçer aspir çeşidinin botanik özellikleri 

Yazlık tabiatlı ve kuru tarım alanları için uygun erkenci bir çeşittir. Sulama ile daha yüksek verim verir. Turuncu 

çiçek ve beyaz dane rengine sahip olan yarı dikenli bir aspir çeşididir. Bitki boyu 90-110 cm arasında 
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değişmektedir. Bin dane ağırlığı 45-49 g arasında, kabuk oranı ortalama % 46 civarında, protein oranı % 14 ve 

yağ oranı ise % 28-32 arasındadır. 

Remzibey-05 aspir çeşidinin botanik özellikleri 

Yazlık tabiatlı ve kuru tarım alanları için uygun erkenci bir çeşittir. Sulama ile daha yüksek verim verir. Sarı çiçek 

ve beyaz dane rengine sahip olan dikenli bir aspir çeşididir. Bitki boyu 60-80 cm arasında değişmektedir. Bin dane 

ağırlığı 46-50 g arasında, kabuk oranı ortalama % 40 civarında, protein oranı % 14 ve yağ oranı ise % 32-35 

arasındadır. 

Microboost ZN-9 gübresinin içeriği 

% 9 çinko içermektedir. 

Çalışma, İki Faktörlü Tesadüf Blokları Deneme Deseninde 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Faktörler çinkolu 

gübre dozu ve çeşittir. Ekim normu 0.30 m sıra arası ve 0.5 m sıra üzeri olacak şekilde ayarlanmıştır. Bir parselin 

boyu 10 m ve eni 5 metredir. Parselin baş ve sonundan 0.5 m ve her bir parselin her iki kenarından 1 sıra kenar 

tesiri olarak atılmış ve parsel hasat alanı 36 metrekare olarak belirlenmiştir. İncelenecek özellikler için her 

parselden tesadüfen seçilen 20 bitkiden gözlem alınmıştır. 

Parsellerdeki bitkilerin sapa kalkma döneminde çinko uygulaması yapılmıştır. Uygulamada 300 cc da-1 ve 400 cc 

da-1 olmak üzere iki farklı doz belirlenmiş ve traktör pülverizatörü ile uygulanmıştır. Yetiştirme süresi boyunca 

aspir yetiştiriciliği için Ege Bölgesi geleneksel çiftçi uygulamaları yapılmıştır. 
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Farklı çeşit ve çinko doz uygulamaları sonucu bitki boyu (cm), yan dal sayısı (adet bitki-1), tabla sayısı (adet bitki-

1), tabla çapı (cm) çiçeklenme gün sayısı (gün), olgunlaşma gün sayısı (gün) ve tane verimine (kg da-1) ilişkin 

varyans analiz sonuçları Çizelge 1.’de verilmiştir.  

Çizelge 1. İncelenen Özelliklere İlişkin Varyans Analiz Tablosu 

Varyasyon Kaynakları SD BB YDS TS TÇ ÇGS OGS TV 

Tekerrür 2 3.167 0.167 0.056 0.000 2.889 0.056 13.167 

Çeşit 1 1136.056** 0.222 0.500 0.011** 329.389** 256.889** 5724.500** 

Çinko 2 98.667** 0.167 1.556* 0.007* 2.056 0.222 168.167** 

Çeşit x Çinko 2 29.556** 0.389 2.000* 0.000 0.722 0.089 51.500 

Hata 10 2.367 0.233 0.322 0.001 0.889 0.056 17.433 

Genel 17        
*;0.05; **; 0.01 sırasıyla olasılık düzeyinde önemli 
BB: Bitki Boyu, YDS: Yan Dal Sayısı, TS: Tabla Sayısı, TÇ: Tabla Çapı, ÇGS: Çiçeklenme Gün Sayısı, OGS: 

Olgunlaşma Gün Sayısı, TV: Tane Verimi 
 

İncelenen özellikler bakımından varyans analiz sonuçları değerlendirildiğinde çeşit x çinko doz interaksiyonu bitki 

boyu ve tabla sayısı için önemli bulunmuştur. Çiçeklenme ve olgunlaşma gün sayısı bakımından çeşitler arasındaki 

farklılığın önemli olduğu saptanıştır. Tane verimi ve tabla çapı için ise çeşit ve doz uygulamaları arasındaki 

farklılıkların önemli olduğu görülmüştür.  

İncelenen özelliklere ilişkin ortalama değerler ve istatistiki analiz sonucu oluşan gruplar Çizelge 2.’de verilmiştir. 

 

Çizelge 2. İncelenen Özelliklere İlişkin Ortalama Değerler ve Oluşan Gruplar 

Bitki Boyu Dinçer  Remzibey-05 Çinko x̄ 
Kontrol           86.67        c    73.67        b 80.17       
Çinko 300 cc da-1       97.33    a    76.33        b 86.83       
Çinko 400 cc da-1          94.33       b                    80.67    a 87.50       

   Çeşit x̄ 92.77                    76.89  
LSD (0.05): 2.799    
    
Yan Dal Sayısı Dinçer Remzibey-05 Çinko x̄ 
Kontrol 7.33 7.66 7.50       
Çinko 300 cc da-1 8.00 7.66 7.83       
Çinko 400 cc da-1 7.33 8.00 7.66       
                                  Çeşit x̄                                       7.55 7.77  
    
Tabla Sayısı  Dinçer  Remzibey-05 Çinko x̄ 
Kontrol          12.33       b     12.67     a  b 12.50 
Çinko 300 cc da-1      14.00   a     12.33         b 13.17 
Çinko 400 cc da-1          13.33   a  b                    13.67      a 13.50 

Çeşit x̄                       13.22                    12.89  
LSD (0.05): 1.033    

  

Tabla Çapı                       Dinçer    Remzibey-05            Çinko x̄ 
Kontrol                         1.76 1.73             1.75      b 
Çinko 300 cc da-1                         1.83 1.77               1.80   a 
Çinko 400 cc da-1                         1.83 1.78               1.81   a 
                                 Çeşit x̄                                           1.81    a          1.76       b  
LSDçeşit (0.05): 0.032  
LSDçinko (0.05): 0.039   
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Çiçeklenme Gün Sayısı           Dinçer Remzibey-05     Çinko x̄ 
Kontrol             80.00   72.00      76.00       
Çinko 300 cc da-1             81.00   72.00       76.50      
Çinko 400 cc da-1             81.00   73.00       77.00      
                                 Çeşit x̄             80.66    a   72.33   b  
LSDçeşit (0.05): 0.990  

  

Olgunlaşma Gün Sayısı       Dinçer         Remzibey-05      Çinko x̄ 
Kontrol        137.00                    129.00            133.00       
Çinko 300 cc da-1        136.00                    130.00         133.00      
Çinko 400 cc da-1        137.00                    129.00            133.00      
                                Çeşit x̄                  136.66   a               129.33   b  
LSDçeşit (0.05): 0.429     

 

Tane Verimi                       Dinçer      Remzibey-05       Çinko x̄ 
Kontrol                       163.67            132.33       148.00      b 
Çinko 300 cc da-1                       175.00            141.67    158.33   a 
Çinko 400 cc da-1                       176.33            134.00    155.17   a 
                               Çeşit x̄                                   171.67    a            136.00   b  
LSDçeşit (0.05): 4.385  
LSDçinko (0.05): 5.371   

 

Bitki boyu yönünden uygulama sonuçları incelendiğinde Dinçer çeşidinde 300 cc da-1 uygulamasının diğer 

uygulamalardan farklı ve en yüksek değeri veren istatistiki grupta olduğu belirlenmiştir (97.33 cm). Bunu diğer 

istatistiki grupta yer almak üzere 400 cc da-1 ve kontrol uygulamasının izlediği saptanmıştır (94.33 cm, 86.67 cm). 

Remzibey-05 çeşidinde ise Dinçer çeşidinden farklı olarak 400 cc da-1 dozunun en yüksek değeri taşıdığı ve bunu 

kontrol ile birlikte 300 cc da-1 dozunun izlediği görülmektedir. Sonuçlarımız değerlendirildiğinde çinko dozlarına 

çeşitlerin farklı tepkiler verdiği kanısına varılmıştır.  

Çalışma sonuçlarımız; Öztürk (1994), Akınerdem vd. (2001), Çamaş vd. (2005), Şakir ve Başalma (2005), Uysal 

vd. (2006), Eslam vd. (2010), Okçu vd. (2010), Sayılır vd. (2019) ve Adalı (2016) gibi araştırmacıların sonuçlarıyla 

benzerlik göstermektedir. Ancak, Sarkaya (1989), Atakan (1992), Kırıcı ve Özgüven (1995), Meral (1996), 

Yıldırım vd. (2005), Arslan (2007), Yılmazlar ve Bayraktar (2008), Beyyavaş vd. (2011), Sirel (2011), Aydın 

(2012) ve Ada (2013) gibi araştırmacıların sonuçları ise çalışma sonuçlarımız ile uyum sağlamamaktadır. 

Yan dal sayısı yönünden uygulama sonuçları incelendiğinde en fazla yan dal sayısı Dinçer çeşidinde 300 cc da-1 

çinko uygulamasından, Remzibey-05 çeşidinde ise 400 cc da-1 çinko uygulanmasından elde edilmiştir. Dinçer 

çeşidinde kontrol ve 400 cc da-1 çinko uygulamasında en az yan dal sayısı saptanmıştır. 

Çalışma sonuçlarımız Öztürk (1994), Kırıcı ve Özgüven (1995), Aknerdem vd. (2001), Uysal vd. (2006), Sirel 

(2011), Ada (2013), Coşkun (2014), Sayılır vd. (2019) ve Adalı (2016) gibi araştırmacıların çalışmaları ile uyum 

içerisindedir. Ancak, Sarkaya (1984), Atakan (1992) ve Aydın (2012) gibi araştırmacıların sonuçları çalışmamız 

ile paralellik göstermemektedir 

Tabla sayısı yönünden uygulama sonuçları incelendiğinde Dinçer çeşidinde 300 cc da-1 uygulamasının diğer 

uygulamalardan farklı ve en yüksek değeri veren istatistiki grupta olduğu belirlenmiştir (14 adet bitki-1). Bunu 

diğer istatistiki grupta yer almak üzere 400 cc da-1 ve kontrol uygulamasının izlediği saptanmıştır (13.33 adet bitki-
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1, 12.33 adet bitki-1). Remzibey-05 çeşidinde ise Dinçer çeşidinden farklı olarak 400 cc da-1 dozunun en yüksek 

değeri taşıdığı ve bunu kontrol ile birlikte 300 cc da-1 dozunun izlediği görülmektedir. Bulgularımız 

değerlendirildiğinde çinko dozlarına çeşitlerin farklı tepkiler verdiği kanısına varılmıştır.  

Çalışma sonuçlarımız, Sarkaya (1984), Öztürk (1994), Yıldırım vd. (2005), Yılmazlar ve Bayraktar (2008), Eslam 

vd. (2010), Ada (2013), Coşkun (2014) ve Adalı (2016) gibi araştırmaların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. 

Ancak, Atakan (1992), Kırıcı ve Özgüven (1995), Akınerdem vd. (2001), Çamaş vd. (2005), Uysal vd. (2006), 

Arslan (2007), Okçu vd. (2010), Sirel (2011) ve Sayılır vd. (2019) gibi araştırmacıların sonuçları çalışmamızın 

sonuçları ile uyuşmamaktadır. 

Tabla çapı yönünden uygulama sonuçları incelendiğinde en uzun tabla çapı Dinçer çeşidinde 400 cc da-1 çinko 

uygulamasından, Remzibey-05 çeşidinde ise yine 400 cc da-1 çinko uygulanmasından elde edilmiştir. Remzibey-

05 çeşidinde kontrol uygulamasında en kısa tabla çapı saptanmıştır. 

Çalışma sonuçlarımız, Sirel (2011) ve Sayılır vd. (2019) gibi araştırmacıların sonuçlarıyla benzerlik gösterirken; 

Çamaş vd. (2005), Eslam vd. (2010), Okçu vd. (2010) ve Adalı (2016) gibi araştırmacıların çalışmalarıyla uyum 

sağlamamaktadır. 

Ancak çalışma sonuçlarına bakıldığında çeşit ve çinko doz ortalamaları arasında istatistiki anlamda fark olduğu 

görülmektedir. Dinçer çeşidi tabla çapı uzunluğu bakımından en yüksek değeri veren istatistiki grupta yer almıştır 

(1.81 cm). Bunu Remzibey-05 çeşidinin en kısa tabla çapı ile izlediği görülmektedir (1.76 cm).  Çinko doz 

ortalamaları incelendiğinde ise 300 ve 400 cc da-1 dozlarının en yüksek değeri veren istatistiki grupta yer aldığı 

görülmektedir (1.81 cm ve 1.80 cm).  

Çiçeklenme gün sayısı yönünden uygulama sonuçları incelendiğinde Dinçer çeşidinde 300 ve 400 cc da-1 

uygulamasının diğer uygulamalardan daha yüksek değeri verdikleri görülmektedir (81 gün). Bunu kontrol 

uygulamasının izlediği saptanmıştır (80 gün). Remzibey-05 çeşidinde ise Dinçer çeşidinden farklı olarak 400 cc 

da-1 dozunun en yüksek değeri taşıdığı ve bunu kontrol ile birlikte 300 cc da-1 dozunun izlediği görülmektedir.  

Çiçeklenme gün sayısı bakımından çeşitler arasında istatistiki anlamda farklılık gözlenmiştir.  Dinçer çeşidinin 

diğer çeşitten farklı ve en yüksek değeri veren istatistiki grupta yer aldığı tespit edilmiştir (80.66 gün). Bunu diğer 

istatistiki grupta yer almak üzere Remzibey-05 çeşidi izlemiştir (72.33 gün). 

Çalışma sonuçlarımız, Sirel (2011) ile uyum içerisindedir. Ancak, Aydın (2012), Coşkun (2014) ve Sayılır vd. 

(2019) gibi araştırmacıların sonuçları çalışmamızın sonuçları ile benzerlik göstermemektedir. 

Olgunlaşma gün sayısı bakımından çeşitler arasında istatistiki anlamda farklılık gözlenmiştir.  Dinçer çeşidinin 

diğer çeşitten farklı ve en yüksek değeri veren istatistiki grupta yer aldığı tespit edilmiştir (136.66 gün). Bunu diğer 

istatistiki grupta yer almak üzere Remzibey-05 çeşidi izlemiştir (129.33 gün). 

Çalışma sonuçlarımız, Sirel (2011) ile benzerlik gösterirken Coşkun (2014) ve Sayılır vd. (2019) gibi 

araştırmacıların sonuçlarıyla paralellik göstermemektedir. 

Tane verimi yönünden uygulama sonuçları incelendiğinde ise çeşit ve çinko dozları interaksiyonu istatistiki 

anlamda önemsiz bulunmuştur. Tane verimi yönünden Dinçer çeşidinde 400 cc da-1 uygulamasının diğer 

uygulamalardan daha yüksek değeri verdiği görülmektedir (176.33 kg da-1). Bunu kontrol ve 300 cc da-1 
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uygulamasının izlediği saptanmıştır. Remzibey-05 çeşidinde ise 300 cc da-1 dozunun en yüksek değeri taşıdığı ve 

bunu kontrol ile birlikte 400 cc da-1 dozunun izlediği görülmektedir.  

Tane verimi bakımından çeşitler ve çinko dozlarının kendi içlerinde istatistiki anlamda farklılık gözlenmiştir.  

Dinçer çeşidinin diğer çeşitten farklı ve en yüksek değeri veren istatistiki grupta yer aldığı tespit edilmiştir (171.67 

kg da-1). Bunu diğer istatistiki grupta yer almak üzere Remzibey-05 çeşidi izlemiştir (136.00 kg da-1). Çinko dozları 

yönünden ise 300 ve 400 cc da-1 dozunun kontrol uygulamasından farklı ve en yüksek değeri veren istatistiki 

grupta yer aldığı gözlenmiştir. 

Çalışma sonuçlarımız; Bayraktar (1984), Sarkaya (1989), Öztürk (1994), Shekhargouda vd. (1997), Akınerdem 

vd. (2001), Çamaş vd. (2005), Yıldırım vd. (2005), Arslan vd. (2007), Yılmazlar ve Bayraktar (2008), Öztürk 

(2009), Eslam vd. (2010), Beyyavaş vd. (2011), Ada (2013), Sayılır vd. (2019) ve Adalı (2016) gibi 

araştırmacıların sonuçlarıyla uyum içerisindedir. Ancak, Atakan (1992), Meral (1996), Kızıl (1997), Babhulkar 

(2000), Şakir ve Başalma (2005), Uysal vd. (2006), Okçu vd. (2010), Sirel (2011), Aydın (2012) ve Coşkun (2014) 

gibi araştırmacıların sonuçları çalışmamız ile benzerlik göstermemektedir. 

Sonuç 

Farklı çeşit ve çinko doz uygulamalarının bitki boyu (cm), yan dal sayısı (adet bitki-1), tabla sayısı (adet bitki-1), 

tabla çapı (cm), çiçeklenme gün sayısı (gün), olgunlaşma gün sayısı (gün) ve tane verimi (kg da-1) üzerine etkileri 

incelenmiştir. 

Araştırma bulgularına dayanarak, incelenen verim ve verim unsurları bakımından farklı çeşit ve çinko dozları 

arasında istatistiki açıdan önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 

Verim yönünden çinko doz uygulamaları ile kontrol arasındaki istatistiki farklılık önemli bulunmuştur. Hem 300 

cc da-1 hem de 400 cc da-1 olarak yapılan yaprak uygulamaları verimi artırıcı yönde etkilemiştir. İncelenen 

özellikler verim ile birlikte değerlendirildiğinde; çinko uygulaması ile birlikte verimdeki artışın bitki boyu, tabla 

sayısı ve tabla çapından kaynaklandığı söylenebilir. Bu nedenle aspir yetiştiriciliğinde farklı içerikteki çinkolu 

gübreler ile farklı doz ve uygulama zamanları ile ilgili ileri çalışmaların yararlı olacağı kanısına varılmıştır.   
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Bu çalışmada Roka yapraklarının (Eruca vesicaria subsp. sativa) farklı kurutma yöntemleri ile kurutulması ve bazı 

kalite özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Roka yaprakları tepsili kurutucuda 60, 70 ve 80 °C’de 1.5 m/s 

hava hızında ve mikrodalga kurutucuda 540W güç seviyesinde kurutulmuştur. Tepsili kurutucuda kurutulan roka 

örneklerinin kuruma süreleri 70 ile 140 dk arasında değişirken mikrodalga kurutucuda ise 8 dk olduğu 

bulunmuştur. Tepsili kurutucuya kıyasla en yüksek kurutma hızı ve efektif difüzyon katsayısının mikrodalga 

kurutucuya ait örneklerde olduğu saptanmıştır. Tepsili (60, 70 ve 80 °C) ve mikrodalga (540 W) kurutucularda 

kurutulan roka örneklerinin toplam fenolik madde, C vitamini ve renk değerleri (L* a* b* ΔE, ΔC ve Hue°) 

arasındaki farklar istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Roka yaprakları, mikrodalga, kuruma eğrisi, kuruma hızı, kalite 

Drying of Rocket Leaves Using Tray and Microwave Dryers and Determination of Some Quality 

Characteristics 

Abstract 

In this study, drying Rocket leaves (Eruca vesicaria subsp. sativa) with using different drying methods and 

determining its quality characteristics were aimed. The Rocket leaves were dried using a tray dryer at 60, 70 and 

80°C and 1.5 m/s air flow rate and a microwave dryer at 540 W power. The drying time of rocket samples dried 

in the tray dryer was found to be between 70 and 140 min, while it was found to be 8 min in the microwave dryer. 

The highest drying rate and effective diffusion coefficient were determined microwave dryer compared to the tray 

dryer. It was detected that there was a significant difference between the total phenolic contents, vitamin C, and 

color values (L*, a*, b*, ΔE, Hue°, and ΔC) of dried rocket leaves of tray and microwave groups. 

Keywords: Rocket leaves, microwave, drying curve, drying rate, quality. 

1. Giriş 

Meyve ve sebzelerin bozulmasını engellemek, tüketiciye daha kaliteli ve sağlık açısından güvenli gıda ürünleri 

sunmak amacıyla birçok muhafaza yöntemi geliştirilmiştir. Bunlardan en eski muhafaza yöntemi olarak bilinen 

kurutma işlemi ile birçok gıdaların bozulma etmenlerine karşı korunması sağlanabilmektedir. Kurutma, özellikle 

yüksek oranda (%75-95) su içeren meyve ve sebzeler gibi gıdaların uzun süre dayandırabilmeleri amacıyla 

uygulanan yaygın bir muhafaza yöntemidir (Yücel vd., 2010). Gıdaların kurutularak dayandırılma yöntemi ilk 

çağlardan beri uygulanmakta ise de işlemin endüstriyel boyuta taşınması 18. yüzyılda gerçekleşmiştir. Kurutma 

veya dehidrasyon, katı maddelerden suyu uzaklaştırarak mikroorganizma gelişimini veya kimyasal reaksiyonları 

yavaşlatmak veya durdurmak amacıyla yapılmaktadır (Cemeroğlu, 2011). Gıda maddelerine uygulanan 

kurutmanın birçok amacı vardır. Bunlardan en önemli olanı depolama sırasında ürünün bozulmasını önlemektir. 

Kurutma ile ürünün nemi mikrobiyal gelişme ve diğer reaksiyonları sınırlamaya yeterli seviyeye düşürülerek bu 

amaca ulaşılır. Ayrıca nem miktarının düşürülmesiyle tat, koku ve besin değeri gibi kalite özelliklerinin de 

korunması sağlanmaktadır. Kurutma işleminin diğer bir amacı da ürün hacmini azaltarak, taşınma ve 

depolanmasında verimliliği arttırmaktır (Amami vd., 2008; Yücel vd., 2010). Endüstriyel bir proses olan kurutma 

işlemi gıda sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır.  
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Tepsili kurutucular tepsi ya da rafların üzerine ürünlerin yerleştirilerek bir kanaldan içeriye alınan havanın fan 

yardımıyla doğrusal veya zıt şekilde kurutucu içinde sirkülasyonunun sağlanması yoluyla kurutmayı esas alan 

sistemlerdir.  Homojen kurutma sağlayan ve havanın tekrar sirküle edilmesi nedeniyle maliyeti düşüren tepsili 

kurutucular yalıtılmış sistemlerdir. Isıtma işlemi kontrollü koşullar altında yapılır. Düşük kapasiteli olmaları ve 

kesikli çalışmaları dezavantajlarındandır  (Soksahanj ve Jayas, 1987; Cemeroğlu ve Soyer, 2004) 

Mikrodalga enerjisi, 300 MHz ile 300 GHz aralığında frekansa sahip iyonize olmamış elektromanyetik ışınımdır 

(Schiffman, 1986). Bir maddenin mikrodalga ışınım ile ısıtılması, o maddenin yüzeyine gelen mikrodalga 

bölgedeki ışınımını absorbe etmesine ve bünyesine aldığı bu elektromanyetik enerjinin etkisi sonucu polar 

moleküller arasında meydana gelen titreşim ve sürtünmeler sonucunda sıcaklığının artması prensibine 

dayanmaktadır (Platts, 1991; Stephen, 1997). Mikrodalga ısıtma tekniği gıda maddesinde hacimsel ısıtma 

oluşturmakta, böylelikle ısıtma süresi önemli derecede kısalmaktadır. Mikrodalga ısıtmanın kullanıldığı başlıca 

gıda prosesleri ön pişirme, kurutma ve çözdürmedir (Shaheen, et. al., 2012).  Geleneksel ısıtma yöntemlerine 

kıyasla işlem süresinin kısa oluşu, vitamin ve mineral kayıplarının azlığı mikrodalga ısıtmanın avantajlarındandır 

(Karaaslan ve Tunçer, 2008). 

Bu çalışmada roka yapraklarının tepsili (60, 70, 80 °C, 1.5 m/s) ve mikrodalga (540 W) kurutucularda kurutulması, 

kurutma kinetiği ve bazı kalite özellikleri (nem, toplam fenolik madde, C vitamini ve renk değerleri) üzerine 

etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Materyal 

Roka yaprakları (Eruca vesicaria subsp. sativa) yerel bir marketten temin edilmiştir. Roka yaprakları +4 °C 

sıcaklıkta ve % 80-90 bağıl neme sahip soğuk hava deposunda işleninceye (maksimum 3 gün) dek muhafaza 

edilmiştir. 

2.2. Metot 

Kurutma işlemi pilot tip tepsili kurutucuda (Armfield Ltd., Model UOP8 Hampshire, England), 60, 70, 80 °C 

sıcaklık ve 1.5 m/s sabit kurutma havası hızında ve sabit bağıl nemde gerçekleştirilmiştir. Mikrodalga kurutma 

işlemi ARÇELİK MD 595 Model, 2450 Mhz mikrodalga fırında 540 W güç seviyesinde yapılmıştır. 

Nem Tayini: Örneklerin nem tayini Shimadzu MOC-63U infrared nem analizörü ile saptanmıştır. 

Toplam Fenolik Madde Tayini: Igual vd. (2012), tanımladığı spektrofotometrik yönteme uygun, Varian Cary 50 

Scan (Avustralya) model spektrofotometre kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Askorbik Asit Tayini: Örneklerin C vitamini tayini Hışıl, (2004)’te verilen spektrofotometrik yönteme göre Varian 

Cary 50 Scan (Avustralya) model spektrofotmetre kullanılarak 518 nm dalga boyunda absorbans değerleri 

okunarak gerçekleştirilmiştir. 

Renk Tayini: Hunter renk ölçüm cihazında, örneklerin L*, a*, b* değerleri belirlenecektir. L*, a*, b* değerlerinden 

toplam renk farkı (ΔE) ve kroma farkı (ΔC) aşağıda verilen formüllere göre hesaplanacaktır. 
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𝟐
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∗ )
𝟐

+ (𝒃∗ − 𝒃𝒓𝒆𝒇
∗ )

𝟐
    (1) 

𝜟𝑪 = √(𝒂∗ − 𝒂𝒓𝒆𝒇
∗ )

𝟐
+ (𝒃∗ − 𝒃𝒓𝒆𝒇

∗ )
𝟐

                    (2) 

 𝐻𝑢𝑒 = 𝑡𝑎𝑛−1(
𝑏∗

𝑎∗)                (3)                                                                   

 

Kurutma denemelerinde kullanılan ürünlerin kurutma hızı, nem içeriği ve boyutsuz nem oranı aşağıdaki eşitlikler 

kullanılarak hesaplanmıştır (Geankoplis 2003; Doymaz ve Pala 2002). 

 𝑅 = − (
𝑊𝑠

𝐴
) ∗ (

𝑑𝑥

𝑑𝑡
)    (4) 

𝑀𝑅 =
𝑀𝑡−𝑀𝑒

𝑀𝑖−𝑀𝑒
      (5) 

𝑀𝑅 =
8

π2  ∑
1

(2𝑛−1)2
∞
𝑛=1  exp [−(2𝑛 − 1)2π2 𝐷𝑒𝑓𝑓

4𝐿2 𝑡]    (6) 

Burada; R: kurutma hızı, kg H2O / m2. st, Ls; kuru madde, kg kuru madde, Alan, m2, t; süre, saat, X;  ağırlık kaybı; 

kg H2O / kg kuru madde,  MR: Boyutsuz nem içeriği, Mt; t nem içeriği kg H2O / kg kuru madde,  Me; denge nem 

içeriği kg H2O / kg kuru madde, Mi; başlangıç nem içeriği kg H2O / kg kuru madde, Deff: Difüzyon katsayısı, 

m/s2, L; kalınlık, m. 

İstatistiksel Analiz: Çalışmanın istatistik analizleri SPSS 18.0 (SPSS Inc., Chicago, U.S.A) programında 

yapılmıştır. Elde edilen ham verilere çoklu varyans analizi uygulanmış ve verilerin ortalamaları P<0.05 önem 

seviyesinde Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi ile karşılaştırılmıştır.  

3. Bulgular ve Tartışma 

Roka yapraklarının kurutulmasındaki nem içeriği-zaman diyagramı Şekil 1’de verilmiştir. Roka örneklerinin 

tepsili kurutucularda 60, 70, 80 °C’de (1.5 m/s)  kuruma süreleri sırasıyla; 140, 100 ve 70 dakika, mikrodalga 

kurutucuda ise 8 dakika olarak tespit edilmiştir (Şekil 1). Roka yapraklarının zamana bağlı boyutsuz nem içeriği 

Şekil 2’de gösterilmiştir. Roka yapraklarının MR değerleri eksponansiyel olarak azaldığı belirlenmiştir. Benzer 

şekilde, meyve sebzelerin kurutulduğu çalışmalarla uyumlu olduğu saptanmıştır (Markowski vd, 2010, Perea-

Flores vd., 2012). 
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Şekil 1. Farklı yöntemler ile kurutulan roka yapraklarının nem içeriğinin zamanla değişimi 

Figure 1. Humidity-moisture content change of dried rocket leaves at different methods 

 

 

Şekil 2. Farklı yöntemler ile kurutulan roka yapraklarının boyutsuz nem içeriğinin zamanla değişimi 

Figure 2. Moisture ratio versus time for drying of the rocket leaves groups. 

Roka yapraklarının kurutma hızı-nem içeriği değişimi Şekil 3’de verilmiştir. Roka örneklerinin tepsili 

kurutucularda 60, 70, 80 °C’de (1.5 m/s)  kuruma hızları sırasıyla; 0.141, 0.179 ve 0.230 kg H2O/sa.m2, mikrodalga 

kurutucuda  (540 W) ise 2.298 kg H2O/sa.m2 olarak tespit edilmiştir. Tepsili kurutucularda 60, 70, 80 °C’de (1.5 

m/s)  efektif difüzyon katsayıları sırasıyla; 6.09x10-11, 9.13x10-11, ve 1.72x10-10 m/s2, mikrodalga kurutucuda  (540 

W) ise 1.39x10-9 m/s2 olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde Çakmak ve ark. (2013)’de yaptıkları çalışmada defne 

yaprağının kurutulmasında kullanılan tepsili (50, 60 ve 70 °C) ve mikrodalga (180 W) kurutucularda en yüksek 

kurutma hızının ve efektif difüzyon katsayısının mikrodalga kurutucuda olduğu belirlenmiştir. 
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Şekil 3. Farklı yöntemler ile kurutulan roka yapraklarının kurutma hızı-nem içeriği değişimi 

Figure 4. Drying rate-moisture content change of dried rocket leaves at different methods 

Hammadde ve kurutulan roka yapraklarının bazı kalite analizleri Tablo 1’de verilmiştir. Tepsili ve mikrodalga 

kurutucularda kurutulan roka yapraklarının nem değerleri 9.60-9.96 arasında değişmekte olup, gruplar arasında 

istatistiksel olarak fark bulunmamıştır (p>0.05). Roka yapraklarının toplam fenolik madde miktarı 17.84-26.30 mg 

GAE/100g kuru madde arasında değişmekte olup gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur 

(p<0.05). Orphanides et al. (2013) mikrodalgada kurutulan nanelerin toplam fenolik madde miktarını 1891±20 mg 

GAE/100 g kuru madde olarak saptamış ve mikrodalga kurutucu örneklerinin toplam fenolik madde içeriği tepsili 

kurutucuya kıyasla daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Hammaddeye kıyasla farklı yöntemler ile kurutulan roka 

örneklerinde C vitamini değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir. Tepsili ve mikrodalga kurutma yöntemlerinin L*, 

a* ve b* değerleri üzerine etkisi istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p˂0.05). 50 °C’de tepsili kurutucunun 

ΔE değerlerinde en az değişimi oluşturduğu saptanmıştır. Roka yapraklarının Hue° değerleri arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

 

 

 

Tablo 1. Kurutulan roka yapraklarının bazı kalite analizleri 

Table 1. Some quality characteristics of the dried rocket leaves  samples. 
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Sonuç 

Sonuç olarak tepsili kurtucuda sıcaklık değerlerindeki artışa paralel olarak kurutma hızlarında ve difüzyon 

katsayılarında artış olduğu ve kurutma süresinin azaldığı belirlenmiştir. Mikrodalga kurutucunun tepsili 

kurutucuya kıyasla kurutma hızının ve efektif difüzyon katsayının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kurutma 

tekniklerinin kalite özelliklerine etkisi incelendiğinde;  70 °C’de tepsili kurutucunun toplam fenolik madde 

içeriğini ve C vitamini en iyi koruduğu, 50 °C’de tepsili kurutucunun renk değerlerinde en az değişimi oluşturduğu 

saptanmıştır. Kurutma hızındaki artış, kurutma karakteristikleri ve kalite özellikleri dikkate alındığında; roka 

yapraklarının mikrodalga ile kurutulmasında diğer kalite özelliklerinin incelenmesi sonraki çalışmalarda faydalı 

olacağı düşünülmektedir. 
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Simülasyon Çeşitleri ve Gerçeklik Düzeyleri 

Özet 

Eğitimsel bir etkinlik olarak simülasyonun gerçek yaşantıyı taklit edebilme özelliği “fidelity” olarak 

tanımlanmaktadır. Fidelity terimi “gerçeklik” olarak Türkçeleştirilmiştir. Gerçeklik (fidelity), simüle ortamın 

(mankenler, uygulamanın yapıldığı oda, kullanılan araç ve gereçler, mulaj ve duyusal sahne) gerçeğe ne derece 

uyduğunun derecesini ifade etmektedir. Simülasyonda gerçekte var olan tüm olası durumlar taklit edilebilmeli, 

katılımcının gerçeğe uygun şekilde yanıt verebileceği bir ortam sağlanmalıdır. Simülasyon yöntemi gerçeği 

yansıtma düzeyine göre düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. Gerçeklik seviyesi düşük düzey 

simülatörler parça görev öğreticileri ve statik mankenlerdir. Parça görev öğreticileri (Part TaskTrainer); belirli 

becerilerin demonstrasyonunun yapıldığı anatomik bedenin bir bölümünü içeren mankenlerdir. Pelvik muayene 

mankenleri, CPR mankenleri, basit mankenler intravenöz kollar vb. Statik mankenler; becerilerin uygulanması 

için tasarlanmış çoğaltılabilen ve hareket edebilen external anatomiye sahip tüm vücut mankenleridir. Tüplerin 

yerleştirilmesi, banyo yapımı, enjeksiyon tekniklerinin demonstrasyonu gibi uygulamalar örnek olarak verilebilir. 

Gerçeklik seviyesi orta düzey olarak tanımlanan simülatörler; dokunmatik sistemler; bilgisaayar destekli 

simülasyon ve sanal gerçekliktir. Dokunmatik Sistemler/Kompleks Parça Görev Öğreticileri dokunulduğunda 

hissedilebilen ve görsel geribildirim verebilen, görsel gerçekliğe sahip olan mankenlerdir. Örneğin intravenöz 

uygulama simülatörü, intravenöz kateteri uygularken hissedilebilmekte ve gerçekçi görsel ipuçları 

verebilmektedir. Bilgisayar Destekli Simülasyon (Screen Based Simulation); öğrenen kişinin klinik karar 

verebildiği ve geribildirim alabildiği bir yazılımdır. Örneğin, kardiyak arrest olan hastaya bilgisayar destekli 

simülasyon yönetimi kullanılarak müdahale edilmesi gibi. Sanal Gerçeklik; öğrenenlerin, eğitimsel bir deneyim 

için internet temelli, üç boyutlu simüle ortamlara ulaştığı bir yenileşimdir. Örneğin, online hastaneler ve 

topluluklarda, gerçek zamanda hasta ile öğrenci iletişime geçebilmektedir. Gerçeklik seviyesi orta yüksek 

simülatör çeşitleri de hasta simülatörleri, standardize/simüle hasta ve hibrid simülasyondur. Hasta Simülatörleri 

(Patient Simulator); gerçekçi fizyolojik yanıtlar verebilen interaktif mankenlerdir. Örneğin solunum, nabız, kalp 

ve solunum sesleri, idrar çıkışı, pupil reaksiyonları verebilmektedir. Daha üst modelleri ise simülasyon uygulaması 

süresince öğrenen tarafından yöneltilen sorulara yanıt verebilmekte ve iletişim kurulabilmektedir. Standardize/ 

Simüle Hasta; belli bir hastalık konusunda doğru öykü ve muayene bulguları tablosu çizebilmesi amacı ile eğitilmiş 

normal bir kişidir. Hemşirelik ve tıp öğrencilerinin klinik becerilerini değerlendirmede yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Hibrit Simülasyon; standardize hastaya gerçekçi bir şekilde takılmış parça görev öğreticilerinin 

birlikte kullanılması olarak tanımlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Simülasyon, çeşitleri, gerçeklik. 
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Simulation Types and Fidelity Levels 

Summary 

As an educational activity, the ability of simulation to imitate real life is defined as idel fidelity.. The term idel 

fidelity Türk has been translated into Turkish as “reality.. Reality (fidelity) refers to the degree to which the 

simulated environment (mannequins, application room, tools and equipment, moulage and sensory stage) 

corresponds to fidelity. All possible situations in the simulation should be imitated and an environment in which 

the participant can respond in a realistic way. Simulation method is divided into three groups as low, medium and 

high according to the level of reflection. Fidelity level low level simulators are track task tutorials and static 

mannequins. Part task tutorials (Part TaskTrainer); mannequins that contain a part of the anatomical body where 

specific skills are demonstrated. Pelvic examination mannequins, CPR mannequins, simple mannequins, 

intravenous arms and so on. Static mannequins; are full body mannequins with external anatomy that can be 

replicated and movable designed for the application of skills. Applications such as insertion of tubes, bathing, 

demonstration of injection techniques are examples. Simulators defined as medium level of fidelity level; touch 

systems; computer-aided simulation and virtual reality. Touch Systems / Complex Part Task Tutorials are 

mannequins with visual reality that can be felt when touched and give visual feedback.  

For example, the intravenous administration simulator can be felt and deliver realistic visual cues when 

administering the intravenous catheter. Computer Based Simulation; is a software where the learner can make 

clinical decisions and receive feedback. For example, intervening a patient with cardiac arrest using computer-

assisted simulation management. Virtual Fidelity; It is an innovation in which learners reach internet-based, three-

dimensional simulated environments for an educational experience. For example, in online hospitals and 

communities, patients and students can communicate in real time. Fidelity level moderately high simulator variants 

are also patient simulators, standardized / simulated patient and hybrid simulation. Patient Simulators; They are 

interactive models that can provide realistic physiological responses. For example, respiratory, pulse, heart and 

respiratory sounds, urine output, pupil reactions can give. The higher models can respond to the questions posed 

by the learner during the simulation application and can be contacted. Standardized / Simulated Patient; He is a 

normal person who has been trained to draw the right history and examination findings about a certain disease. It 

is widely used to assess the clinical skills of nursing and medical students. Hybrid Simulation; It is defined as the 

use of part task trainers that are realistically fitted to the standardized patient. 

Key Words: Simulation, types, fidelity. 

 

Simülasyon Çeşitleri ve Gerçeklik Düzeyleri 

Yetişkin eğitiminde en iyi öğrenme, eğitim sürecine aktif katılım ve eğitim sürecinde rol alma ile sağlanmaktadır. 

Öğrenme deneyimine aktif katılımda duyguların da bu sürece eşlik etmesi, öğrenmenin uzun süreli ve etkili 
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olmasına katkıda bulunmaktadır (Fanning and Gaba 2007). Sağlık bakımı eğitiminde simülasyonlar basitten 

karmaşığa doğru, gerçek durumlara benzerliğini artıran farklı birçok çeşidi bulunmaktadır. Simulasyon çeşitleri 

incelendiğinde; hızla değişen ve gelişen teknolojinin etkisi ile geniş bir eğitim materyali geliştirilmiştir (Cant and 

Cooper, 2010). Bu derlemede simülasyon çeşitleri açıklanmıştır. 

Eğitimsel bir etkinlik olarak simülasyonun gerçek yaşantıyı taklit edebilme özelliği “fidelity” olarak 

tanımlanmaktadır. Kelime anlamı “doğruluk, sadakat, aslına uygunluk” olan fidelity terimi simülasyon 

deneyiminin gerçekliğe yaklaşım derecesini, aslına uygunluğunu, inandırıcılığını göstermektedir. Fidelity terimi 

“gerçeklik” olarak Türkçeleştirilmiştir. Simülasyonun gerçeklik düzeyi, öğrencilerin laboratuvarda öğrendiklerini 

klinik ortama aktarabilmelerini etkileyen en önemli belirleyicilerden birisidir. (Sarmasoğlu Ş, 2014; Mıdık ve 

Kartal, 2010). 

Gerçeklik Düzeyi Düşük Olan (Low Fidelity) Simülatörler 

Düşük gerçeklik seviyesindeki simülatörler sabit araçları kullanırlar ve sonuçları hassas yansıtmadığından klinik 

ortam gerçeklikleri düşüktür. Ama beceri gelişimine imkân tanımaktadırlar.  

Gerçeklik Düzeyi Orta Olan Simülatörler (Medium Fidelity) 

Orta düzeyde gerçekliği yansıtan simülatörler, yazılım eklenerek dışarıdan ve taşınabilir cihazlarla kontrol 

edilebilmektedir. Solunum sesleri, kalp sesleri, palpe edilebilen nabız ve kan basıncı özelliklerine sahip, 

öksürebilen, inleyebilen ya da basit sözel iletişim kurulabilen mankenlerdir.  

Gerçeklik Düzeyi Yüksek Olan Simülatörler (High Fidelity) 

Yüksek düzeyde gerçekliğe sahip simülatörler daha gerçekçidir ve bireyselliğe izin veren programlanmış 

senaryolar, gerçek zamanlı etkileşimler, ipucu verebilen ve bilgisayarla kontrol edilebilen yazılımlara sahiptir.  

Simülasyon Çeşitleri ve Gerçeklik Düzeyleri 

Gerçeklik Düzeyi Simülasyon Çeşidi 

Yüksek Düzey 
 

Hasta Simülatörleri 

Standardize/Simüle Hasta 

 Hibrit Simülasyon 

Orta Düzey 

Dokunmatik Sistemler/Kompleks Parça görev öğreticileri 

Bilgisayar Destekli Simülasyon 

Sanal Gerçeklik 

Düşük Düzey Parça görev öğreticileri (Part task trainer) 

 Statik Mankenler 
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Tablo 1. Simülasyon Çeşitleri (Sezer ve Orgun, 2017; Durmaz Edeer ve Sarıkaya, 2015; Göriş ve Ark. 2014; Mıdık 

ve Kartal, 2010) 

Parça Görev Öğreticileri (Part TaskTrainer): Belirli becerilerin demonstrasyonunun yapıldığı, basit 

psikomotor becerileri öğretmek için kullanılan, anatomik bedenin bir bölümünü içeren mankenlerdir. İntravenöz 

kateter uygulaması için kullanılan kol mankenleri, üriner kateter uygulaması için kullanılan pelvis maketleri, stoma 

bakımı için kullanılan abdominal mankenler, kardiyopulmoner resüsitasyon için kullanılan resüsitasyon gövdeleri 

parça görev öğreticilerine örnek olarak verilebilir  

( Durham and Alden 2007; Bradley P, 2006). 

Statik Mankenler: Becerilerin uygulanması için tasarlanmış çoğaltılabilen ve hareket edebilen external 

anatomiye sahip tüm vücut mankenleridir. Tüplerin yerleştirilmesi, banyo yapımı, enjeksiyon tekniklerinin 

demonstrasyonu gibi uygulamalar örnek olarak verilebilir. 

Dokunmatik Sistemler/Kompleks Parça Görev Öğreticileri: Dokunulduğunda hissedilebilen ve görsel 

geribildirim verebilen, görsel gerçekliğe sahip olan mankenlerdir. Örneğin intravenöz uygulama simülatörü, 

intravenöz kateteri uygularken hissedilebilmekte ve gerçekçi görsel ipuçları verebilmektedir. Böylece eğitici 

öğrenenin doğru bir şekilde uygulamayı gerçekleştirip gerçekleştiremediğini değerlendirebilmektedir. (Mıdık ve 

Kartal 2010). 

Bilgisayar Destekli Simülasyon (Screen Based Simulation): Öğrenen kişinin klinik karar verebildiği, insan 

fizyolojisine göre düzenlenen ve geribildirim alabildiği bir yazılımdır. Bireysel ya da grup üzerinde tekrar tekrar 

kullanılabilmektedir. Örneğin, kardiyak arrest olan hastaya bilgisayar destekli simülasyon yönetimi kullanılarak 

müdahale edilmesi gibi. (Edeer ve Sarıkaya, 2015; Mert M, 2015) 

Sanal Gerçeklik:Doğal-gerçek ortamları taklit eden sanal obje ya da ortamları sunan bu simülatörler bilgisayara 

temelli üst düzeyde teknolojiyi içerir. Bu yöntem özellikle; öğrencinin hastayı tanılaması ve eğiticinin açıkça 

gözleyemediği durumlarda öğrenciye etkili öğrenme ortamı sunmaktadır. Örneğin, öğrenci pelvik muayene 

yaparken, eğitici tarafından bunun doğru yapıldığının saptanması zordur. Öğrencinin pelvik muayene sırasında 

oluşturduğu dokunma basıncı sensor ile alınarak bu alan hakkında geribildirim sağlar. Özellikle IV enjeksiyon, 

mesane kateterizasyonu gibi beceri eğitim ve değerlendirmelerinde bu teknolojiden yararlanılmaktadır (Mert M, 

2015) 

Hasta Simülatörleri (Patient Simulator): Gerçekçi fizyolojik yanıtlar verebilen interaktif mankenlerdir. Örneğin 

solunum, nabız, kalp ve solunum sesleri, idrar çıkışı, pupil reaksiyonları verebilmektedir. Daha üst modelleri ise 

simülasyon uygulaması süresince öğrenen tarafından yöneltilen sorulara yanıt verebilmekte ve iletişim 

kurulabilmektedir.  

Standardize/ Simüle Hasta: Simüle hasta, belli bir hastalık konusunda doğru öykü ve muayene bulguları tablosu 

çizebilmesi amacı ile eğitilmiş normal bir kişidir. Standardize hasta ise daha geniş bir şemsiyede yer almakta olup, 

hem simüle hastaları hem de kendi hastalıklarını standardize ve değişmez bir şekilde anlatması için eğitilmiş 

gerçek hastaları da içeren bir kavramdır (Dikici ve Yarış, 2007). Standardize hastaların iletişim becerileri 

eğitiminde kullanımı, görüşmelerin tamamı ya da belirli bölümlerinin öğrencilerce birçok kez tekrar edilebilmesi, 

görüşmelerin standart bir içerikte olması, görüşmenin öğrenci düzeylerine göre çeşitlendirilebilmesi, özel 
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durumların ve zor şartların yaratılabilmesi, her zaman kullanılabilir olması, zaman kazandırması ve belki de en 

önemlisi hasta gözüyle geribildirim verilebilme olanaklarını sunmaktadır (Mıdık ve Kartal 2010). 

Hibrit Simülasyon: Hibrit simülasyon standardize hastaya gerçekçi bir şekilde takılmış parça görev öğreticilerinin 

birlikte kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Özellikle psikomotor ve iletişim becerilerinin entegre bir şekilde 

kullanılmasını gerektiren klinik becerilerin öğretilmesinde oldukça yararlı olmaktadır. Bu yöntem öğrencilere 

gerçek bir hasta üzerinde beden bütünlüğünü bozmadan uygulama yapma olanağı sağlamaktadır (Erdem ve Sarı, 

2018; Sarmasoğlu Ş, 2014).  

Teknolojinin gelişimine paralel simülasyon çeşitleri artmakta, sağlık bilimleri alanındaki eğitimlerde 

simülasyonun kullanımı da önemli hale gelmektedir.  
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Sağlık Bilimlerinde Simülasyonun Tarihçesi 

Özet 

Simülasyon gerçekte var olan görevlerin, ilişkilerin, fenomenlerin, ekipmanların, davranışların ya da bazı 

bilişsel aktivitelerin taklit edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Sağlık bakımında ise simülasyon; klinik bir durumu 

mümkün olduğu kadar gerçeğine yakın bir şekilde yansıtarak klinik uygulamada bu durum ile gerçekten 

karşılaşıldığında onun daha kolay anlaşılabilir ve yönetilebilir olmasını sağlayan bir yöntem olarak 

tanımlanmaktadır. 

Simülasyon birçok eğitim türünde ve farklı disiplinlerde yararlanılabilen tekniktir. Simülasyonun tarihi 

geçmişine bakıldığında 5000 yıl öncesine kadar uzandığı görülmektedir. Sağlık alanında bilinen ilk simülasyonun 

kullanımı 1950’li yılları bulmaktadır. İlk simülatörler 16-17. yüzyılda “phantom” olarak isimlendirilen 

mankenlerdir. İlk olarak 1950 yılında İngiltere’de hemşirelik öğrencilerine fiziksel tanılamayı öğretmek için Mrs. 

Chase isimli simülatör kullanılmıştır. Geniş kapsamlı hasta simülatörlerinin gelişimi ise 1960’larda Amerika’da 

başlamıştır. Tıp eğitiminde simülasyonların ilk kullanım alanı anestezi olmuştur. İlk ve en iyi bilinen 

kardiyopulmoner canlandırma simülatörü, Anestezist Laerdal tarafından bir Norveç yayıncı ve bir oyuncak 

üreticisi ile birlikte geliştirdiği küçük adam 'Rescue-Anne'dir. Anestezide kullanılan ilk aktif simülatör ise 

Abrahamson ve arkadaşları tarafından 1969'da geliştirilen 'Sim One' adında endotracheal entübasyon da 

yapılabilen modeldir. 1980'lerde yüksek gerçeklik simülatörleri ortaya çıkarıldı.  

Son zamanlarda ise gerçekliğe yakınlığı yüksek “high fidelity” simülatörler eleştirel düşünme ve klinik karar 

verme becerilerinin öğretilmesi için etkin bir yöntem olarak kabul edilmiştir.  Hasta simülatörleri, yıllar içerisinde 

çok ileri teknoloji içeren aletlere dönüşmüş ve günümüzde üzerinde invaziv ve noninvaziv uygulamaları geniş 

çapta yapabilmenin yanı sıra, ekip çalışmalarının uygulanması için de çok elverişli hale gelmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Simülasyon, tarihçe, sağlık bilimleri. 
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History of Simulation in Health Sciences 

Summary 

Simulation is defined as the imitation of actual tasks, relationships, phenomena, equipment, behaviors or some 

cognitive activities. Simulation in health care; It is defined as a method that reflects a clinical situation as close to 

reality as possible and makes it easier to understand and manage when it is actually encountered in clinical practice. 
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Simulation is a technique that can be used in many types of education and in different disciplines. The historical 

history of the simulation can be traced back to 5000 years. The first known simulation in the health field dates 

back to the 1950s. First simulators 16-17. century “phantom” are called mannequins. First, in 1950, in the UK to 

teach nursing students to diagnose physical. A simulator called Chase was used. The development of 

comprehensive patient simulators began in the 1960s in the United States. The first use of simulations in medical 

education was anesthesia. The first and best known cardiopulmonary resuscitation simulator is the little man 

'Rescue-Anne' developed by the anesthesiologist Laerdal together with a Norwegian publisher and a toy 

manufacturer. The first active simulator used in anesthesia is the 'Sim One' model developed by Abrahamson et 

al. In the 1980s, high reality simulators were introduced. 

Recently, high fidelity simulators have been accepted as an effective method for teaching critical thinking and 

clinical decision-making skills. Over the years, patient simulators have been transformed into high-tech 

instruments and are now very suitable for invasive and noninvasive applications, as well as for team work. 

Key Words: Simulation, history, health sciences. 

 

 

 

 

 

Giriş  

Eğitimde kullanılan geleneksel yöntemler artık yerini “interaktif eğitim” yöntemlerine bırakmaktadır. Ekip 

yaklaşımı, sorun çözme, eleştirel düşünme, iletişim becerileri geliştirme ve duyuşsal kavramların öğretilmesinde 

etkin olmamasının yanı sıra öğrenenlerin bu öğrenme yöntemlerinden memnun kalmadığı da belirtilmektedir. 

Günümüz sağlık bakımı sisteminde “deneme yanılma” ya da “görme, duyma, yapma” yolu ile öğrenme yerini 

bilgi, beceri ve yeteneklerin kazanılmasını, klinik bakımda eleştirel düşünme ve karar vermenin geliştirilmesini 

sağlayan yenilikçi yaklaşımlara bırakmaktadır (Şendir ve Coşkun, 2016). Toplumun kaliteli sağlık bakımı istemesi 

ile hastaların eğitim nesnesi olmak istememeleri, sağlık hizmeti ve eğitimi arasındaki çelişkiyi ortaya koymaktadır. 

Bu durumu nispeten çözebilen en yenilikçi tekniklerden biri simülasyona dayalı sağlık eğitimi uygulamalarıdır. 

Bu derlemede simülasyon kavramı ve tarihçesi irdelenmiştir. 

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde simülasyon; benzetim, öğrence olarak tanımlanmıştır (TDK 2019). Genel 

anlamda simülasyon, eğitim ve öğretim hedeflerine yönelik durum veya davranışın taklit edildiği, tekrar edilebilir 

şekilde yapılandırılan bir eğitim yaklaşımıdır (Edeer ve Dicle, 2014; Durham ve Alden, 2007; Ravert, 2002). 

Eğitimde kullanımı giderek artan simülasyonun çeşitli tanımları bulunmaktadır. Simülasyon gerçekte var olan 

görevlerin, ilişkilerin, fenomenlerin, ekipmanların, davranışların ya da bazı bilişsel aktivitelerin taklit edilmesi 

olarak tanımlanmaktadır. Issenberg ve ark. (2005) simülasyonu; öğrencilerin gerçek bir durum içerisindeymiş gibi 

hareket etmeye ihtiyaç duyacakları bir yol olarak tanımlamıştır. Bradley (2006); sağlık eğitiminde simülasyon 

yöntemini geniş bir bakış açısı ile ele almış ve sadece teknolojik bilgisayar imkanları olarak değil, aynı zamanda 
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önemli derecede insan etkileşimini içeren bir eğitim yelpazesi olarak ifade etmiştir. Gaba (2007)’ya göre 

simülasyon ise; bir rehber öncülüğünde gerçek bir ortamı önceden deneyimlemeyi sağlayan bir tekniktir. 

Sağlık bakımında ise simülasyon; klinik bir durumu mümkün olduğu kadar gerçeğine yakın bir şekilde yansıtarak 

klinik uygulamada bu durum ile gerçekten karşılaşıldığında onun daha kolay anlaşılabilir ve yönetilebilir olmasını 

sağlayan bir yöntem olarak tanımlanmaktadır (Şendir M, 2013, Hovancsek 2007; Nehring ve Lashley 2009).  

Simülasyonun tarihi geçmişine bakıldığında 5000 yıl öncesine kadar uzandığı görülmektedir. İlk simülasyonlar, 

Çin savaş oyunlarından gelmektedir. Bu oyunlar daha sonra ordu ve donanma stratejilerinin gelişimini sağlamak 

amacıyla da kullanılmıştır. 1800’lü yıllardan itibaren ordu planlarının düzenlenmesi simülasyon yardımı ile 

olmuştur. Simülasyon tarihindeki ikinci önemli adım 1929 yılında Edward Link tarafından geliştirilen ilk uçak 

simülatörü ile atılmıştır. 1949’da ücretli eğlence sürüşleri için tasarlanan Link’in simülatörü ordu ve ticari 

havacılık alanında eğitim ve değerlendirmelerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Son 50 yıldır da 

eğitimde kullanılması ağırlık kazanan simülatörler ilk defa savunma, havacılık vb. endüstride kullanılmak üzere 

bilgisayar temelli olarak geliştirilmiştir (Mıdık ve Kartal, 2010). 

Sağlık alanında bilinen ilk simülasyonun kullanımı 1950’li yılları bulmaktadır. İlk simülatörler 16-17. yüzyılda 

“phantom” olarak isimlendirilen mankenlerdir. Fakat tıp alanında kullanılması 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar 

pek de yaygın değildir. Hemşirelik eğitiminde klinik becerilerinin öğretilmesi için gerçek insan boyutundaki 

mankenlerin ilk defa 1911 yılında kullanıldığı, ancak bu mankenlerin kuramsal bilginin uygulamaya aktarılmasına 

yardım ettiği fikrinin 1950 li yıllarda kabul gördüğü ve eş zamanlı olarak daha popüler olduğu görülmektedir. İlk 

olarak 1950 yılında İngiltere’de hemşirelik öğrencilerine fiziksel tanılamayı öğretmek için Mrs. Chase isimli 

simülatör kullanılmıştır. (McCaghie et al.2010 ; Bradley, 2006). 

Tıbbi simülasyonda ilk önemli çıkış 20. yüzyılda anestezistler ve endüstrinin ortak çalışma ürünü olmuştur. İlk ve 

en iyi bilinen kardiyopulmoner canlandırma simülatörü, Anestezist Laerdal tarafından bir Norveç yayıncı ve bir 

oyuncak üreticisi ile birlikte geliştirdiği Ressusi-Anni 'dir. Bu model, resusitasyon ve temel beceri eğiticiliği 

açısından diğer maket ve modellere örnek olmuştur. (Bradley, 2006).   

Anestezide kullanılan ilk aktif simülatör ise Abrahamson ve arkadaşları tarafından 1969'da geliştirilen 'Sim One' 

adında endotracheal entübasyon da yapılabilen modeldir. Kalp atımı ve senkronize karotis nabzı olan bu simülatör, 

insan hareketlerini taklit etmekte, ağzını açıp kapamakta, gözlerini kırpmakta, damar içi gaz ve ilaç uygulamalarına 

cevap vermekte ve kan basıncı ölçülebilmektedir. 1980'lerde yüksek gerçeklik simülatörleri üretme fizibilitesi, ilk 

olarak Stanford Üniversitesi'nde ve diğeri de Florida Üniversitesi'nde iki grup tarafından yeniden ortaya çıkarıldı. 

David Gaba liderliğindeki eski grup, kapsamlı anestezi simülasyon ortamını (CASE) geliştirdi ve ikincisi, Michael 

Good ve JS Gravenstein liderliğindeki Gainesville anestezi simülatörünü (GAS) geliştirdi. Stanford ekibi, gerçekçi 

simülasyon ortamlarında ekip temelli çalışmanın geliştirilmesine büyük önem vermiş ve klinik ekip temelli 

eğitimde önemli gelişmelere yol açmıştır (Bradley P, 2006). 

Üçüncü gelişim 1990’lı yıllarda sağlık eğitimi reformu ile birlikte simülasyonun, tıp ve sağlık öğrencilerinin eğitim 

ve değerlendirilmesinde kullanımının dünya tarafından tanınması ile olmuştur. Son zamanlarda gerçekliğe 

yakınlığı yüksek “high fidelity” simülatörler eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerilerinin öğretilmesi için 

etkin bir yöntem olarak kabul edilmiştir (Mıdık ve Kartal 2010; Nehring ve Lashley 2009).  
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Sonuç olarak simülasyon yıllar içerisinde çok ileri teknoloji içeren bir düzeye ulaşmış ve günümüzde üzerinde 

invaziv ve noninvaziv uygulamaları geniş çapta yapabilmenin yanı sıra, ekip çalışmalarının uygulanması için de 

çok elverişli hale gelmiştir.  
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Effect of Industrial Refining Process on Some Constituents of Canola and Corn Oils 

Derya DENİZ ŞİRİNYILDIZ, Aslı YORULMAZ 

Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Engineering, Food Engineering Department, AYDIN 

asliyorulmaz@adu.edu.tr 

Abstract 

The study reports the changes in fatty acid and sterol composition; as well as volatile and 3-MCPD ester content 

of two commercial vegetable oils at different steps of refining process. Canola and corn oils were collected from 

neutralization, bleaching, winterization and deodorization stages of a chemical refining plant and oil samples were 

evaluated for their constituents. Results have shown that fatty acid composition mainly remained unchanged, 

whereas total sterols decreased throughout the process by 15.23 % and 24.24 % for canola and corn oils 

respectively. Total volatiles of canola oil decreased gradually during refining, however corn oil had significant 

increases at bleaching step. 3-MCPD ester contents were between 0.19-0.26 mg kg-1 for corn and 0.20-0.48 mg 

kg-1 for canola oils. Deodorization was found to be the most influential refining stage for formation of 3-MCPD 

esters.  

Key words: 3-MCPD ester, fatty acid, refining, sterol, volatile compounds 
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Endüstriyel Rafinasyon İşleminin Kanola ve Mısır Yağlarının Bazı Bileşenleri Üzerine Etkisi 

Derya DENİZ ŞİRİNYILDIZ, Aslı YORULMAZ 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, AYDIN 

asliyorulmaz@adu.edu.tr 

Özet 

Çalışmada, rafinasyon işleminin farklı basamaklarından temin edilen iki farklı ticari bitkisel yağın yağ asidi ve 

sterol bileşimleri ile birlikte uçucu bileşen ve 3-MCPD ester içerikleri rapor edilmiştir. Kanola ve mısır yağları, 

kimyasal rafinasyon yapan bir işletmenin nötralizasyon, ağartma, vinterizasyon ve deodorizasyon 

basamaklarından temin edilmiş ve yağ örnekleri içerdikleri bileşenler yönünden incelenmiştir. Sonuçlar, yağ asidi 

bileşiminin temel olarak değişmediğini, toplam sterollerin proses boyunca kanola ve mısır yağları için sırasıyla % 

15.23 ve % 24.24 düzeyinde azaldığını göstermiştir. Kanola yağının toplam uçucu bileşenleri rafinasyon sırasında 

kademeli olarak azalmıştır, ancak mısır yağında ağartma aşamasında önemli düzeyde artış olmuştur. 3-MCPD 

ester miktarı mısır yağı için 0.19-0.26 mg kg-1 aralığında, kanola yağları için 0.20-0.48 mg kg-1 aralığında 

bulunmuştur. 3-MCPD esterlerinin oluşumu yönünden en etkili basamağın deodorizasyon olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: 3-MCPD ester, rafinasyon, sterol, uçucu bileşikler, yağ asidi 
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Introduction 

  Crude vegetable oils include some impurities such as free fatty acids, phosphatides, waxes, oxidation 

products, color pigments and odorants which impair organoleptic properties and stability and therefore most edible 

oils are refined before consumption. There are several stages in refining process, namely, degumming, 

neutralization, bleaching and deodorization and each step affects the composition of the oil. There are several 

studies evaluating the effect of refining process on various constituents of different types of oils. Cottonseed oil 

has been evaluated for the change in tocopherol, sterol content and fatty acid composition (El-Mallah et al., 2011); 

sunflower oil for tocopherol content (Alpaslan et al., 2001; Tasan and Demirci, 2005; Naz et al., 2011), trans fatty 

acids (Tasan and Demirci, 2003), polycyclic aromatic hydrocarbons (Teixeira et al., 2007); soybean oil for 

phospholipid, chlorophyll and tocopherol content (Jung et al., 1989), sterol (Johansson and Hoffmann, 1979), 

steradien, steryl ester, polymeric glycerides (Ferrari et al., 1996), conjugated dien content (Bachari-Saleh et al., 

2013); coconut oil for fatty acid composition (Petrauskaitè et al., 2000); tea seed oil for fatty acid composition, 

sterol, α-tocopherol, Vitamin D3 and squalene content (Wei et al., 2015); safflower oil for sterol and tocopherol 

content (Ortega-García et al., 2006); rice bran oil for oryzanol content (Krishna et al, 2001) fatty acid, diglyceride, 

tocopherol and tocotrienol content (Hoed et al., 2006); wheat germ oil for tocopherol and fatty acids (Wang and 

Johnson, 2001); olive oil for wax, fatty alcohol (Tubaileh et al., 2002), phenolic compound distribution (Garcia et 

al., 2006); hazelnut oil for fatty acids, tocopherol and sterols (Karabulut et al, 2005); canola oil for fatty acids, 

polar compounds (Farhoosh et al., 2009); rapeseed oil for 4-vinylsyringol and phenolics (Kraljić et al., 2015); 

Moringa oleifera seed oil for density, viscosity, saponification value, fatty acids and oxidation indices (Sánchez-

Machado et al., 2015); peanut, maize, sunflower and lampante olive oils for phytosterol oxidation products 

(Bortolomeazzi et al., 2003). Although substantial effort has been paid to determine the effect of refining on some 

minor compounds of various vegetable oils, there is no information on the influence of refining steps on volatile 

components of vegetable oils. Hence, the first purpose of the study was to examine the change in volatile 

components together with fatty acids and individual sterols.  

 3-Monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD) is a heat induced contaminant which may be formed at excessive 

temperatures in the presence of chloride. It can be found either in free or ester forms in different foodstuff. There 

are various factors promoting the formation of 3-MCPD esters during oil refining (Pudel et al., 2011; Matthäus et 

al., 2011) and therefore each one of the refining stages may have incompatible effect on the formation of ester-

linked 3-MCPD. Hence the refining process was attributed as target operation for mitigation strategies (Craft et 

al., 2012). Different vegetable oils have different capabilities to form 3-MCPD esters (Pudel et al., 2011). 

Additionally there’s scarce information in literature about the impact of different processing conditions on the 

formation of 3-MCPD esters. Because the first step of characterization and reduction of 3-MCPD esters lies in the 

knowledge of their detection during different processes, in the current study, individual steps of oil refining are 

evaluated for their potency to form ester bound 3-MCPD in order to bring more clearance into the further 

characterization and mitigation studies.  

Materials and Methods 

Oil samples 
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  Canola and corn oil samples were kindly supplied by Elita Gıda San ve Tic A.Ş. (Adana, Turkey). 

Refining Procedures 

 Canola and corn oils were obtained from processing lines of refineries. Both types of oils were processed 

in the same way, in four different steps: degummimg-neutralizing, bleaching, winterization and deodorization. 

Chemical refining was carried out as follows: In the first step, the crude oil was heated up to 80°C. Phosphoric 

acid (85%) was added at 0.05 % level as degumming agent and the mixture was stirred for 5-10 minutes. 

Afterwards, oil was mixed with 15-16 °Be’ NaOH for 15-20 minutes. The soapstock was eliminated from the oil 

by centrifuging and the oil was washed with 2% water and centrifuged again. The neutralized oil was then dried 

with vacuum driers to remove the remaining water present in the oil. In bleaching step, neutralized oil was heated 

to 100-110 °C and 0.4-0.8 % of bleaching earth was added. The mixture was heated for 30-45 min and filtered. 

The filtration was accomplished at 100-120 °C under 70 mbar vacuum to remove bleaching earth and adsorbed 

constituents from the oil. In the next step, winterization was achieved by cooling the oil to 7-10 °C and then 

filtering to discard the waxes and saturated fraction. Finally, the oil was deodorized at 155-245 °C under 2.5-4 

mbar vacuum to eliminate the volatile compounds. The representative samples of 250 ml were stored at -18 °C in 

nitrogen atmosphere until analysis. 

Analyses  

Fatty acid composition 

The methyl esters of fatty acids were prepared according to IUPAC (1987). A gas chromatograph GC 2010 

(Shimadzu, Kyoto, Japan) equipped with a flame ionization detector (T = 240°C), injector (T = 290°C) and DB-

23 silica capillary column (60 m x 0.25mm i.d. and 0.25 μm film thickness) (J&W Scientific) was used to analyze 

the fatty acids. Oven temperature was 195°C. Nitrogen was used the carrier gas with a flow rate of 1 ml/min and 

the split ratio was 80:1.  

Sterol composition 

Sterol contents of oil samples were identified according to AOCS Method Ch 6-91 (2003). Sterols were 

quantified using a gas chromatography instrument (Shimadzu, Kyoto, Japan) equipped with a split/splitless 

injector (T = 280 °C), flame ionization detector (T = 290 °C) and HP-5 fused silica capillary column (30 m, 0.25 

mm i.d. and 0.25 mm film thickness) (Chrom Tech., Apple Walley, MN, USA) was employed for chromatographic 

elution. The carrier gas was nitrogen (0.8 ml/min) and the split ratio was 50:1.  

Volatile compound analysis 

Static headspace gas chromatography-mass spectrometry (SHSGC-MS) was employed to determine the 

volatile profile of oils. The headspace of oils were analyzed by Agilent 7697A model (Agilent Technologies, Santa 

Clara, CA, USA) headspace sampler. The headspace was connected to a 7820A model (Agilent Technologies, 

Santa Clara, CA, USA) gas chromatograph and associated with a mass selective detector of Agilent 5975 model 

(Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA). A 10 ml of sample was placed in a 20 ml vial which is sealed with 

poly(tetrafluoroethylene) (PTFE)/silicone septum. The extraction conditions were as follows: oven temperature, 

120 °C; loop temperature, 130 °C; transfer line temperature, 140 °C; vial equilibration time, 120 min. The 
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chromatographic elution was carried out using HP-5MS column (30 m, 0.25 mm i.d. and 0.25 mm film thickness) 

(Chrom Tech., Apple Walley, MN, USA) with the following temperature program: 40 °C, held for 5 min; 2 °C/min 

up to 110 °C, held for 1 min; 5 °C/min up to 150 °C, held for 1 min; 10 °C/min up to 250 °C, held for 20 min. 

Helium was the carrier gas with a flow rate of 1 ml/min. The injection port, MS source and MS quadrupole 

temperatures were set at 160 °C, 230 °C and 150 °C respectively. The library of Wiley was used to identify the 

volatile compounds.  

Analysis of 3-MCPD esters 

The 3-MCPD ester contents were determined according to the DGF Standard Method C-VI 18 (10) (2009) 

The chromatographic separation was achieved using a capillary column (Restek Rxi-5 ms column, 30 m × 0.25 

mm × 0.25 μm) and the injector was run in splitless mode. Carrier gas was helium with a flow rate of 1.18 mL/min. 

The oven temperature programme was set as follows: 80°C raised to 155°C with a heating rate of 5°C/min and 

then it was raised to 300°C with 60°C/min and held for 5 minutes. Temperature of ion source and interface in mass 

spectrometer was 200 and 280 °C, respectively. Quantification of the results was carried out by monitoring 

characteristic ions at m/z 150 for 3-MCPD-d5 and m/z 147 for 3-MCPD.  

Statistical analysis  

Statistical analysis was performed with SPSS 15 statistical software (SPSS Inc., Chicago, USA). Data were 

assessed by one-way ANOVA. Duncan’s multiple range test was used to determine any significant differences 

between refining steps if there are any significant differences between refining steps.  

Results and Discusssion 

Table 1 shows the change in fatty acid distribution of oils during refining. Main fatty acid was oleic acid 

(65.72-66.36%) for canola oil, whereas linoleic acid was found to be predominant for corn oil (56.54-57.73 %). 

Besides, myristic (C 14:0), pentadecanoic acid (C 15:0), pentadecenoic acid (C 15:1), palmitic (C16:0), palmitoleic 

(C16:1), heptadecanoic (C17:0), heptadecenoic (C17:1), stearic (C18:0) and linolenic (C18:3) acids were 

determined. The fatty acid composition of oils mainly covered the widely acknowledged limits for each type of 

oil determined in previous works. The obtained results have shown that fatty acid distribution of oils mainly 

remained unchanged after industrial refining process, in accordance with former findings (Karabulut et al., 2005; 

Mariod et al., 2006).  

The change in sterol amounts of oils during refining is given in Table 2. β-sitosterol, Δ-5-avenasterol, 

campesterol, stigmasterol, brassicasterol, clerosterol, Δ-7-campesterol,  campestanol, sitostanol, Δ-7-stigmastenol, 

24-methylene-cholesterol, Δ-7-avenasterol and Δ-5-24-stigmastadienol were identified in samples. Individual 

sterol content and composition were mainly comparable to previous works determined for corn (Verleyen et al., 

2002) and canola (Hamama et al., 2003) oils. Total sterol content were between 8295.43-7032.23 mg kg-1 for 

canola and 8912.02-6752.06 mg kg-1 for corn oils. The reduction ratio in total sterol was 15.23 % and 24.24 % in 

the same order. The major sterol was β-sitosterol and had a similar trend with total sterols. β-sitosterol comprised 

51.56 % of canola and 64.57 % of corn oils on average. Campesterol was the other outstanding phytosterol 

covering a range of 35.89 % of canola and 17.19 % of corn oils. Canola oil was distinguished with its high 

brassicasterol content (8.92-10.16 %). Stigmasterol contents of corn oil were higher with an average value of 
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5.77%. Total sterol content and individual sterol ratios were generally within the limits established for vegetable 

oils, set by Turkish food codex (2012) except for Δ-5-avenasterol ratios which were found to be slightly lower 

than the threshold limit.  
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Table 1. Fatty acid composition of canola and oils throughout refining (%) 

  

  C 14:0 C15:0 C15:1 C 16:0 C 16:1 C 17:0 C 17:1 C 18:0 C 18:1  C18:2 C 18:3 

               Canola Oil   

Crude 0.05B 0.02A 0.01A 4.64B 0.20B 0.04A 0.06A 1.54AB 65.72A 20.20AB 7.52B 

Neutralized 0.04A 0.03A 0.02B 4.26A 0.19AB 0.04A 0.05A 1.59C 66.36B 20.11A 7.31B 

Bleached 0.04AB 0.02A 0.01AB 4.45B 0.18A 0.04A 0.06A 1.52A 65.96AB 20.35BC 7.37B 

Winterized 0.05AB 0.01A 0.02B 4.49B 0.19A 0.04A 0.05A 1.57BC 65.76A 20.46C 7.36B 

Deodorized 0.05AB 0.02A 0.01AB 4.58B 0.19AB 0.04A 0.05A 1.57BC 66.10B 20.60C 6.78A 

Corn Oil 

Crude 0.03a 0.01a 0.01a 11.17b 0.09a 0.06ab 0.03a 1.90a 28.91bc 56.89bc 0.89a 

Neutralized 0.03a 0.01a 0.01a 11.37b 0.11b 0.07b 0.02a 1.99a 27.74a 57.73c 0.92a 

Bleached 0.03a 0.01a 0.01a 11.13b 0.10ab 0.07ab 0.03a 1.97a 28.45b 57.30bc 0.89a 

Winterized 0.03a 0.01a 0.01a 10.95ab 0.12b 0.07ab 0.02a 1.96a 29.10c 56.81b 0.91a 

Deodorized 0.03a 0.01a 0.01a 10.22a 0.10ab 0.06a 0.03a 1.93a 30.28c 56.54a 0.79a 

Different letters show significant differences between different steps of refining for canola (A-C) and corn (a-c) oils.  
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Table 2. Sterol contents of canola and corn oils during refining (mg kg-1) 

 

 
Brassica 

sterol 

24- 

methylene- 

cholesterol 

Campe 

sterol 

Campe 

stanol 

Stigma 

sterol 

Δ-7- 

Campe 

sterol 

Clero 

sterol 

β-sito 

sterol 
Sitostanol 

Δ-5- 

avena 

sterol 

Δ-5,24- 

stigma 

stadienol 

Δ-7- 

stigma 

stenol 

Δ-7- 

avena 

sterol 

Total 

Sterols 

Canola oil 

Crude 842.74C 2.32A 3043.54B 7.60A 27.14A 9.05A 30.20C 4123.66AB 15.97A 135.24A 27.80A 20.11A 10.01A 8295.43B 

Neutralized 796.98BC 1.33A 2921.60B 6.32A 24.34A 12.48A 35.23C 4065.82AB 3.69A 122.67A 21.55A 19.87A 11.80A 8023.75B 

Bleached 726.82B 4.09A 2842.41B 4.96A 33.90A 18.15A 19.25B 4217.21B 65.85A 58.62A 39.98B 19.28A 6.31A 8056.89B 

Winterized 722.89B 1.19A 2801.03B 1.00A 21.46A 17.94A 1.81A 4241.63B 5.47A 109.63A 45.65B 16.17A 6.57A 7991.32B 

Deodorized 637.35A 3.99A 2538.36A 1.97A 24.30A 12.08A 16.18B 3629.79A 2.39A 102.44A 39.47B 16.61A 7.25A 7032.23A 

Corn oil 

Crude 7.27c 6.02c 1651.77b 114.60e 434.71a 9.43b 35.48a 5090.18b 275.91d 135.68b 27.19a 45.63a 46.17d 8912.02c 

Neutralized 1.36a - 2389.88d 67.41b 597.97b 0.19a 22.05a 8302.79e 124.37a 95.64a 41.51a 56.34c 58.78e 11758.34d 

Bleached 2.63b 11.44e 1715.68b 73.69c 446.36a 2.41a 31.70a 5565.41c 177.06b 101.82a 47.18e 44.81a 37.57a 8257.82b 

Winterized 9.27d 5.89b 1879.25c 82.10a 508.13a 1.79a 25.68a 5520.82d 176.14c 75.73b 48.12d 52.25b 44.31c 8429.49c 

Deodorized 17.32e 7.46d 1498.39a 82.78d 472.23a 3.37a 22.40a 4281.63a 153.94c 83.94a 45.23c 45.33e 38.03e 6752.06a 

Different letters show significant differences between different steps of refining for canola (A-C) and corn (a-e) 
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Volatile compounds of oil samples were analyzed by gas chromatography coupled with mass spectrometry 

using static headspace extraction technique. Total peak areas of volatile compounds at different stages of refining 

for oils were given in Figure 1. Canola oil was found to be poorer for volatile compounds, when compared to corn 

oil. Total volatile loss during refining was 86.81% and 84.50% for canola and corn oils respectively. Total volatiles 

decreased gradually for canola oil, however significant increment was observed at bleaching step of corn oil. Some 

selected volatiles determined comparatively in higher amounts for corn and canola oils is given in Table 3. Similar 

to total volatile content, individual volatiles had significant increments at bleaching step, and decreased after then 

for corn oil. Pyrazine, 2,5-dimethyl-; furan-2-methyl; and 2-octyne were conspicuous peaks for corn oil; and 

nonanal was found to be in significant amounts for canola. 

 

Figure 1. Change in total volatile contents of canola and corn oils during refining  
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Table 3. Selected volatile compounds of corn and canola oils during refining (GC-MS-HS peak area x10-6) 

Selected volatiles 
Crude Neutralized Bleached Winterized Deodorized 

Canola oil 

Heptanal - - 12.72 8.48 5.92 

Trans-2-heptenal - - - - 22.68 

Trans-2-trans-4-heptadienal 0.82 7.63 - 11.93 5.72 

Octanal 7.92 3.71 - 10.54 4.35 

Nonanal 12.79 10.80 28.98 25.05 16.52 

 Corn oil 

2-furanmethanol 57.39 30.68 - - - 

Pyrazine, 2,5-dimethyl- 918.22 28.09 - - - 

Furan-2-methyl 130.29 48.86 134.61 45.91 - 

1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde, 

5-methyl- 
4.63 0.91 - 

- 
- 

7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane, 2-

methylene- 
- - 51.16 

- 
- 

2-Phenyl-2-butenal 13.98 11.70 - - - 

2-Octyne - - 199.40 10.64 - 

5-Methyl-2-phenyl-2-hexenal 2.75 2.83 4.81 1.62 - 

The changes in the content of 3-MCPD ester content during different steps of refining steps corn and canola 

oils was shown in Figure 2. The content of 3-MPCD esters varied between 0.19 and 0.26 mg kg-1 for corn oil in 

accordance with previous results (Kuhlmann, 2011). The maximum concentration of ester bound 3-MCPD was 

detected during deodorization step in accordance with the former works in literature (Pudel et al., 2011; Matthäus 

et al., 2011) which underline that deodorization is the most effective stage inducing the formation of 3-MCPD 

esters for different oils. The concentration of 3-MCPD esters were generally higher in corn oils when compared to 

canola oils except the last step of refining, namely deodorization. The unrefined canola oil contained 0.20 mg kg-

1 3-MCPD esters and the concentration increased to 0.48 mg kg-1 after deodorization. The results are in accordance 

with former works (Kuhlmann, 2011). 
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Figure 2. Changes in 3-MCPD ester contents of corn and canola oils during refining 

 

Conclusion 

The study investigates the change in fatty acid, sterol and volatile profile and 3-MCPD ester content of two 

economically important vegetable oils during refining. Results have shown that deodorization was the influential 

step on 3-MCPD esters. Sterols were found to decrease throughout the process, whereas fatty acids were 

determined to be more stable. The findings may provide insightful information about the impact of refining on 

compositional characteristics of valuable commercial vegetable oils.  
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışmada özel bir hastanede üriner sistem enfeksiyonlu çocukların idrar örneklerinden kültürü yapılan 

Esherichia coli'nin antibiyotik duyarlılıklarının saptanması amaçlandı. Yöntemler: 2017-2018 tarihleri poliklinik 

hastalarına ait idrar örneklerinden izole edilen suşların  identifikasyonu konvansiyonel yöntemlerle yapılmıştır. 

Antimikrobiyal duyarlılıkları Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterlerine göre disk difüzyon 

yöntemiyle belirlenmiştir. Bulgular: En duyarlı antibiyotikler; sefiksim, meropenem, imipenem, levofloksasin, 

siprofloksasin, sefepim, ertapenem, seftazidim, seftriakson ve amikasin bulunmuştur. En az dirençli antibiyotik 

ise ampisillin’dir.  Test edilen Esherichia coli izolatlarından 60 (%29) hiçbir antibiotiğe direnç göstermemiştir. 

Direnç gösteren antibiyotik sayısı ise 1 ile 10 arasında değişmektedir. Çalışmaya alınan 204 Esherichia coli izolatı 

genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz yönünden negatif çıkarken sadece 1 izolat genişlemiş spektrumlu beta-

laktamaz pozitif olarak bulunmuştur. Sonuç: Antibiyogram sonuçları dikkate alındığında, sefiksim, meropenem, 

imipenem, levofloksasin, siprofloksasin, sefepim, ertapenem,seftazidim, seftriakson ve amikasin idrar 

örneklerinden izole edilen Esherichia coli enfeksiyonu için tercih edilen ilaçlar olması gerektiği düşünülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: E. coli, antibiyotik duyarlılığı, idrar, çocuk polikliniği  

 

 

 

 

ABSTRACT 

Objective: In this study we aimed to determine Escherichia coli and their antibiotic susceptibility cultured from 

urine samples in children with urinary tract infection in a private hospital.    Methods: The identification of strains 

isolated from urine samples of outpatients between 2017-2018 were performed by conventional methods. 

Antimicrobial susceptibility was determined by disk diffusion method in accordance with Clinical Laboratory 

Standards Institute (CLSI). Results: The most sensitive antibiotics; cefixime, meropenem, Imipenem, 

levofloxacin, ciprofloxacin, cefepime, ertapenem, ceftazidime, ceftriaxone and amikacin were found. The least 

resistant antibiotic is Ampisillin. 60 of the isolates tested were Escherichia coli showed no resistance to any 

antibiotics. The number of resistant antibiotics varies between 1 and 10. The 204 Esherichia coli isolate were 

negative for Extended-Spectrum Beta-Lactamase and only one isolate Extended-Spectrum Beta-Lactamase was 
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positive. Conclusion: Considering the antibiogram results, cefixime, meropenem, imipenem, levofloxacin, 

ciprofloxacin, cefepime, ertapenem, ceftazidime, ceftriaxone and amikacin were considered to be the preferred 

drugs for Esherichia coli infection isolated from urine samples. 

Keywords: Esherichia coli, antibiotic sensitivity, urine, pediatric outpatient clinic 

 

Giriş 

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE), çocukluk döneminde sık görülen enfeksiyonlardan birisidir (Elder., 

2004). Ülkemizde çocukluk çağı hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezliğinin en önemli sebebi vesikoureteral 

reflü zemininde gelişen idrar yolu enfeksiyonlarıdır  (Sirin ve ark.,1995 ). Tüm yaş gruplarında olduğu gibi 

çocukluk çağında da idrar yolu enfeksiyonlarına sebep olan mikroorganizmalar arasında gram negatif basiller ilk 

sırayı alır ve bunlar arasında en sık karşılaşılan etken  Escherichia coli (E. coli)'dir. İlk idrar yolu enfeksiyonu 

ataklarında etken %70-90 E.coli’dir ( Krasinski.,1998;  Topal., 1997 ; Gür ve ark., 1999). 

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz (GSBL) ilk defa 1983’te Almanya’da Klebsiella spp. türlerine 

karşı geniş spektrumlu β-laktamların kullanılmaya başlanmasından hemen sonra bulunmuştur (Bozkurt ve ark., 

2007; Bradford ., 2001; Güler  ve ark., 2008; Iraz 2009; Eryılmaz ve ark., 2010). E. coli tüm beta-laktam 

antibiyotiklere duyarlı iken, ilk olarak 1987’de GSBL üreten E. coli suşları bildirilmiştir. E. coli yenidoğan 

bebeklerde, nötropenik kanser hastalarında ve altta yatan hastalığı olan çocuklarda ciddi enfeksiyonlara neden 

olmaktadır (Çelebi ve ark., 2009; Eryılmaz ve ark., 2010;Yetkin ve ark., 2006) Ayrıca tüm yaşlarda olduğu gibi 

çocukluk döneminde de üriner sistem enfeksiyonuna neden olan en sık etken olup üriner sistem enfeksiyonunda 

%70-90 oranında karşılaşılan bir patojendir (Çelebi ve ark., 2009;Yetkin ve ark., 2006; Koçoğlu ve ark., 2007). 

 

Bu çalışmamızda; bir yıllık süre içinde hastanemizin çocuk polikliniklerinden laboratuvarımıza 

gönderilen, ayaktan takip edilen çocuk hastalara ait idrar örneklerinden üretilen E. coli suşlarının antibiyotiklere 

direnç oranları ile GSBL varlığı ve sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem 

 

Sunulan çalışmada, Ocak 2017-Aralık 2018 tarihleri arasındaki 12 aylık sürede Özel Giresun Ada 

Hastanesi’ne başvurup idrar yolu enfeksiyonu ön tanısı alan ve idrar örneklerinde idrar kültürü testi istenen  205 

(93 erkek ve 112 bayan) çocuk hastaya ait kayıtlar retrospektif olarak incelendi ve bu vakalara ait laboratuvar 

bulguları ile bazı demografik veriler elde edildi. 

Kültür için idrar örneklerinden, %5 defibrine koyun kanlı agar ve eozin-metilen mavisi (EMB) agar 

plaklarına ekim yapıldı. Tek mikroorganizmadan; orta akım idrar örneğinde 105 

 CFU/ml, kateterle alınan idrar örneğinde 105  CFU/ml, suprapubik aspirasyonla alınan idrar örneğinde herhangi 

bir sayıda üreme olması pozitif sonuç olarak kabul edildi. Mikroorganizmaların identifikasyonu klasik 

mikrobiyolojik yöntemlerle yapıldı, antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI,2010) önerileri doğrultusunda Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle çalışıldı. GSBL tespiti için 

de çift disk sinerji testi kullanıldı. 

 

Çift Disk Sinerji Testi 
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İzole edilen E. coli türlerinin GSBL varlığı çift disk sinerji yöntemiyle araştırılmıştır (CLSI,2006). Müller 

hinton agar (MHA) besiyerine ekilip 30- 35°C’de 24 saat inkübe edilen kültürlerden 2-3 koloni alınarak, 0,5 

Macfarland bulanıklık standardına eşdeğer şekilde serum fizyolojik içinde süspanse edilmiştir. Süspansiyondan, 

steril eküvyon çubuk ile alınarak MHA yüzeyine ekim yapılmıştır. Besiyeri yüzeyine antibiyotik diskleri; 

merkezde amoksisilin klavulonik asit (AMC-20/10μg; Oxoid), merkeze uzaklıkları 25 mm ve 20 mm olacak 

şekilde aztreonam (ATM-30μg;Oxoid), seftriakson (CRO-30μg; Oxoid), sefotaksim (CTX 30μg;Oxoid), 

seftazidim (CAZ-30μg;Oxoid) yerleştirilir. 30-35°C’de 24 saat inkübe edilen besiyerleri incelenerek  aztreonam, 

seftriakson, sefotaksim, seftazidim disklerine ait inhibisyon zonlarının amoksisilin klavulonik asit diski karşısında 

genişlemesi veya iki inhibisyon zonu arasındaki bakteri üreyen alanda üreme olmayan bir bölgenin bulunması 

durumunda çift disk sinerji testi sonucu pozitif olarak değerlendirilmiştir. 

 

Şüpheli durumlarda, kombinasyon disk yöntemi uygulanmaktadır. Yönteme göre; 0.5 Mc Farland standart 

bulanıklıkta olacak şekilde hazırlanan bakteri süspansiyonu 4 mm kalınlığındaki MHA yüzeyine ekilerek üzerine 

CAZ (30μg), seftazidim/klavulanik asit (30/10 μg) (CZC) ve CTX (30 μg), sefotaksim/klavulanik asit (30/10 μg) 

(CTC) diskleri dispenser ile yerleştirilmiştir. 35±2˚C’de 18-20 saat inkübasyondan sonra sonuçlar 

değerlendirilmiştir. CZC ve CTC kombinasyonlarının zon çaplarının tek başına CAZ ve CTX ile oluşan zon 

çaplarına göre 5 mm ya da daha büyük olması GSBL (+) olarak değerlendirilmiştir. 

 

Antibiyotik Duyarlılklarının Belirlenmesi 

 

Antimikrobiyal duyarlılık testi CLSI standartlarına göre disk difüzyon yöntemi ile yapılmıştır (CLSI, 2010). 

Çalışmada izolatların sefiksim (5 µg), meropenem (10 µg), imipenem (10 µg), levofloksasin (5 µg), siprofloksasin 

(5 µg), sefepim (30 µg), ertapenem (10 µg), amikasin (30 µg), sefaperazon (30 µg), piperasilin-tazobaktam (100/10 

µg), gentamisin (120 µg), sefuroksim (30 µg), sefazolin (30 µg), trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMX; 

1.25/23.75 µg), ampisilin sulbaktam (10/10 µg), nitrofurantoin (300 µg), amoksisilin klavulanik asit (20/10 µg) ve 

ampisilin (10 µg) duyarlılıkları test edildi. 

 

 MHA besiyerine ekilip 30  35 oC’de 24 saat inkübe edilen kültürlerden 2-3 koloni alınarak, 0,5 Macfarland 

bulanıklık standardına eşdeğer şekilde serum fizyolojik içinde süspanse edilmiştir. Süspansiyondan, steril eküvyon 

çubuk ile alınarak MHA yüzeyine ekim yapılmıştır. Besiyeri yüzeyi kuruduktan sonra antibiyotik diskleri 

yerleştirilmiştir. 30 -35 °C’de 18-24 saatlik inkübasyon sonucunda oluşan antibiyotik inhibisyon zon çapları 

milimetrik olarak ölçülmüştür. Elde edilen zon çapları CLSI da belirtilen zon çaplarıyla karşılaştırılarak E. coli  

antibiyotiklere hassas ve dirençli olarak değerlendirilmesi yapılmıştır.  

 

 

 

 

Bulgular 
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Yaptığımız bu çalışmada, en duyarlı antibiyotikler; Sefiksim, Meropenem, İmipenem, Levofloksasin, 

Siprofloksasin, Sefepim, Ertapenem,Seftazidim, Seftriakson ve Amikasin bulunmuştur. En az dirençli antibiyotik 

ise Ampisillin’dir. Sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1  İdrar örneklerinden İzole Edilen 205 E.coli izolatının Antibiyotiklere  Direnç Oranı                                                           

Antibiyotikler Duyarlı Ilımlı Dirençli 

Sefiksim 205(%100) - - 

Meropenem 205(%100) - - 

İmipenem 205(%100) - - 

Levofloksasin 205(%100) - - 

Siprofloksasin 205(%100) - - 

Sefepim 203(%99,02) 1 (%0,48) 1(%0,48) 

Ertapenem 203(%99,02) - 2(%0,97) 

Seftazidim 201(%98,04) - 4(%1,95) 

Seftriakson 199(%97,07) - 6(%2,92) 

Amikasin 199(%97,07) 4(%1,95) 2(%0,97) 

Sefoperazon 193(%94,14) 5(%2,43) 7(%3,41) 

Piperasillin Tazobaktam 187(%91,21) 3(%1,46) 15(%7,31) 

Gentamisin 186(%90,73) 3(%1,46) 16(%7,80) 

Sefuroksim 182(%88,78) 3(%1,46) 23(%11,21) 

Sefazolin 179(%87,31) 4(%1,95) 22(%10,73) 

Trimetroprim/Sulfametoksazol 169(%82,43) 1(%0,48) 35(%17,07) 

Ampisillin Sulbaktam 158(%77,07) 0(%0) 47(%22,92) 

Nitrofurantoin 155(%75,60) 8(%3,90) 42(%20,48) 

Amoksillin Klavulanik Asit 150(%73,17) 0(%0) 55(%26,82) 

Ampisillin 70(%34,14) 0(%0) 135(%65,85) 

 

Tablo2’de görüldüğü gibi 60 (%29,2) E.coli izolatı hiçbir antibiyotiğe direnç göstermemiştir. Direnç gösteren 

antibiyotik sayısı ise 1 ile 10 arasında değişmektedir (Tablo2). 204 E.coli bakterisi GSBLyönünden negatif 

çıkarken sadece 1 E.coli GSBL pozitif olarak bulunmuştur. 
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Tablo 2 Çalışmaya Alınan 205 E.coli’nin Çoklu antibiyotik Direnç Oranları 

 

Çoklu Antibiyotik Direnci GSBL 

+/- 

Dirençli 

Antibiyotik 

N % 

0 - 0 60 29 

0,1 - 1 43 21 

0,1 - 2 37 18 

0,2 - 3 22 11 

0,2 - 4 19 10 

0,3 - 5 10 5 

0,3 - 6 4 2 

0,4 - 7 6 3 

0,4 - 8 1 0,5 

0,5 - 9 2 1 

0,5 + 10 1 0,5 

 
n: izole edilen suş sayısı, + GSBL pozitiflik, - GSBL negatif  
 

 

Tartışma 

 

Ayatollahi ve ark (2013) yaptığı çalışmada test ettiği antibiyotikler içinde en hassas olarak imipenem (%80)'i 

bulmuştur. Oteo ve ark (2006) ve Lai ve ark (2014)  imipenem hassasiyetini bizim çalışmamızdaki gibi %100 

olarak bulmuştur. Karlowsky ve ark (2002) siprofloksasin hassasiyetini %97,7 olarak bulmuştur. Bizim 

sonuçlarımızla benzerdir. Zinnah ve ark (2008) yaptığı çalışmada, farklı kaynaklardan izole ettiği E. coli suşlarının 

levofloksasin  hassasiyetinin %100-40 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Karlowsky ve ark levofloksasin 

hassasiyetini %97,3 olarak bulmuştur. Önceki çalışmaların sonuçları bizim sonuçlarımızla uyumludur. 

 

Lai ve ark (2014) yaptığı çalışmada sefepim hassasiyetini %91,4 olarak bulmuştur. Aynı çalışmada amikasin 

hassasiyeti ise % 98.9 olarak bildirilmiştir. Sah ve ark (21016) yaptığı çalışmada, seftriakson ve amikasin 

hassasiyetini %100 olarak bulmuştur. Bizim çalışmamızda da benzer sonuçlar bulunmuştur. Hawser ve ark (2011) 

yaptığı çalışmada ertapenem hassasiyetini %99,3 olarak tespit etmişlerdir. Aynı çalışmada seftazidim hassasiyeti 

ise %90,3 olarak tespit edilmiştir. 

 

Deveci ve ark (2010) yaptığı çalışmada, GSBL oluşturan ve oluşturmayan suşların çeşitli antibiyotiklere karşı 

direnç oranları karşılaştırmıştır ve GSBL pozitif suşlardaki antibiyotik direnç oranlarının GSBL negatif suşlardaki 

direnç oranlarından daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Bizim çalışmamızla uyumludur.   

 

 Antibiyogram sonuçları dikkate alındığında, sefiksim, meropenem, imipenem, levofloksasin, 

siprofloksasin, sefepim, ertapenem, seftazidim, seftriakson ve amikasin idrar örneklerinden izole edilen E.coli 

enfeksiyonu için tercih edilen ilaçlar olmalıdır. idrar örneklerinden izole edilen E.coli bakterisinin 
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antimikrobiyallere karşı zaman içinde ortaya çıkan direncinin mikrobiyoloji laboratuvarları tarafından izlenmesi, 

güvenli tedavi seçeneklerinin klinisyene sunulması açısından önemlidir.  
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Özet 

Arkeler canlıların üç büyük domaininden birini oluşturan biyokimyasal özellikleri bakımından hem bakterilerden 

hem de ökaryotlardan farklı olan, prokaryotik hücre tipinde tek hücreli canlılardır. Arkeler çoğu canlının hayatta 

kalamayacağı aşırı sıcak, aşırı soğuk ve aşırı tuzlu gibi ekstrem ortamlarda yaşayabilirler. Yakın zamana kadar 

arkelerin sadece ekstrem ortam koşullarında yaşayabildikleri zannedilirken, son dönemlerde yapılan çalışmalarla 

arkeler başka canlı gruplarının bulunduğu normal yaşam ortamlarında da tespit edilmiştir.Arke türlerinin saf 

kültürlerinin izole edildiği tipik ortamlar ; kaplıcalar, hidrotermal bacalar, solfataralar, tuz gölleri, soda gölleridir. 

Son yirmi yılda, çevresel örneklerdeki 16S rRNA genlerinin PCR-bazlı amplifikasyonunu içeren moleküler 

tekniklerin kullanılması, kültürden bağımsız bir mikrobiyal çeşitlilik değerlendirmesine izin vermiştir. Bu 

çalışmada Denizli ilinde bulunan Kabaağaç köyündeki sıcak su kaynaklarından kültürden bağımsız yöntemler 

kullanılarak arkeal çeşitliliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç için ; toplanan örneklerden total DNA 

izolasyonu sonrasında arke domainine spesifik primerler kullanılarak PCR yöntemi ile 16S rRNA gen bölgesi 

çoğaltılmıştır. Klonlama sonrası elde edilen beyaz kolonilerden 16S rRNA genini içeren klonlar tespit edilmiş ve 

sekans analizi sonucunda, mikrobiyal topluluklarda bulunan arkelerin genus/tür bazında tanıları yapılarak, sıcak 

su kaynakları ve birikinti örneklerindeki arkeal çeşitlilik belirlenmiştir. Sonuç olarak, su ve birikinti örneklerinden 

toplamda 25 klonun sekans analizi yapılmıştır. Bunlardan 10 tanesinin bakteri domaininde yer aldığı, diğer türlerin 

ise hipertermofilik, termofilik ve metanojen gruplara ait oldukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler :  Arke, termofilik ; 16S rRNA ; kültürden bağımsız yöntemler ; çeşitlilik  

Determination of Archaeal Diversity in Kabaağaç (Denizli) Hot Spring 

Abstract 

Archaea are single-celled organisms of the prokaryotic cell type that differ from both bacteria and eukaryotes in 

their biochemical properties, which constitute one of the three major domains of living things. Archaea can live in 

extreme environments such as extreme heat, extreme cold, and too salty, where most living things cannot survive. 

Until recently, it has been assumed that archaea can only survive under extreme environmental conditions, but in 

recent studies archaea have also been identified in normal living environments where other living groups are 

present ; hot springs, hydrothermal vent  , solfataras, salt lakes, soda lakes. In the last two decades, the use of 

molecular techniques, including PCR-based amplification of 16S rRNA genes in environmental samples, has 

allowed an independent culture evaluation of microbial diversity. For this purpose ; After the isolation of total 

DNA from the collected samples, 16S rRNA gene region was amplified by PCR method by using archae domain 

specific primers. As a result of the sequence analysis of amplicons containing the 16S rRNA gene from white 

colonies obtained after cloning, the archaeal diversity in hot water sources and deposit samples were determined 

by making genus / species basis diagnoses of the archaea found in microbial communities. According to the 
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findings; A total of 25 clones were sequenced. It was determined that 10 species belong to bacterial domain and 

the other species belong to hyperthermophilic, thermophilic, methanogen phylum. 

 

Keywords: Archaea , thermophilic; 16S rRNA; culture independent methods; diversity 

 

 

 

Giriş 

 

Moleküler biyolog Carl Woese 1976’da 60 farklı bakteri türünün rRNA’larını analiz ederek bu bakterilerin RNA 

dizileri arasında farklılıklar olabileceğini ortaya koymuştur. Bakterilere çok benzeyen bu mikroorganizmaların 

bakterilerden farklı olarak metan ürettiklerini ve bakterilerde görülen rRNA özelliklerinin bu metanojenlerde 

görülmediğini fark etmiştir. İlk yıllarda (1977) Carl Woese'un, çalışmaları sonucu bu kültürdeki 

mikroorganizmalar “Archaeabacteria” olarak tanımlanmıştır. Bu sayede bakterilerin filogenetik sınıflandırılması 

mümkün hale gelmiştir. 31 Ocak 1980’de yaşamın 3 ana domainden meydana geldiği tarihe geçmiştir .(Garret, ve 

ark., 2007). Termofilik arkeler sıcak çevrelerden izole edilmektedirler. Bu çevreler doğal veya yapay kaynaklar 

olabilir. Kaplıcalar, hidrotermal bacalar, solfataralar, derin ve sığ hidrotermal sistemler doğal habitatlarına örnek 

verilebilir. Sıcak su kaynakları, dünyanın çok değişik yerlerinde bulunur. Dünya üzerindeki sıcak su kaynakları 

Batı Amerika, Orta Afrika, Yeni Zelanda, İzlanda, Japonya, İtalya, Endonezya, Orta Amerika, Orta Afrika gibi 

ülkelerin bulunduğu geniş bir alanda bulunur. (Brock, 2001 ). Termofilik arke çeşitliliği hem mikrobiyolojik kültür 

temelli hem de moleküler yöntemlere bağlı yaklaşımlar kullanılarak belirlenebilmektedir. Çok sıcak ve basınçlı 

çevrelerdeki koşulları laboratuvar ortamlarında oluşturmak zordur ve bir çok farklı takson gözden kaçabilir. 

Çalışmalarda klasik mikrobiyoloji ve izolasyon yöntemlerinin yanı sıra, yaygın olarak kullanılan diğer bir yöntem 

ise kültür ortamından bağımsız olarak yapılan moleküler yöntemlerle PCR-bazlı teknikler kullanılarak termofilik 

arkelerin tanısını gerçekleştirmektir. 

1999'da Horikoshi ve ark. tarafından derin deniz hidrotermal bacalarında yapılan araştırmada kültürden bağımsız 

PCR temelli yöntem ile belirlenen mikroorganizmalar içerisinde termofilik, hipertermofilik, halofilik ve 

metanojenik türler belirlenmiştir. Örnek alınan ortamların sıcaklığı yaklaşık 100-300 ° C arasında değişkenlik 

göstermiştir. Arkelere özgü primerlerle rRNA genlerinin sekanslanması ile derin deniz hidrotermal bacalardaki 

arkeal popülasyonlar, büyük bir genetik çeşitlilik göstermiş ve bu popülasyonların çoğu üyesinin, kültürü 

yapılmamış ve tanımlanmamış organizmalar olduğu açığa çıkmıştır. Ek olarak 16S rRNA klonlarında deniz 

suyunun kaynayan çökeltilerinde hipertermofilik metanojenlerle ilgili sekanslar tespit edilmiştir. Metan üreten 

topluluklar sadece deniz sedimanlarında değil, aynı zamanda derin hidrotermal sistemde de bulunmuştur. Röling 

ve ark. tarafından 2004 'te yapılan çalışmada, petrol rezervuarları, yeraltı ham petrol depolama boşlukları ve 

hidrokarbonla kirlenmiş sucul çevreler gibi yağ içeren yüksek sıcaklık olan ortamlarda termofilik arkeler tespit 

edilmiştir. Bunun bir sonucu olarak termofilik arkelerin biyoremediasyonla ilişkilendirilebileceği görülmüştür. 

2010'da Malkawı ve ark. tarafından yürütülen çalışmada Ürdün kaplıca sularında bakteri ve arkeal çeşitliliği 
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kültürden bağımsız yöntemlerle belirlenmiştir.Farklı sıcak su kaynaklarından alınan 5 örnekte termofilik ve 

hipertermofilik arke türlerine rastlanmıştır. 2014'te Budakoğlu ve ark. Denizli ili Acıgölde mikrobiyal çeşitliliğin 

araştırılması için yapılan çalışmada kültürden bağımsız olarak halofilik arke türler tespit etmiştir. TA klonlama 

kiti kullanılarak yapılan çalışmada toplamda 50 koloni seçilmiş ve sekanslanan mikroorganizmaların tümünün 

halofilik mikroorganizmalara ait olduğu belirlenmiştir. Literatürde ulaşabildiğimiz kadarıyla ülkemizdeki sıcak su 

kaynaklarında bulunan termofilik arkelerin tanısı şimdiye kadar kültüre dayalı yöntemlerle yapılmıştır. Buna 

dayanarak yaptığımız çalışmada da kültürden bağımsız moleküler temelli yöntemler kullanılarak sıcak su 

kaynaklarında mikrobiyal topluluklarda bulunan arke çeşitliliğinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

 

Yöntem 

Örnekler 

Çalışmada kullanılacak olan örnekler Denizli Kabaaağaç ‘da bulunan  sıcak su kaynağı ve bu kaynak suyunun 

karıştığı dereden alınmıştır.  

İSTASYON SICAKLIK ÖRNEK 

1.Kabaağaç (Denizli) 57°C Kuyu suyu 

2.Kabaağaç (Denizli) 57°C Kırmızı birikinti 

3.Kabaağaç (Denizli) 52°C Dere suyu 

Su örnekleri steril şişelere, sediment ve çamur örnekleri ise steril kavanozlara alınarak, laboratuvara getirildikten 

sonra örnekler kullanılana kadar -20 C’de muhafaza edilmiştir. 

 

Örneklerden DNA İzolasyonu 

Su örnekleri 5000 rpm de 30 dakika santrifüjlenerek elde edilen pellet DNA izolasyonu için  kullanılmıştır . Çamur ve 

sediment örnekleri ise direkt kullanılmıştır . DNA izolasyonları“Presto Soil DNA isolation kiti” ile üretici firmanın 

belirttiği şekilde yapılmıştır. 

16S rRNA Genlerinin Çoğaltılması  

PCR amplifikasyonu için kullanılan primer çiftleri Archaeal 16S rRNA genlerine spesifik 25F      

(CYGGTTGATCCTGCCRG) ve  1492R(ACGGHTACCTTGTTACGACTT), F1(ATTCCGGTTGATCCTGC) ve 

1492R (GGTTACCTTGTTACGACTT) dir. PCR reaksiyonları A300 Fast Thermalcycler cihazında yürütülmüştür. 

Takip edilen program; ilk denatürasyon 94°C 2 dk , 94°C 30 sn , 55 °C 40 s (25F ve 1492R için) 57 °C 40 sn (F1 ve 

1492R için) ,72°C 2 dk 35 siklus, son uzama 72°C 10 dk olarak belirlenmiştir. 

 

16S rRNA Genlerinin Klonlanması Ve Sekans 

PCR ürünleri TA-Cloning kit (Invitrogen, San Diego, CA, USA) kullanılarak klonlanmış ve klonlama sonucunda 

ampisilin, IPTG ve X-Gal içeren AXI besiyerinde oluşan beyaz klonilerden (transformantlardan) seçilmiştir. 16S 
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fragmentlerinin çoğaltılabilmesi için M13F (GTAAAACGACGGCCAGT) ve 

M13R(GAGCGGATAACAATTTCACACAGC)  primerleri kullanılarak koloni PCR yapılmıştır. Yapılan PCR 

sonucunda elde edilen 500 bp’den büyük DNA fragmentleri seçilerek sekans analizi hizmet alımı yolu ile yaptırılmıştır. 

Elde edilen diziler NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) sitesi aracılığıyla BLAST programı kullanılarak BLAST 

analizi  sonucunda klonlardan elde edilen dizilere göre benzerlik oranları ve klonların hangi gruplara ait oldukları 

saptanmıştır. 

Bulgular 

1 Nolu Örnek 

Kabaağaç köyü kuyu suyu kaynağından izole edilen örnekte toplamda 2 koloni seçilmiştir. 2 farklı tür olarak 

Halotiobacillus neopolitanus ve Thiobacillus sp. bakterileri olduğu sekanslama sonucu sonrası BLAST analizinde 

görülmüştür. Bu bakterilerin ikisi de proteobacteria filumuna aittir. 

  

Şekil 1. 1 Nolu Örneğin Koloni PCR Görüntüleri 

 

 

 

Tablo1. 1 Nolu Örnek Blast Analizi Sonucu Elde Edilen Türler 

Klon En yüksek benzerlik  Benzerlik Oranı 
 

1 Halotiobacillus neopolitanus %98 
2 Thiobacillus sp. %98 

 

 

 

2 Nolu Örnek 

Kabaağaç köyü kırmızı birikintiden izole edilen örnekte toplam 9 klon içinde genellikle Crenarchaeota filumuna 
ait olduğu belirlenen türlere ek olarak Proteobacteria gibi bakteri domaininde yer alan türlere de rastlanmıştır. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Şekil 2. 2 Nolu örneğin Koloni PCR Görüntüleri 
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Tablo 1. 2 Nolu Örnek Blast Analizi Sonucu Elde Edilen Türler 

Klon En yüksek benzerlik  Benzerlik Oranı 
 

2E-1K Ignisphaera aggregans strain DSM 17230 
 

%79 

2E-11  
Pseudomonas aeruginosa gene for 16S 

rRNA 
 

%81 

2E-19  
Mycobacterium sp. SY-3-12 

 

%81 

2E-20 Methanotorris igneus strain Kol 5 
 

%81 

2E-22 Halothiobacillus neapolitanus strain Parker %96 
2E-44 Acidilobus saccharovorans strain 345-15 

 
%81 

2E-45 Ignisphaera aggregans strain DSM 17230 
 

%81 

2E-47 Methanocaldococcus jannaschii strain JCM 
 

%78 

2E-49 Ignisphaera aggregans strain AQ1.S1 
 

%80 

 

3 Nolu Örnek 

Kabaağaç köyü dere kaynağından izole edilen 3 numaralı örnekte toplam 14 klon içinde 7 tanesinin Arke 

domainine ait olduğu, 6 adedin ise bakteri domaininde yer aldığı belirlenmiştir. Arke domaininde yer alan klonların 

hipertermofilik metanojenler, Crenarchaeota ve Korarchaeota filumlarında yer aldıkları görülmektedir.. 
 

 

Şekil 3. 3 Nolu Örnek Koloni PCR Görüntüler 

Tablo 2. 3 Nolu Örnek Blast Analizi Sonucu Elde Edilen Türler 
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Klon En yüksek benzerlik  Benzerlik Oranı 
 

3E-46 Nitrososphaera viennensis strain EN76 
 

%79 

3E-47  
Methanocaldococcus jannaschii 
strain JCM 

 

%81 

3E-49  
Bacterium YC-ZSS-LKJ62 

 

%98 

3E-51  
Thermofilum carboxyditrophus 
1505 

 

%78 

3E-54  
Ignisphaera sp. Tok10A.S1 

 

%84 

3E-55  Thermofilum carboxyditrophus 1505 
 

%77 

3E-58  
Mycobacterium sp. SY-3-12 

 

%87 

3E-59  
Halothiobacillus neapolitanus strain 
Parker 

 

%98 

3E-60  
Methanobacterium sp. BRmetb2 

 

%83 

3E-62  
Mycobacterium sp. SY-3-12 

 

%87 

3E-64  
Aureobacterium sp. 

 

%78 

3E-65  
Candidatus Korarchaeum 
cryptofilum OPF8 

 

%78 

3E-68  
Thermofilum carboxyditrophus 
1505 

 

%78 

3E-69  
Methanocaldococcus jannaschii 
strain JCM 

 

%76 
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Tartışma 

Son yirmi yılda,16S rRNA genlerinin PCR-bazlı amplifikasyonunu içeren moleküler tekniklerin kullanılması 

kültürden bağımsız bir mikrobiyal çeşitlilik değerlendirmesine izin vermiştir. Bu tür teknikler ile,okyanus 

suları,göl suları ve toprak gibi normal habitatlarda çoğunlukla kültürlenmemiş arkelerin geniş bir dağılımı 

gözlenmiştir. Bu yöntemle,kültüre edilmemiş mikroorganizmalar için  filogenetik ağaçlar elde etmek mümkün 

hale gelmiştir.(Chaban ve ark.2006) 

2005'te Dombard ve ark. tarafından ABD 'nin Yelowstone ulusal parkında yapılan çalışmada; 3 farklı kaplıcadan 

örnekler alınmıştır. Hem kültür bağımlı mikrobiyal temelli yöntem hem de moleküler teknikler kullanılarak PCR 

temelli yöntemle gerçekleştirilen çalışmada Thermosphaera aggregans gibi hipertermofilik türlerle birlikte 

kültürü yapılmamış çok sayıda mikroorganizma tespit edilmiştir.(Dombard ve ark. 2005) 

Lau ve ark. tarafından 2009’da Tibet’teki 5 farklı sıcaksu kaynağındaki mikrobiyal yığınlardan bakteri 

komunitelerinin analizi yapılmıştır. Klon kütüphanelerinden elde edilen sekans analizlerine göre, Acidobacteria, 

Aquificae, Bacteroidetes, Chlorobi, Chloroflexi, Cyanobacteria,Firmicutes, Nitrospirae, Planctomycetes, Alpha 

Proteobacteria, Beta Proteobacteria,Delta Proteobacteria, Gamma Proteobacteria, 

Spirochaetes,Thermodesulfobacteria ve Verrucomicrobia şubelerine ait filotipler tanımlanmıştır. (Lau ve ark. 

1999) 

2017’de G.Basbülbül ve ark. tarafından Acıgöl’de prokaryotik çeşitliliğin belirlenmesi için toprak, su ve çamurdan 

alınan örnekler ile kültür bağımlı ve kültür bağımsız yöntemler kullanılmıştır.16S rDNA analizine göre; 

Halorhabdus sp., Halobacteriaceae archaeon, Salinirubrum litoreum arke domaininde yer alan türler kültür 

bağımsız yöntemlerle tespit edilmiştir.(Başbülbül ve ark. 2017).  

Bu çalışma, ülkemizde yer alan bazı sıcak su kaynaklarındaki arke çeşitliğinin detaylı bir şekilde ortaya konulacak 

olması bakımından önemlidir. Türkiye’de ekstrem çevrelerdeki florayı belirleme çalışmaları genellikle kültüre 

dayalı mikrobiyolojik yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla ülkemizde kültürden bağımsız yöntemle ilk kez 

hipertermofil/termofil arkeler belirlenmiştir. Bunun yanısıra PCR işleminde kullandığımız primerler arke spesifik 

16S rRNA gen bölgesini çoğaltmış olmasına rağmen örneklerimizde bakteri türlerine de rastlanmıştır. Bunun 

sebebi kullandığımız primerlerin 16S universal gen bölgesindeki ortak bölgeleri de çoğaltması olabilir. Bunun 

yanısıra 2 ve 3 numaralı örneklerde insan ve hayvanlarda patojeniteye sebep olan bakteri türlerine (Pseudomonas 

aeruginosa ve Mycobacterium sp. ) rastlanmıştır.Örnek alınan kaynakların sıcaklığı 52°C- 57°C olduğu için bu 

türler yüksek sıcaklık şartlarında hayatta kalamaz. Sonuç olarak örnek alınan bölgenin çevresindeki hayvanlardan 

bulaşmış olabileceği ve kontaminasyon olduğu düşünülmektedir.  

Elde ettiğimiz bulgulara göre 3 tane %78 ile %81 oranında Methanocaldococcus jannaschii tespit edilmiştir.Bu 

tür; enerji üretimi,hücre bölünmesi ve metabolik aktivitesi açısından bakterilere benzese de,transkripsiyon, 

translasyon ve replikasyon kabiliyeti sebebiyle ökaryotlarla da benzerlik göstermektedir. İlk kez J.A.Leigh 

tarafından Doğu Pasifik Rise’da bulunan 2600 m derinliğinde baca tabanı yüzeyinden toplanan bir tortu 

numunesinden izole edilmiştir. Metan üreten topluluklarda yaşayan ve hipertermofilik bir arke türü olan 

M.jannaschi 48°C ile 94°C arası gelişme göstermektedir.Optimum büyüme sıcaklığı 85°C dir (Bult ve ark. 1996).  

Çalışmamızda tespit edilen bir diğer tür Ignisphaera aggregans,örneklerimiz arasından 4 tanesinde yaklaşık %80 

oranında benzerlik göstermiştir.Crenarchaeota filumuna ait olan bir hipertermofilik arke türü olan I.aggregans ilk 

kez Yeni Zelanda’da Kuirau Park’da bir solfataradan izole edilmiştir.Daha sonra ABD Yellowstone Park’ta bir 

sıcak su kaynağından izole edilmiştir. Gelişme sıcaklığı 85°C ile 98°C arasındadır.(Niederberger ve ark. 2006) 
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Örnek aldığımız yerler sıcak su kaynakları olmasına rağmen 2 nolu örneğin %81 oranında benzerlik gösterdiği 

Acidilobus saccharovorans sp. termoasidofilik hipertermofilik bir arke türüdür.İlk kez Rusya’da Kamchatka asit 

oranı yüksek bir sıcak su kaynağından izole edilmiştir. 80°C-85°C’de gelişme göstermektedir.(Prokofeva ve ark. 

2005) 

3 nolu örneğimizin %79 oranında benzerlik gösterdiği bir diğer tür Taumararchaeota filumuna ait olan 

mezofilik,nötrofilik ve aerobik amonyak oksitleyici Nitrososphaera viennensis’tir. İlk kez 1992’de Delong ve ark. 

tarafından Vienna’da topraktan izole edildiğinde Crenarchaeota filumuna ait olan bir mezofilik  arkeon olarak 

tanımlanmıştır.Daha sonra 2001’de Karner ve ekibi tarafından amonyak oksitleyici bir Taumararchaeota olduğu 

tespit edilmiştir.(Stieglmeier ve ark. 2014) 

Henüz kültürü yapılmamış Korarchaeota filumuna ait bir tür olan Candidatus korarchaeum cryptofilum 3 numaralı 

örneğimizin %78 oranında benzerlik göstermesiyle tespit edilmiştir.Yellowstone’da Obsidian Pool sıcak su 

kaynağında tespit edilmiştir.(Elkins JG ve ark. 2008) 

Çalışmamızda henüz ülkemizde rastlanmamış veya veri tabanlarındaki arkeler ile düşük oranda benzerlik gösteren 

türlerde bulunmaktadır bunlar bize yeni bir türün olabileceğini işaret etmektedir.Elde edilen bulguların yanısıra 

labaratuvarımızda konu ile alakalı çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmamız ülkemizdeki arke biyoçeşitliliği 

açısından öncü ve aydınlatıcı bir çalışma olacaktır. 
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KIRSAL- KÜLTÜREL TURİZM BÜTÜNLEŞMESİNDE YEREL PAYDAŞLARIN ROLÜ 
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Özet 

Kırsal ve kültürel turizm bütünleşmesi, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde ekonomik değere 

dönüştürülmesinde ve kırsal alandaki kültürel mirasın korunmasında eko-turizmi destekleyen en önemli araçlardan 

biridir. Bu nedenle, eko-turizm kapsamında gerçekleştirilen kırsal ve kültürel değerleri ön plana çıkaran, planlı ve 

programlı uygulamalar, bu değerlerin korunması ve iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Kırsal 

alanda bir yörenin turizm için çekici gelen yerel kültürel kaynaklarını (tarih, ören yerleri, mutfak, dil, müzik, dans, 

el sanatları, vb.) içeren bazı özelliklerinin ön plana çıkarılması için gerekli faaliyetlerde yerel paydaşların yer 

alması gerekmektedir. Yerel ve bölgesel yönetimler tarafından konunun doğru ve olumlu bir biçimde halka 

aktarılması ancak ekonomik ve sosyal etkilerinden yararlandırılması ile mümkün olmaktadır. Bu araştırmada, 

Anadolu’da dünyanın önemli medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, kültür turizminin kırsal turizm ile bütünleştiği, 

Büyük Menderes Havzasında yerleşik, bereketli toprakları ile “Uygarlıklar Vadisi” olarak adlandırılan Aydın ili, 

Karacasu ilçesi alan olarak belirlenmiştir. Çünkü Aphrodisias, Karacasu Geyre mahallesi sınırları içerisinde yer 
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alan ve 9 Temmuz 2017 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren, Türkiye’nin 17. Dünya Miras Alanı 

olarak kaydedilen antik bir kenttir. Aphrodisias Antik Kenti, turizm yanında bölgenin kırsal zenginliği nedeniyle 

sadece ekonomik değil sosyo-kültürel gelişmesine de katkıda bulunan önemli bir potansiyele sahiptir. Karacasu 

ilçesi, Aphrodisias antik kentinin yanı sıra, Osmanlı mimarisini yansıtan kültürel yapısıyla taş evleri, yaylaları, 

kanyonları, sahip olduğu diğer doğal ve kültürel varlıkları ve yöreye özgü tarımsal ürün potansiyeli ile oldukça 

dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, doğal ve kültürel varlıkları ve de  yöreye özgü tarımsal ürün potansiyeli ile 

kırsal ve kültürel turizm potansiyeline sahip Aydın ili Karacasu ilçesinde kırsal ve kültür turizmin bütünleşerek 

kırsal kalkınmaya etkisinin olup olmadığının, yerel paydaşların (kaymakamlık, belediye ve sivil toplum örgütleri) 

bakış açısıyla incelenmesi, onların konu ile ilgili farkındalıkları, bugüne dek yapılan çalışmaların sürdürülebilirliği 

ve geleceğe yönelik planları yarı yapılandırılmış mülakat yöntemi ile değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kültür turizmi, kırsal turizm, bütünleşme, antik kent, yerel paydaşlar 

THE ROLE OF LOCAL STAKEHOLDERS IN RURAL- CULTURAL TOURISM INTEGRATION 
 

Abstract 
 

The integration of rural and cultural tourism is one of the most important tools supporting eco-tourism in 

the sustainable transformation of natural resources into economic value and the protection of cultural heritage in 

rural areas. For this reason, planned and programmed implementations that emphasize rural and cultural values 

realized within the scope of eco-tourism play an important role in the protection and improvement of these values. 

Local stakeholders need to be involved in activities to highlight some of the characteristics of a rural area, including 

local cultural resources that are attractive for tourism (history, historical sites, cuisine, language, music, dance, 

crafts, etc.). It is only possible to ensure that the issue is conveyed to the public in a correct and positive manner 

by local and regional governments only by benefiting from its economic and social effects. In this study, the 

world's have hosted the major civilizations in Anatolia, cultural tourism is integrated into the rural tourism, built 

in Büyük Menderes Basin, with fertile soil “Civilization valley called" province of Aydın, Karacasu district has 

been identified as an area. Because of Aphrodisias, which located in Geyre villages/Karacasu located within the 

neighborhood boundaries and on July 9, 2017 within the UNESCO World Heritage List, is an ancient city in 

Turkey's 17th registered as in the World Heritage Site. Besides the tourism, the ancient city of Aphrodisias has an 

important potential not only for its economic but also for its socio-cultural development due to the rural wealth of 

the region. In addition to the ancient city of Aphrodisias, Karacasu district attracts attention with its cultural 

structure reflecting Ottoman architecture, stone houses, plateaus, canyons, other natural and cultural assets it 

possesses and agricultural product potential of the region. In this study, it is aimed to investigate whether rural and 

cultural tourism has an impact on rural development by integrating rural and cultural tourism district of Karacasu 

in Aydın, which has rural and cultural tourism potential with its natural and cultural assets as well as local 

agricultural product potential, from the perspective of local stakeholders (governorship, municipalities, non-

governmental organizations and people)  their awareness on the subject, the sustainability of the studies carried 

out to date and their future plans are evaluated with semi-structured interview methods. 

Keywords: Cultural tourism, rural tourism, integration, ancient city, local stakeholders 
 

 

Giriş 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

1132 
 

Çevre koruma konusundaki bilincin artması ve bu nedenle çevreye zarar verdiği düşünülen kitle turizmine 

karşı oluşan tepki, sanayi toplumlarında dikkat çeken bireysel yaşama düşüncesinin tatil planlarına yansıması, tatil 

ve boş zaman anlayışlarında oluşan değişiklikler, geçmişi yaşama ve şimdiki zamanı farklı bakış açılarıyla 

değerlendirebilme isteği, kültürel amaçlı seyahatlerin artmasında etkili olan faktörler olarak ortaya çıkmaktadır 

(Akgül, 2003). Bu bağlamda kültür turizmi kapsamında, festival, folklor, sergi gibi sanat etkinliklerine katılmak, 

geçmiş ve yaşayan uygarlıklar ile kültürel değerleri tanımak, tarihi yerleri ve toplumun yaşam tarzlarını görmek 

amacıyla yapılan geziler önemlidir (Aydın, 2012). Diğer yandan kırsal turizm, kültür turizmini, tarım turizmini, 

çiftlik turizmini ve eko-turizmi içerisinde barındıran ve sahil turizmine (kitle) alternatif bir turizm türü olarak 

tanımlanabilmektedir. Öyle ki, bölge ve yörelerdeki sahip olunan kültürel çekicilikler, bölgede kırsal turizm 

potansiyeli yaratabilir ve bölge halkına sosyal ve ekonomik kazançlar sağlayabilir. 

Günümüzde kültürel ve ekolojik bilinçlenmenin giderek yükselen bir değer haline gelmesi, doğal olarak 

turistik talebin yönünün kültür ve eko-turizmine çevirmesine neden olabilmekte ve gerek dünyada, gerekse 

Türkie’de kültürel potansiyele sahip mekânların titizlikle korunup, bu potansiyelin pazarlama ve tanıtım 

çalışmalarına ivme kazandırıldığı görülmektedir (Küçükaltan, Oğuzhan, Apak ve Boyacıoğlu, 2005). 

Mevsimsel olabilen yerel uygulamalı işler yerel halka iş becerilerini geliştirmek için çok değerli fırsatlar 

sağlamakta ve onların birer yerel zanaatkar, çiftçi ve gıda üreticisi olmalarına olanak vermektedir. Bu 

değerlendirme, miras turizmi (bazen de kültürel turizm olarak değerlendirilir) doğa tabanlı turizm ve agroturizmi 

de içine dahil ederek birçok farklı turizm stratejileri yöresel kalkınma için önem taşımaktadır (Brown, 2008).  

Türkiye’de son yıllarda doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde ekonomik değere dönüştürülmesi için 

en uygun ekonomik kalkınma yolu olarak düşünülebilen eko-turizm, doğal ve kırsal alanlarda doğal ve kültürel 

mirasın korunmasında önemli katkıları olabilecek bir turizm türü olarak benimsenmektedir (Tuna, 2007). 

Türkiye’de eko-turizm kapsamında, kırsal turizmin geliştirilmesi ve planlı bir şekilde uygulanması, sadece doğal 

değerler değil, aynı zamanda kültürel değerlerin de korunması ve iyileştirilmesi açısından önemli bir rol 

oynamaktadır (Kodaş ve Eröz, 2012). 

Zengin bir coğrafyaya sahip olan Türkiye, doğal güzellikleri ve ilk çağlardan günümüze kadar gelen 

sayısız tarihi ve kültürel değerleriyle önemli bir kültür turizm (yerel halkın sahip olduğu, kontrol ettiği ve arzu 

ettiği; ayrıca sosyo-kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılayan) bir turizm endüstrisi potansiyeline sahiptir 

(Akkuş, 2015; Wbaiwa ve Sakuze, 2009). 

Kültürel mirası, tarihi, arkeolojik, kentsel ve doğal sitler, anıt, ören yeri, höyük, külliye, cami, kilise gibi 

somut kültür kalıntıları oluşturmaktadır. UNESCO’da yukarıda sözü edilen varlıklar, 1972 yılında “Dünya 

Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi” ile somut kültürel miras olarak kabul etmiştir. Türkiye bu 

sözleşmeye 16.03.1983 tarihinde resmen taraf olmuştur. Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması 

Sözleşmesi (1972)’ne göre oluşturulan ve “Dünya Mirası Komites”tarafından belirlenen Dünya Mirası Listesi'nde, 

Dünya Miras Alanı olarak ilan edilen 1121 miras yer almaktadır. Türkiye’nin bu listede 16’sı kültürel, 2’si karma 

olmak üzere 18 miras alanı bulunmaktadır (Çetin, 2010). 

Aydın ili, Karacasu ilçesi, Geyre Mahallesi sınırları içinde yer alan “Aphrodisias Antik Kenti” de, 

Temmuz 2017 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmiş ve Türkiye’nin 17. Dünya Miras Alanı 

olarak listedeki yerini almıştır. 

Aphrodisias Antik Kenti, turizm yanında bölgenin kırsal zenginliği nedeniyle sadece ekonomik değil 

sosyo-kültürel gelişmesine de katkıda bulunacak önemli bir potansiyele sahiptir. Aphrodisias, Eski Yunan ve 
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Roma dönemlerine ait en görkemli antik kentlerden biridir. Tarihte kentin en önemli tanrıçası olan Afrodit 

Tapınağı ile ünlü olan Afrodisias, M.Ö. II. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar görkemini korumuştur. Kentin 

kesintisiz olarak bu kadar uzun yerleşim görmüş olması, antik dönemde pek çok önemli gelişmeye tanıklık etmesi 

açısından da önem taşımaktadır (http://www.karacasu.gov.tr). 

Tarih boyunca, içinde bulunduğu nehir havzasının doğal özelliklerinden beslenen kentin antik dönemdeki 

en büyük zenginlik kaynağını kentin kuzeyinde, Babadağ eteklerinde yer alan mermer ocakları sağlamıştır. 

Yerleşim tarihi MÖ 5. bin yıl ortalarına kadar uzanan Aphrodisias, MÖ 6. yüzyılda küçük bir köy görünümünde 

iken, MÖ 2. yüzyılda Menderes Vadisi'ndeki yoğun şehirleşme döneminde kent devleti (polis) statüsü kazanmıştır. 

MÖ 1. yüzyılda Roma ile yakın ilişkilere sahip olan Aphrodisias, daha sonra Roma İmparatoru olarak Augustus 

unvanını alacak olan Octavian tarafından “Tüm Asya’dan kendime bu kenti seçtim.” sözleriyle koruma altına 

alınmış ve Roma Senatosu tarafından MÖ 39 yılında vergi muafiyeti ve özerklik gibi ayrıcalıklar tanındıktan sonra 

hızla gelişmeye başlamıştır.  

Resim 1. Afrodisiastan Bir Görünüm (Geyre/Karacasu/Aydın) 

 
Kaynak: (http://www.karacasu.gov.tr/). 

Aphrodisias, MS 1.-5. yüzyıllar arasında bütün Akdeniz dünyasında büyük üne kavuşan, başta Roma 

olmak üzere, İmparatorluğun dört bir yanında imzalarını taşıyan eserleri bulunan heykeltıraşlar yetiştirmiştir. 

Mermer ocaklarının kente eşine az rastlanır derecede yakın olması, Aphrodisias'ın mermer heykel sanatı için 

yüksek kaliteli bir üretim merkezi haline gelmesinin önemli bir nedenidir. Bu özelliği sayesinde Roma 

İmparatorluğu’nun Asya Eyaleti’nde, dönemin mermer sanatı ve mimarisinin tüm yönleriyle araştırılıp 

anlaşılmasını sağlayan kentlerden biri olmuştur. Kente adını veren ve kent kimliğinin gelişiminde önemli rol 

oynayan Aphrodite kutsal alanının ve kentteki özgün Aphrodite kültünün de Akdeniz Havzasında geniş bir alanı 

kültürel açıdan etkilediği bilinmektedir.  

Aydın / Karacasu, Ege bölgesindeki en eski Türk yerleşim yerlerinden biridir. XVI. Yüzyılda Anadolu’da 

Oğuz boylarına ait yer adları listesinde Eymir ve Yazır boylarına ait Aydın’ın Yenişehir kazasında aynı boy 

adlarına sahip iki köy vardır. Yazır köy 48 vergi nüfusuna Eymir (günümüzün Ataeymir beldesi) köyü ise 85 vergi 

nüfusuna sahip olmuştur. Muhasebe-i Anadolu defterinde (937/530 tarihli) Karacasu Köyü (karyesi) Yenişehir 

kazasına bağlı bir köy olarak geçmektedir (http://www.karacasuaydin.bel.tr)  

Karacasu İlçesi, doğusunda bulunan Babadağ ile batısında bulunan Karıncalı Dağı arasında kalan ve yer 

yer dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip yaklaşık 40 km uzunluğundaki vadide kurulmuştur. İl Merkezine 

90 km mesafede bulunan Karacasu İlçesinin doğusunda Denizli-Babadağ, batısında Aydın-Bozdoğan, kuzeyinde 

Aydın-Kuyucak, güneyinde ise Denizli-Tavas ve Kale İlçeleri yer almaktadır. 

http://www.karacasu.gov.tr/
http://www.karacasu.gov.tr/
http://www.karacasuaydin.bel.tr/tarih/
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Karacasu ilçesi, Aphrodisias Antik Kentinin yanı sıra, Osmanlı Mimarisini yansıtan kültürel yapısıyla taş 

evleri, yaylaları, kanyonları ve sahip olduğu diğer doğal ve kültürel varlıklarıyla olduğu gibi yöreye özgü tarımsal 

ürün potansiyeli ile de oldukça dikkat çekmektedir.  

Bu çalışmada, doğal ve kültürel varlıklarıyla ve yöreye özgü tarımsal ürün potansiyeli ile yüksek kırsal 

ve kültürel turizm potansiyeline sahip Aydın ili Karacasu ilçesinde kırsal ve  kültür turizminin bütünleşerek kırsal 

kalkınmaya etkisinin olup olmadığının, yerel paydaşların bakış açısıyla incelenmesi, yerel paydaşların konu ile 

ilgili farkındalıkları, bugüne dek yapılan çalışmaların sürdürülebilirliği ve geleceğe yönelik planlarının 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Metod 

Materyal 

Araştırmanın ana materyalini, ilçenin yerel yönetimi ve paydaşları temsil eden 8 adet katılımcı (konu ile 

ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri-İlçe Kaymakamı, Belediye Başkanı, Tarım Orman İlçe Müdürü, Aydın 

ADÜ Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcısı, Ziraat Odası Başkanı, Müze Müdürü, Müze Müdür Yardımcısı) 

ile yapılan mülakatlar sonucu elde edilen orijinal nitelikli veriler oluşturmuştur. Yapılan görüşmelerin gizli 

tutulması gereği, katılımcılar numaralandırılmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1.Görüşülen Kişilerin Numaralandırılması 

Görüşülen Kişiler Sayı (Adet) Numara 

Yerel Yönetim 2 
1 
2 

Kamu 5 

3 
4 
5 
6 
7 

Sivil Toplum Kuruluşları 1 8 
Toplam 8  

 
Yöntem 

Araştırmada görüşme yoluyla elde edilen veriler çözümlenmiş ve verilerin analizinde kodlama esasına 

dayanan “Tematik Analiz ve “Kodlama” kullanılmıştır. (Kodlar, bir metinde belirli temaları hatırlamak ve 

tanımlamak için belirlenmiş işaretlerdir) (Guest, MacQeen ve Namey, 2012).  

Nitel araştırma sürecinde,   

1. Veri toplama süreci ve dokümantasyonu, 

2. Verileri kavramlaştırarak kategorilere ayrılması,  

3. Kavram ile başka bir kavram arasındaki bağlantının açıklanması, 

4. Olumsuz durumların araştırılması ve geçersiz kanıtlara alternatif açıklamalar getirerek doğruluğunun 

ispatlanması ve bulguların raporlaştırılmasıdır (Myers, 2013). 

Bulgular ve Tartışma 

Katılımcılar ile görüşmeler sonrasında oluşturulan ana temalar, tematik olarak birincil, ikincil ve 

üçüncül kodlar olarak belirlenmiştir: 

   Birincil Kodlar: Kültür ve sanat, tarım (zeytin, incir, tütün, kekik, kekik balı), tanıtım ve sorunlar  

 İkincil Kodlar: Halkın sosyalleşmesi, Geleneksel / Yeni Üretim ve Pazarlama, yerel ve ulusal 
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   Üçüncül Kodlar: Dedebağ keşkek hayrı (festival),  folklor gösterileri, Afrodisias Antik kenti temalı fotoğraf 

sergisi (Ara GÜLER ve Nihat ERİM anısına), ve piknik Dedebağ Keşkek Hayrı olarak belirlenmiştir (Tablo 2).  

Tablo 2.Festivalle İlgili Görüşme Yapılan Paydaşların Görüşleri  
Birincil  Kod İkincil  Kod Üçüncül Kod Açıklama 

 
 
 

Kültür- Sanat 
 

 
 

Halkın 

Sosyalleşmesi 

Dedebağ 

Keşkek Hayrı 

kapsamında 

Festival  
(Yerel festival) 

“Halk konserleri olur ve sanatçılar konser 

verir”(1,2,3,4,5,6,8) 
“Festival kapsamında ilk gün konserler olur. Ertesi 
gün keşkek hayrı yapılır” (1,2,3,4,5,6,7,8) 

Folklor 
Gösterileri 

“Festivalde yerli  topluluklar ve halkın dahil olduğu  

folklor gösterileri yapılır.” (1,2,3, 4,5) 
Afrodisias Antik 

Kenti temalı  

Fotoğraf Sergisi 

(Ara Güler ve  
Nihat Erim 

anısına) 

14-18 Ekim 2019 tarihlerinde ilki yapılan festival 

(1,2,3,8) 

Piknik 
(Dedebağ 

Keşkek Hayrı) 

“Festivalin 2. günü mesire alanında yüzyıllardır 

yapılan keşkek hayrı devam ediyor.” (1,2,5,6,8) 
“Ailece ve yakın civardan  gelen konuklarla birlikte 

piknik alanında yaıpılan keşkek hayrına katılım 

sağlanır..” (4,6,) 
 
 
 

Tarım 
(Portakal, 

şeftali, çilek) 

 
Geleneksel 

/Yeni Üretim ve 

Pazarlama  
 

Zeytin/İncir 

«Antik kentte yapılan kazılarda, İncir, üzüm gibi bitki 

ve meyve motiflerine rastlanılmaktadır. Buradan 
hareketle eski çağlarda kullanılan tarım aletleri, 

zeytinyağı kapları, şarap yapımında kullanılan 

eserlere binaen bu iki tarım ürününde yeni ve farklı 

üretim ve pazarlama teknikleri planlanmaktadır.” 

(Zeytincilik antik kentin bulunduğu zamanlarda Geyre 
köyünüün başlıca geçim kaynağıdır) (2,3,4,5,8) 

Kekik/Kekik 
balı/Lavanta 

“İlçede doğal olarak mevcut bitki florasından 
ekonomik olarak yararlanmak” (3) 
“Kekik balı için coğrafi işaret başvurusu hazırlığı”(3) 

 
 
 
 

Tanıtım ve 

Sorunlar 
 

 
Yerel 

Fuar –Festival 
 

“Yapılan festivaller tanıtım konusunda yetersizdir” 

(2,3,5,8) 
“Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek bir 

organizasyon değildir.”(3,5) 
“Paydaşların iletişim kopuklukları ciddi 

sorundur.”(2,8) 

Ulaşım 

“Karacasu konum itibariyle Aydın- Denizli karayolu 
üzerinde değil yaklaşık 35-40 km anayoldan uzak bir 
konumdadır.”(3,6,7) 
“ Çevre Yolu olmaması çok büyük sorundur.”(6) 

Ulusal Basın 
(Yazılı ve 

görsel) 

“Tanıtım eksikliği bulunmaktadır.”(2,3,5,6,7,8) 
«Gerek Tarım gerekse Turizm ile ilgili özel sektörün 

yatırım eksikliği bulunmaktadır.” (1,2,3,4,5,6,7,8) 
 

Selçukluların, 11-13. yüzyıllar arasında eline geçen Karacasu’da, Türkmen boyları iskan edilmiştir. Önce 

Menteşe Beyliği, ardından Aydınoğulları Beyliği egemen olmuştur. Sonrasında ise II. Murat, Karacasu topraklarını 

Osmanlı Devleti’ne katmıştır. Dedebağ’a ismini veren Dede’nin ilk fetih ve yerleşim yıllarında yaşadığı 

bilinmektedir. Yedi asırdır sürdürülen gelenek son yıllarda çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği bir 

festivale dönüştürülmüştür. Karacasu tarihini, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini tanıtmak amacıyla her yıl 

“Karacasu Afrodisias Kültür ve Sanat Festivali” düzenlenmektedir. 32. Uluslararası Afrodisias Kültür, Sanat ve 
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Tanıtım Festivali’nin son gününde, 25-26 Ağustos 2019 tarihinde 737’ncisi gerçekleştirilen Dedebağ Keşkek 

Hayrı binlerce kişiyi bir araya getirmiştir. 

 Turizmde önemi gittikçe artan festivallerin toplumlar üzerinde birçok etkileri vardır ve bu etkiler 

toplumları çeşitli şekillerde etkileyerek değişmelerine neden olabilmektedirler (Sert, 2017). Katılımcılar, festival 

kapsamında kültür ve sanat etkinliklerinin yer aldığını ve bu etkinlikler kapsamında halkın sosyalleştiği vurgusunu 

yapmıştır. Festivaller, turistler için bir çekicilik unsuru olmakla birlikte, kırsal bölgede yaşayan yerel halk için yıl 

boyunca beklenen önemli bir eğlence ve sosyalleşme aracı olma fonksiyonuna da sahiptir. Bu nedenle, kırsal 

bölgelerde festival kapsamında değerlendirilebilecek etkinliklerin sürekliliğinin sağlanması oldukça önemlidir 

(Dalgın, Atak ve Çeken, 2016).  

“Halk konserleri olur ve sanatçılar konser verir”(1,2,3,4,5,6,8) “Festival kapsamında ilk gün konserler 

olur. Ertesi gün keşkek hayrı yapılır” (1,2,3,4,5,6,7,8) 

Kırsal alanlarda gerçekleştirilen etkinliklere katılan turistlerin; sosyalleşme, aile ile birlikte olma, 

eğlenme, merak, heyecan, coşku, öğrenme, yenilik, orijinal bir olaya tanıklık, karmaşıklaşan iş ve sosyal yaşamdan 

kaçış amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gereken tedbirlerin alınması da yerel etkinliklerin gerçekleştirmesi 

amaçlanan hedefleri arasında sayılabilmektedir (Baysal, Özgürel ve Çeken, 2016). 

“Festivalin 2. günü mesire alanında yüzyıllardır yapılan keşkek hayrı devam ediyor.” (1,2,5,6,8). “Ailece 

ve yakın civardan  gelen konuklarla birlikte piknik alanında yapılan keşkek hayrına katılım sağlanır” (4,6,). 

 Kırsal turizm etkinlikleri içerisinde festivallerin yer alması kırsal ekonominin geliştirilmesi ve kırsal 

alanın tanıtılması açısından büyük önem taşımaktadır (Avcıkurt ve Köroğlu, 2011). Yörede üretimi yapılan 

tarımsal ürünlerin üretiminin artması, tanıtımının yapılması, pazarlamasının kolaylaştırması bakımından 

festivallerin önemli etkisinin olduğu bilinmektedir. Karacasu’da yerel halkın büyük çoğunluğunun geçim kaynağı 

tarım olmasına rağmen yapılan etkinliklerin tarımı geliştirmeye katkısının olmadığı görülmektedir. İlçede, yöreye 

özgü tarımsal ürünlerin üretilmesine rağmen henüz markalaşan bir tarım ürünü bulunmamaktadır. Düzenlenen 

festival ve diğer etkinliklerde tarım temasının bulunmaması,  

tarımsal üretimi teşvik etmek ve çiftçiler arasındaki rekabeti artırmak amacıyla “en iyi bahçe, en iyi ürün” gibi 

yarışma, ödül ve buna benzer bazı etkinliklerin festival programında olmaması büyük bir eksikliktir.  

Karacasu, doğal ve kültürel varlıklarıyla olduğu gibi yöreye özgü tarımsal ürün potansiyeli ile de oldukça 

dikkat çekmekte olup, tarımsal ekonomik bir yapıya sahiptir. İlçede üretilen başlıca tarımsal ürünler; elma, incir, 

zeytin, zeytinyağı, tütün ve nardır. İlçenin sahip olarak mevcut bitki florasından ekonomik olarak yararlanmanın 

arttırılması, kekik, lavanta gibi ürünlerin üretimlerinin yaygınlaştırılması ve kekik balı için coğrafi işaret başvurusu 

hazırlığı ileriki yıllar planlanan tarımsal hedefler arasında yer almaktadır.   

“Antik kentte yapılan kazılarda, İncir, üzüm gibi bitki ve meyve motiflerine rastlanılmaktadır. Buradan 

hareketle eski çağlarda kullanılan tarım aletleri, zeytinyağı kapları, şarap yapımında kullanılan eserlere binaen 

bu iki tarım ürününde yeni ve farklı üretim ve pazarlama teknikleri planlanmaktadır ” (Zeytincilik antik kentin 

bulunduğu zamanlarda Geyre köyünüün başlıca geçim kaynağıdır) (2,3,4,5,8). 

“İlçede doğal olarak mevcut bitki florasından ekonomik olarak yararlanmak” (3). “Kekik balı için 

coğrafi işaret başvurusu hazırlığı”(3). 

 

Sonuç 
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Aydın İli Karacasu İlçesi sahip olduğu benzersiz iklimi ve tabiat varlıklarının yanı sıra önemli bir kültür 

ve sanat merkezi olarak önemini hep korumuştur. Antik Çağ'dan bu yana Eski Yunan ve Roma dönemlerine ait en 

görkemli antik kentlerden biri olan ve Karacasu ilçesi, Geyre Mahallesi sınırları içinde yer alan Aphrodisias Antik 

Kenti, 2017 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmiş ve Türkiye’nin 17. Dünya Miras Alanı olarak 

listedeki yerini almıştır. Aphrodisias Antik kentinin yanı sıra, sahip olduğu benzersiz iklimi ve tabiat varlıkları, 

Osmanlı Mimarisini yansıtan kültürel yapısıyla taş evleri, yaylaları, kanyonları ve diğer doğal ve kültürel 

varlıklarıyla olduğu gibi yöreye özgü tarımsal ürün potansiyeli ile de oldukça dikkat çekmektedir. Tüm bu 

özelliklere sahip olmanın yanında Karacasu, Ege Bölgesindeki en eski Türk yerleşim yerlerinden biridir. Dedebağ 

şenlikleri’ne adını veren Dede’nin bu bölgedeki ilk fetih yıllarında yaşadığı bilinmektedir. Dedebağ anısına yapılan 

ve “Dedebağ Keşkek Hayrı”  olarak 737 yıldır sürdürülen ve gelenekselleşen etkinlik son yıllarda çeşitli kültür ve 

sanat faaliyetlerinin sergilendiği bir festivale dönüştürülmüştür. Gerek Dünya miras listesine girmiş antik kente 

sahip olması, gerekse yedi asırdır sürdürülen kültürel etkinlikleri ile her yıl onbinlerce kişiye ev sahipliği yapan 

Karacasu’da kırsal ve kültürel turizmin yeterince bütünleşemediği ve bunun sonucunda kırsal kalkınmaya 

katkısının beklenen düzeyde olumlu etkisinin bulunmadığı görülmektedir. Çünkü yapılan tüm etkinliklerde 

yörenin tarımsal faaliyetlerine yönelik aktiviteler ve tarım teması bulunmamaktadır. Halbuki Karacasu’da halkın 

büyük bir çoğunluğunun geçim kaynağı tarımdır. Gelenekselleşen festival etkinlikleri içerisinde yöreye özgü tarım 

ürünlerinin ön plana çıkarılması, tanıtımının yapılması ve pazarlamasının arttırılmasına yönelik faaliyetlere 

mutlaka yer verilmelidir. Yerel paydaşların, kırsaldaki yerel kültürlerin sürdürülebilirliğinde, yöre halkının tarım 

ve turizm kaynaklı gelire ortak olmasını sağlamaları, kırsal ve kültürel turizm bütünleşmesinin yaratacağı 

ekonomik ve sosyal etkilerden kırsal nüfusun yararlandırılması gerekmektedir. 

Karacasu ilçesinin kırsal-kültürel turizm kapsamında sahip olduğu avantajlar: 

 Dünyanın önemli antik kentlerinden biri olan 2017 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren 

“Afrodisias Antik Kenti”nin ilçe sınırları içinde bulunması, 

 Ege Bölgesindeki en eski Türk yerleşim yerlerinden biri olması ve yüzyıllardır yapılan “Dedebağ 

Şenlikleri”nin gelenekselleşmesi ve on binlerce kişiye ev sahipliği yapması nedeniyle alt kültüre ve 

tecrübeye sahip olması, 

 Osmanlı Mimarisini yansıtan kültürel yapısıyla taş evleri, 

 Yayla turizmine elverişli iklime sahip olması, 

 Seramikçilik ve deri işlemeciliği gibi kültürel değerleri ile el işçiliği geçmişten günümüze uzanan bir 

köprü görevini oluşturması,  

 Ege Bölgesini temsil eden önemli tarımsal ürün potansiyeline sahip olması, gibi özellikleri ile kırsal ve 

kültürel turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olması, 

 Mevcut bitki florasından ekonomik olarak yararlanmanın arttırılması, kekik, lavanta gibi ürünlerin 

üretimlerinin yaygınlaştırılması ve kekik balı için coğrafi işaret başvurusu hazırlığı ileriki yıllar 

planlanan tarımsal hedefler arasında yer almaktadır. 

Kırsal ve kültürel turizmin bütünleşerek kırsal kalkınmaya etkisinin arttırılması için görüşülen yerel yönetimdeki 

paydaşların ortak görüşleri ise şu şekilde sıralanabilir: 

• Festivaller ilerleyen yıllarda geliştirilerek yerel yönetimlerin desteği ve sağlanacak teşvikler ile kırsal 

turizmi canlandıracak tedbirler alınmalı, 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

1138 
 

• Daha çok yerli turiste hitap eden halihazırdaki festivalin, tur operatörleri aracılığıyla yabancı 

ziyaretçilerin festivale katılımı sağlanmalı, 

• Kadınlar annelik içgüdüleri, duygusallıkları, duyarlılıkları ve nezaketleri ile bu konuda daha başarılı 

olacakları için festival kapsamında kadınlara daha çok görev verilmeli, 

• Yöresel yiyecek içecek kültürü (mutfak kültürü) ön plana çıkarılmalı, festival ziyaretçilerine yöresel 

yemeklerin sunulması sağlanmalı, 

• Kırsal turizmi canlandırmak için konaklama işletmelerinin sayısı arttırılmalı, (teşviklerle)  

• Kırsal turizme katkı sağlanabilmesi için yöre halkının kırsal turizm konusunda bilinçlendirilmesi 

sağlanmalıdır. 
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TÜRKİYE’DE ROY ADAPTASYON MODELİNİN KADIN SAĞLIĞI ALANINDA KULLANIMI: 

SİSTEMATİK DERLEME 

Keziban AMANAK1    Sema OFLAZ1 

1Adnan Menderes Üniversitesi 

Amaç: Bu derleme, Türkiye’de kadın sağlığı sorunlarına yönelik olarak Roy Adaptasyon Modeli ile yapılmış ve 

yayınlanmış çalışmaların gözden geçirilmesi ve çalışmalardan elde edilen verilerin sistematik olarak incelenmesi 

amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

Yöntem: Bu amaçla YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik’ten “Roy ve kadın, Roy ve gebe, Roy ve 

doğum” anahtar kelimeleri ile 15 Ağustos 2019-5 Eylül 2019 tarihleri arasında tarama yapılmıştır. Yapılan 

taramada 2009-2019 yılları arasındaki çalışmalar araştırma kapsamına alınmıştır. Literatür taraması sonrası 

konuyla ilgili olarak 8 çalışma araştırma kapsamına alınmıştır.  

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan makalelerin sonuçları; araştırmanın yılı, araştırmanın tipi, kuramın 

araştırmada kullanımı ve araştırmanın örneklem özellikleri açısından değerlendirilmiştir (Tablo 1).  

Sonuç ve Öneriler: İncelenen makalelerin tümü Roy Adaptasyon Modeli’nin kadın sağlığı alanında etkin olarak 

kullanılabileceğini göstermektedir. Ancak taramanın yapıldığı 10 yıllık süreç için; ulaşılan makale sayısının 

oldukça az olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Roy, kadın, adaptasyon.  

 

 

 

 

 

USE OF ROY ADAPTATION MODEL FIELD OF WOMEN'S HEALTH IN TURKEY: SYSTEMATIC 

REVIEW 

Aim: This compilation, Turkey was carried out in order for women's health issues as performed by Roy Adaptation 

Model and the review of published studies and systematic examination of the data obtained from studies. 

Method: For this purpose, K Roy and woman, Roy and pregnant, Roy and birth ’keywords were searched between 

15 August 2019-5 September 2019 from YÖK National Thesis Center, Google Scholar. During the screening, the 

studies between 2009-2019 were included in the research. After the literature review, 8 studies were included in 

the research. 

Results: The results of the articles included in the research; the year of the research, the type of research, the use 

of theory in research and the sample characteristics of the research(table1). 
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Conclusion and Recommendations: All of the articles reviewed demonstrate that the Roy Adaptation Model can 

be used effectively in women's health. However, for the 10 year period of screening;  it was concluded that the 

number of articles reached was very low. 

Keywords: Roy, woman, adaptation. 

 

Giriş 

Profesyonel bir mesleğin amacı, meslek uygulamalarında kullanabilecek bilimsel bilgi birikimini ortaya 

çıkarmaktır. Bu bilgi özellikle davranış ve sosyal bilimler alanında sıklıkla “kavram” ve “kuram” terimleri ile 

açıklanır. Model bir dizi amaca hizmet eden, ihtiyacın belirlenmesini sağlayan sistematik zihinsel süreçtir. Burada 

ifade edilen modelin örgütlü, planlı olması gerektiğini vurgulamaktadır. Modeller fiziksel ya da soyut olabilirler. 

Hemşirelikte kullanılan modeller soyuttur. Hemşirelik modelleri bireyi merkeze almaktadır. Bu özelliği, 

hemşirelik işlevlerini iş merkezli olmaktan uzaklaştırmaktadır. Model kullanımı, uygulamadaki sorunların 

belirlenmesi ve çözüm üretilmesinde yol gösterici olarak iyi bir rehber oluşturmaktadır (Vicdan ve Karabacak, 

2014). Hemşirelik alanında kullanılan modellerden biri olan Roy Adaptasyon Modeli (RAM) insanı, sürekli 

değişen çevresel uyaranlarla etkileşimde bulunan, uyum gösteren bir sistem olarak tanımlamaktadır. RAM, insanı 

etkileyen çevresel uyaranları üçe ayırmaktadır. Odak uyaranlar kişinin ilk karşılaştığı, etkileyen uyaranlar odak 

uyaran üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler yapan, olası uyaranlar ise birey üzerinde sürekli etkiye sahip ancak 

etkisi tam olarak açıklanamayan iç ya da dış faktörlerdir. Birey bu uyaranlara baş etme mekanizmalarını kullanarak 

davranışları ile yanıt verir. Modelde davranışların değerlendirilmesi için dört uyum alanı tanımlanmıştır. Fizyolojik 

alan, sistemin fiziksel olarak bütünlüğünü sürdürmesini amaçlar. Benlik kavramı alanı beden imajı ve benlik 

kavramı gibi ruhsal bütünlük ile ilgili temel gereksinimlerle ilişkilidir. Rol fonksiyon alanı, anne ve baba olma gibi 

sosyal bütünlükle ilişkili rolleri içerir. Karşılıklı bağlılık alanı ise bireyler ile ilişki geliştirme, sürdürme 

davranışlarını ve sosyal desteği içeririr. RAM, dört uyum alanındaki davranışsal yanıtları uyumlu (adaptif) veya 

uyumsuz (adaptif olmayan) olarak sınıflandırır. Uyumsuz davranışlar belirlendikten sonra hemşirelik tanıları 

oluşturulur ve tanılara yönelik girişimler planlanır. Burada hemşirenin girişimi, dört uyum alanındaki uyumsuz 

davranışlara yönelik olarak verilen eğitimdir. Hemşire yaptığı girişimin sonuçlarını izlemek için bireyin 

davranışlarını yeniden değerlendirir (Amanak ve ark., 2019; Roy, 2011; Roy, 2009,). Eğer birey uyumlu 

davranışlar geliştirirse hemşirelik girişimi etkili, uyumsuz davranışlar geliştirirse etkisiz olarak kabul edilir. 

Araştırmalar RAM’nin hemşireliğin her alanında kullanabileceğini belirtmektedir (Erci, 2005; Alligood, 2006; 

Dobratz, 2008; Akyıl ve Ergüney, 2012).  Dolayısıyla bu çalışma, Türkiye’de kadın sağlığı sorunlarına yönelik 

olarak Roy Adaptasyon Modeli ile yapılmış ve yayınlanmış çalışmaların gözden geçirilmesi ve çalışmalardan elde 

edilen verilerin sistematik olarak incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Materyal ve Metod 

Çalışmada YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik’ten “Roy ve kadın, Roy ve gebe, Roy ve doğum” anahtar 

kelimeleri ile 15 Ağustos 2019-5 Eylül 2019 tarihleri arasında literatür taraması yapılmıştır. Toplam 12 çalışmaya 

ulaşılmıştır. Sistematik derleme kapsamına alınma kriterleri arasında 1) Ulusal hakemli bir dergide yayınlanmış, 

2) 2009-2019 yılları arasında yayınlanmış, 3) Türkiye’de yapılmış, 4) Kadın sağlığı alanını kapsayan çalışmalar 

yer almıştır. Alınma kriterleri doğrultusunda, derleme kapsamına 8 çalışma alınmıştır. 
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Bulgular ve Tartışma 

Türkiye’de Kadın Sağlığı Alanında Roy Adaptasyon Modeli Kullanılarak Yapılan Çalışmaların Özellikleri Tablo 

1’de verilmiştir. Çalışma kapsamına alınan 8 çalışmanın 3 tanesi vaka sunumu olup, geriye kalan 5 tanesi ise 

araştırma makalesidir. Araştırma makalelerinin 4 tanesi yarı deneysel olup bir tanesi ise deneysel tipte yapılmıştır. 

Vaka sunumlarında kuram bakımın planlanması aşamasında kullanılırken, yarı deneysel çalışmalarda araştırmanın 

her aşamasında kullanılmıştır (1 tane çalışmada veri toplanması ve kurama dayalı eğitim kısmında kullanılmıştır). 

Ayrıca deneysel çalışmada kuram araştırmanın her aşamasında kullanılmıştır. Bu araştırmaların örneklemleri 

(histerektomi olmuş kadınlar, meme kanseri olan kadınlar, gebeler, cerrahi menopozdaki kadınlar, sezaryen ile 

doğum yapan kadınlar ve postpartum dönemleri,  mastektomi olmuş kadınlar, IVF tedavisi alan kadınlar) 

şeklindedir. Hemşirelik uygulamalarında sorunların belirlenmesi ve çözüm üretilmesinde sistematik bir yol çizen 

model kullanımı ayrıntılı incelenmesi gereken bir konudur. Hemşirelik alanında kullanılabilecek en uygun 

modellerden biri olan RAM’da bu grupta yer almaktadır (Erci, 2005; Alligood, 2006; Dobratz, 2008; Akyıl ve 

Ergüney, 2012).  Ancak yapılan literatür taramasında Türkiye’de özel bir alan olan kadın sağlığı alanında RAM’ın 

kullanıldığı sınırlı sayıda araştırmaya ulaşılmıştır. Bu sonuç Türkiye’de kadın sağlığı alanında RAM kullanımına 

yönelik daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.  

 

 

 

Tablo 1. Türkiye’de kadın sağlığı alanında Roy Adaptasyon modeli kullanılarak yapılan çalışmaların 

özellikleri 

Özellikler 
 

 

Yazar Yılı Araştırmanın tipi Kuramın Araştırmada 

Kullanımı 
Örneklem 

Vicdan AK, 
Demirel T 

2015 Vaka sunumu Bakımın planlanması Histerektomi olmuş 

kadınlar 
Ursavaş ve ark.  2014 Vaka sunumu Bakımın planlanması Meme kanseri olan 

kadınlar 
İşbir ve Mete 2013 Yarı deneysel Araştırmanın her 

aşamasında 
Gebeler 

Boğa NM. 2013 Yarı deneysel Araştırmanın her 

aşamasında 
Cerrahi menopozdaki 
kadınlar 

Ejder Apay S.  2011 Yarı deneysel Araştırmanın her 

aşamasında 
Sezaryen ile doğum 

yapan kadınlar ve 

postpartum dönemleri 
Vicdan AK. 2010 Vaka sunumu Bakımın planlanması Mastektomi olmuş 

kadınlarda 
Serçekuş P. 2010 Yarı deneysel Veri toplanması ve 

kurama dayalı eğitim 

planlanması 

Gebeler 

Akyüz A.  2001 Deneysel Araştırmanın her 

aşamasında 
IVF tedavisi alan 
kadınlar 

 

Sonuç 
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Hemşirelik uygulamalarında sorunların belirlenmesi ve çözüm üretilmesinde sistematik bir yol çizen model 

kullanımı ayrıntılı incelenmesi gereken bir konudur. Hemşirelik alanında kullanılabilecek en uygun modellerden 

biri olan RAM’da bu grupta yer almaktadır. Ancak yapılan literatür taramasında Türkiye’de özel bir alan olan 

kadın sağlığı alanında RAM’ın kullanıldığı sınırlı sayıda araştırmaya ulaşılmıştır. Bu sonuç Türkiye’de kadın 

sağlığı alanında RAM kullanımına yönelik daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu göstermesi bakımından 

önemlidir. 
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Hemodiyaliz Hastalarında Arteriovenöz Fistüla İlişkin Komplikasyonlar ve Bakım İlkeleri 

Arteriovenous Fistula Complications and Care Principles in Hemodialysis Patients 

 

Dr. Öğr. Üyesi. Hosseın ASGARPOUR 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD. 

Özet 

Hemodiyaliz sürecinde hızlı bir ekstrakorporal kan akımı sağlamak için yeterli büyüklükte damarlara ulaşmak 

gerekmektedir. Damar erişimi için primer arteriovenöz fistüller, sentetik arteriovenöz greftler ve çift lümenli kalıcı 

hemodiyaliz kataterleri olmak üzere üç tip vasküler girişimi kullanılmaktadır. Primer AV fistüller ilk tercih 

edilmesi gereken vasküler yaklaşımlardır. Tipik olarak vena cephalica ve arteria radialis’in end-to-side şekilde 

birleştirilmesiyle oluşturulur. AV fistül halen en sık ve ilk olarak tercih edilen yöntemdir. AV fistülleri kol ve elde 

fonksiyonel kısıtlama olmadan hastanın günlük aktivitesine devam etmesi yönünden büyük kolaylık sağlar. 

Bununla birlikte, kronik süreç içerisinde tromboz, lokal enfeksiyon ve venöz anevrizma gibi komplikasyonlar AV 

fistül işlevinin yetersizliğine neden olmaktadır. Bir AV fistülün yeterliliği, uzun süre hemodiyalize imkân verecek 

şekilde açık olması, komplikasyonların azlığı ve kolay uygulanabilirliği ile doğru orantılıdır. Hemodiyaliz 

hastalarında AV fistüllerin korunması ve bakımı önemlidir. Bu bakım hasta ve hemşire tarafından birlikte 

yürütülmesi gereken bir süreçtir. Hastaların bu konudaki bilgi ve davranışlarının incelenmesi varsa yanlış ya da 

eksikliklerin giderilmesi bakım kalitesinin artması açısından oldukça önemlidir.  

Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz,  Arteriovenöz Fistül,  Bakım  

Abstract 

To provide a rapid extracorporeal blood flow in hemodialysis process, it is necessary to reach vessels of sufficient 

size. Three types of vascular access are used for vascular access: primary arteriovenous fistulas, synthetic 

arteriovenous grafts and double-lumen permanent hemodialysis catheters. Primary AV fistulas are the first 

vascular approaches that to be preferred. It is typically formed by combining the vena cephalica and arterial radialis 

in an end-to-side fashion. AV fistula is still the most common and first choice method. AV fistulas provide great 

convenience for the patient to maintain daily activity without any functional restriction on the arm and hand. 

However, complications such as thrombosis, local infection and venous aneurysm during the chronic process lead 

to insufficiency of AV fistula function. The adequacy of an AV fistula is directly proportional to its openness to 
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allow long-term hemodialysis, the low number of complications and its easy applicability. The protection and care 

of AV fistulas is important in hemodialysis patients. This is a process that needs to be carried out together by the 

patient and the nurse. Investigation of the knowledge and behavior of the patients on this subject, if any, is 

important in terms of improving the quality of care. 

Key words: Hemodialysis, Arteriovenous Fistula,Care 

 

Giriş 

Tüm dünyada erişkinlerin yaklaşık % 10’unda böbrek hastalığı bulunduğu tahmin edilmektedir. Yıllık % 6-8’lik 

artış oranı ile gelecekteki 10 yıl içinde bu sayısının iki katına çıkması beklenmektedir. Türkiye’de erişkinlerin % 

15.7’sinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı varlığı göstermiştir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde 

diyaliz uygulanan veya böbrek nakli yapılmış 65.000’e yakın hasta bulunmaktadır.  Kronik böbrek yetersizliği 

(KBY); glomerüler filtrasyonda azalma sonucunda böbreğin metabolik ve endokrin fonksiyonlarında, sıvı 

elektrolit dengesinin düzenlenmesinde ilerleyici, geri dönüşsüz fonksiyon kaybıyla seyreden, pek çok etiyolojik 

sebebi olan ve sıklıkla Son Dönem Böbrek Yetersizliğine (SDBY) götüren patofizyolojik bir sendromdur (Akyol 

2013, Varol ve Sivrikaya 2018). Böbrek fonksiyonları % 10'un altında kalması ve endojen renal fonksiyonun 

irreversibl kaybı ile karakterize olan SDBY, hayatı tehdit eden ve neden olduğu üremiden korunmak için hastaya 

devamlı olarak diyaliz veya transplantasyon gibi renal replasman tedavilerinin uygulandığı klinik bir tablo 

oluşturur (Noor un Nisa 2017, Varol ve Sivrikaya 2018). SDBY olan hastalar üremik semptomları aradan 

kaldırmak, yaşam süresinin uzatılması için hemodiyaliz, periton diyalizi ve renal transplantasyon gibi renal 

replasman tedavilerine ihtiyaç duyulmaktadır (Varol ve Sivrikaya 2018). Yapılan bir çalışmada en sık uygulanan 

renal replasman tedavisi %79 ile hemodiyalizdir (Seyahi & Altıparmak, 2015). 

Bu hastalar, bağımlı oldukları diyaliz tedavilerine düzenli ve sürekli olarak devam edebilmek için bir vasküler 

girişime ihtiyaç duymaktadırlar. Uzun süreli ve düzenli olarak hemodiyaliz tedavisine ihtiyaç duyan son dönem 

böbrek yetmezliği olan hastalarda, kalıcı damar yolu için AV fistül, AV greft ve büyük damar yolu kateterizasyonu 

yöntemlerinin tümü kullanılabilir. Hemodiyaliz sürecinde hızlı bir ekstrakorporal kan akımı sağlamak için yeterli 

büyüklükte damarlara ulaşmak gerekmektedir. Damar erişimi için primer arteriovenöz fistüller, sentetik 

arteriovenöz greftler ve çift lümenli kalıcı hemodiyaliz kataterleri olmak üzere üç tip vasküler girişimi 

kullanılmaktadır. AV fistül halen en sık ve ilk olarak tercih edilen yöntemdir. Tipik olarak vena cephalica ve arteria 

radialis’in end-to-side şekilde birleştirilmesiyle oluşturulur (Madran ve ark. 2001). AV fistül halen en sık ve ilk 
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olarak tercih edilen yöntemdir. AV fistülleri kol ve elde fonksiyonel kısıtlama olmadan hastanın günlük 

aktivitesine devam etmesi yönünden büyük kolaylık sağlar. Bununla birlikte, kronik süreç içerisinde tromboz, 

lokal enfeksiyon ve venöz anevrizma gibi komplikasyonlar AV fistül işlevinin yetersizliğine neden olmaktadır. 

Bir AV fistülün yeterliliği, uzun süre hemodiyalize imkân verecek şekilde açık olması, komplikasyonların azlığı 

ve kolay uygulanabilirliği ile doğru orantılıdır. Hemodiyaliz sırasında aynı yerin devamlı kullanımı sonucu fistül 

duvarda meydana gelen incelme anevrizma oluşumuna neden olduğu düşünülmektedir ve tedavi edilmediğinde 

emboli ve tromboza neden olabilmektedir.  

Literatür Tarama 

Yapılan bir çalışma sonucuna ilişkin, AV fistüllerde en sık görülen komplikasyon trombus, oklüzyonu, 

psödoanevrizma, hematom, enfeksiyon, ödem, periferik iskemi ve kanama olduğu bildirilmiştir (Başel, 2010).  

Brezilya’da yapılan bir çalışma sonuçlarına göre, Av fistül olan hastaların % 97.7'sinde AV-fistül hakkında bilgi 

yetersizliği yanı sıra, hastaların % 97.7'sinde öz bakım yetersizliği olduğu saptanmıştır.(Hemodialysis patients 

with arteriovenous fistula: knowledge, attitude and practice).  

Yapılan başka bir çalışmada AV fistül yeterliğinde üst ekstremite egzersizlerin etkisinin incelenmesi sonucu, üst 

ekstremite egzersizlerin veöz deranjı, venöz duvarı kalınlığı ve kan akım hızını olumlu yönde etkilediği 

saptanmıştır.  (Assessment of effects of upper extremity exercise with arm tourniquet on maturity of arteriovenous 

fistula in hemodialysis patients). 

Kronik böbrek yetersizliği temel risk faktörleri arasında yer alan diyabetes mellitusun prevelans ve insidansı 

giderek artan obezite, hareketsiz yaşam, beslenme bozukluklarına bağlı hızla artmaktadır. Diyabet kronik 

metabolik bir bozukluk olduğu kadar, aynı zamanda da artmış bir oksidatif stres durumudur. Artmış serbest 

radikaller, lipidler, proteinler ve nükleik asitlerle etkileşerek membran bütünlüğünün bozulmasına, proteinlerde 

yapısal ve fonksiyonel değişikliklere yol açar. Reaktif oksijen radikallerinin ortaya çıkışını ve bunların meydana 

getirdiği hasarı önlemek için vücutta endojen ve eksojen kaynaklı antioksidan sistemler vardır. Bu sistemler 

sayesinde oksidan maddelerin neden olduğu doku hasarı hem hücre içi hem de hücre dışı savunma sistemleri ile 

engellenmeye çalışır. Normalde oksidanlarla antioksidanlar bir denge halindedir. Serbest radikaller ve 

antioksidanlar arasındaki dengenin serbest radikaller lehine bozulması ile ortaya çıkan oksidatif stresin diyabetin 

makro ve mikrovasküler komplikasyonlarına neden olduğu düşünülmektedir. Plazma ve vücut sıvılarında bulunan 

bütün antioksidanların toplam etkisini total antioksidan kapasite (TAOK) yansıtır. Oksidatif stres, diyabetin 

vasküler komplikasyonlarının patogenezinde önemli görev alır. Enzimatik olmayan glikozilasyon, oto-oksidatif 
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glikozilasyon, sorbitol yolu aktivitesi, antioksidan savunma sistemindeki çeşitli değişiklikler, hipoksi gibi nedenler 

diyabette oksidatif stresi artıran mekanizmalardır. Oksidatif stres ve onu izleyen doku hasarı sonucunda kronik 

hastalıklar ve hücre ölümü meydana gelmektedir. Diyabette serbest radikal oluşumunun arttığı ve radikal bağlayıcı 

sistemlerde azalma olduğu ileri sürülerek, diyabetiklerin antioksidanlara daha çok ihtiyaç gösterebileceği 

savunulmaktadır.  

Metabolik stres sonucunda diyabetin komplikasyonları oluşmakta ve bu metabolik stres oksidatif olayların 

artmasına neden olmaktadır. Reaktif oksijen türevlerinin vücutta meydana getirdiği hasarları önlemek üzere 

antioksidan savunma sistemleri devreye girer. Antioksidanlar, peroksidasyon zincir reaksiyonunu engelleyerek 

ve/veya reaktif oksijen türlerini toplayarak lipid peroksidasyonunu inhibe ederler. Antioksidanlar endojen ve 

eksojen kaynaklı antioksidanlar veya enzimatik olan ve enzimatik olmayan antioksidanlar olmak üzere iki ana 

gruba ayrılırlar. Enzim kaynaklı antioksidanlara örnek olarak mitokondrial sitokrom oksidaz, süperoksit dismutaz 

(SOD), katalaz, glutatyon peroksidaz (GSH-Px), glutatyon-Stransferaz, hidroperoksidaz sayılabilir. Enzim 

olmayanların başında lipid fazda yeralan á-tokoferol (E vitamini), β-karoten ve suda çözünenler ise askorbik asit 

(C vitamini), melatonin, sistein, seruloplazmin, hemoglobin, bilirubin v.b sayılabilir . Süperoksit radikalleri 

enzimatik dismutasyonla temizlenirken, antioksidan olarak bilinen fakat enzim olmayan bileşikler de organizmada 

oksijen radikallerinin temizlenmesini sağlarlar. Bu kimyasal bileşiklerin en önemlileri A, E ve C vitaminleridir. 

Diyabette serbest radikal oluşumunun arttığı ve radikal bağlayıcı sistemlerde azalma olduğu ileri sürülerek, 

diyabetiklerin antioksidanlara daha çok ihtiyaç gösterebileceği savunulmuştur. Vücudun antioksidan dengesi 

diyetten büyük ölçüde etkilenmektedir. Besin yetersizlikleri nedeniyle vücudun savunma mekanizmaları tahrip 

olduğu zaman patolojik koşullar oluşabilmektedir. Reaktif oksijen türlerindeki artış ve savunma sistemlerindeki 

bir yetersizlik vücuttaki antioksidan dengesinin bozulmasına ve “oksidatif stres” koşullarının oluşmasına neden 

olmaktadır. Antioksidan savunma sisteminin etkinliği; E vitamini, C vitamini ve karotenoidler gibi antioksidan 

vitaminleri ve esansiyel iz mineralleri içeren gıdaların yeterince alınmasına bağlıdır (Duthie et al. 1989). Bu 

vitaminler birlikte etkin bir şekilde çalışarak hastalık ve hasarlara neden olan zararlı reaktif oksijen türlerinin 

etkisini yok etmektedir. E vitamininin yüksek dozlarda diyete ilavesinin LDL düzeylerini önemli ölçüde artırdığı 

ve oksidatif strese karşı oldukça koruyucu olduğu bildirilmektedir (Reaven et al. 1993). Askorbik asit de vücudun 

ekstraselüler sıvılarında bulunan ve suda çözünebilen önemli bir antioksidandır. Vücutta sentezlenemediği için 

gıdalarla dışarıdan alınması gerekmektedir. Askorbik asidin indirgen bir ajan olmasının yanı sıra E vitaminini 

rejenere etme özelliğine de sahiptir. Karotenoidler ise; antioksidan aktivitelerini serbest radikal reaksiyonlarına 

katılarak zararlı hidrojen peroksitlerin oluşum hızını azaltmak suretiyle gösterirler (Di Mascio et al. 1991). Önemli 
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diyet karotenoidlerinden β- karoten; sarı, turuncu sebze ve meyvelerde, yeşil sebzelerde, likopen; domateste ve 

lutein; brokoli ve lifli yeşil sebzelerde bulunmaktadır.  

Nitrik oksit (NO) ilk kez endotel kaynaklı gevşeme faktörü olarak tanımlanmış ve arginin nitrik oksit sentetaz 

(NOS) enzim ailesi tarafından oksitlemesiyle ve kalsiyum bağımlı ya da bağımsız olarak sentezlenir. Endojen 

olarak üretilen NO, konak savunması ve immüniteyi etkilediği gibi kan damar tonusu ve nöronal ileti dâhil birçok 

fizyolojik olayların düzenlemesinde önemli bir rol oynar. NO, aşırı üretilmesi halinde, çeşitli sinir sistemi 

hastalıklarında önemli bir nörotoksin olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca birçok çalışmada NO'in inflamatuvar 

cevapları modüle etmek karmaşık bir rol oynadığı anlaşılmıştır. NO sistemik dolaşım regülasyonu sağlamakla 

birlikte, kalp, karaciğer ve beyin gibi organlarda lokal dolaşımı da regüle etmektedir. NO etkisiyle, vazodilatasyon 

ve ona bağlı kan basıncı ve akışında düzenleme ortaya çıkmaktadır. Damar endotelinden salınan NO'in etkisi, 

damar düz kas hücrelerinde guanilat siklazın aktivasyonu ile başlar, hücre içi siklik guanozin mono fosfat 

konsantrasyonunun artışı ve düz kasların gevşemesi ile sonlanır. NO, prostasiklinle sinerjist bir etkileşimle 

trombosit agregasyonunu ve adezyonunu engellemektedir. Ayrıca trombositler de NO sentez ederek trombosit 

aktivasyonunun kontrolüne katkıda bulunmaktadırlar. NO başka etksi ise lökosit aktivasyonunu engelleyerek 

lökositlerin damar duvarıyla karşılıklı etkileşimi engellemesidir. Endotelyal kaynaklı NO vazodilatasyonua neden 

olmaktadır. Arter endotel dokusu ven endotel dokusuna göre daha fazla NO sentez edebilmekte ve bu nedenle 

arterlerdeki gevşeme venlere göre daha fazla olmaktadır.  Sigara içme, hiperkoleterolemi, arterioskeleroz gibi 

durumlar NO sentezini bozarak komplikasyonlara yol açmaktadır. 

Yapılan bir çalışmada hemodiyaliz hastalarında altı haftalık izometrik egzersizlerin AV fistül olgunlaşması 

üzerine ön kol ven çapları ve kan akımında artışa neden olduğu saptanmıştır (Isometric exercise increases 

the size of forearm veins in patients with chronic renal failure). 

Hemodiyaliz hastalarının tedaviye uyumda ve öz bakım gücünün artırılmasında, öz yeterliliğin etkisinin 

değerlendirilmesi ile daha etkin hedeflerin belirleneceği ve böylece bireyin yaşam kalitesinin arttırılacağı 

düşünülmektedir. Öz bakım gücü yeterli olan birey, öz bakım gereksinimlerini yeterli ve uygun karşılayabilecek, 

kendi sağlığının sorumluluğunu alabilecek ve başkalarına bağımlı olmadan yaşam aktivitelerini 

gerçekleştirebilecektir. Bu sonuçlar doğrultusunda kronik bir hastalık olan KBY’nin bireysel yönetiminde öz 

yeterlilik ve öz bakım önemli bir yere sahiptir (Muz, 2013). Yapılan çalışmalarda, Av fistül olan hastalarda AV-

fistül hakkında bilgi yetersizliği olduğu saptanmıştır  (Güven & Turaç, 2015). 
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Literatür incelendiğinde Av fistül olan hastalarda AV fistül bakımına ilişkin çalışmaların yeterli olmadığı 

görülmektedir.  

 

 

Sonuç 

Yapılan çalışma sonuçlarına göre AV fistülü olan hastalarda gelişebilecek komplikasyonların önlenmesi açısından 

cerrahi sonrası hasta takibi büyük önem taşımaktadır. Hemodiyaliz hastalarının tedaviye uyumda ve öz bakım 

gücünün artırılmasında, öz yeterliliğin etkisinin değerlendirilmesi ile daha etkin hedeflerin belirleneceği ve 

böylece bireyin yaşam kalitesinin arttırılacağı düşünülmektedir. Öz bakım gücü yeterli olan birey, öz bakım 

gereksinimlerini yeterli ve uygun karşılayabilecek, kendi sağlığının sorumluluğunu alabilecek ve başkalarına 

bağımlı olmadan yaşam aktivitelerini gerçekleştirebilecektir. Bu sonuçlar doğrultusunda kronik bir hastalık olan 

KBY’nin bireysel yönetiminde öz yeterlilik ve öz bakım önemli bir yere sahiptir. Yapılan bir çalışma sonuçlarına 

göre, hemodiyaliz hastalarında öz bakım gücü ve öz yeterlilik düzeyinin düşük olduğu saptanmıştır. 
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ASİSTAN HEKİMLERİN AKILCI ANTİBİYOTİK 

KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİ VE TUTUMLARI: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÖRNEĞİ+ 

 

Didem YILMAZ AKÇAY* 

Selcen ÖNCÜ** 

Özet 

Bu çalışma, akılcı antibiyotik kullanımı konusunda asistan hekimlerin bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Çalışma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dâhili ve 

Cerrahi Bölümlerde görevli olan asistan hekimlerin akılcı antibiyotik kullanımı konusunda bilgi ve tutumlarını 

belirlemek için anket uygulanmıştır. Çalışmada 134 erkek, 124 kadın toplamda 258 asistan hekim gönüllü olarak 

yer almıştır. Tüm katılımcılar isim belirtilmeden hazırlanmış anket sorularını cevaplamışlardır. Anket sonuçları 

SPSS 20 programı kullanılarak analiz edilmiş ve çalışmanın sonucunda asistan hekimlerin akılcı antibiyotik 

kullanımı konusunda bilgi ve tutumları ile ilgili değerlere ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akılcı Antibiyotik Kullanımı, Enfeksiyon, Hastane Enfeksiyon Kontrolü, Mezuniyet Sonrası 

Eğitim. 

 

 

 

 

 

INFORMATION AND ATTITUDES OF PHYSICIAN ASSISTANTS ABOUT 

RATIONAL ANTIBIOTIC USE: CASE OF AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY, RESEARCH 

AND APPLICATION HOSPITAL 

Abstract 

This study was conducted to determine the knowledge and attitudes of resident physicians about rational antibiotic 

use. The study was conducted in Aydın Adnan Menderes University Application and Research Hospital. In this 

study, a questionnaire was applied to determine the knowledge and attitudes of resident physicians working in 

Internal and Surgical Departments of Aydın Adnan Menderes University Application and Research Hospital on 

rational antibiotic use. A total of 258 assistant physicians (134 male, 124 female) participated in the study 

voluntarily. All participants answered the questionnaires prepared without anonymity. The results of the 

questionnaire were analyzed by using SPSS 20 program and the results of the study were reached to the knowledge 

and attitudes of resident physicians about rational antibiotic use. 

Keywords: Rational Antibiotic Use, Hospital Infection Control, Infection, Post Graduate Education. 
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Giriş 

Enfeksiyon, mikroorganizmaların insan vücuduna girdikten sonra, üreyip çoğalarak, istenmeyen belirtiler ve/veya 

hastalıklar oluşturmasıdır. Dünyada hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ilaç sıralamasında ilk sırada yer alan 

ve sağlık hizmetleri için önemli bir unsur olan antibiyotikler, (Aktuğlu, 1997) belirli mikroorganizmalar tarafından 

başka mikroorganizmaları öldürmek veya çoğalmasını durdurmak için üretilen maddelerdir (Tunçtan ve 

Buharalıoğlu, 2005). 

Sağlık politikaları toplumun sağlık durumunu üst düzeye taşımaktır. Birçok ülkede sağlık harcamaları gün 

antibiyotik kullanımı akılcı antibiyotik gerekliliklerine uygun olarak kullanılırsa fayda sağlanabilmektedir. 

Antibiyotiklerin gereksiz yere reçete edilmesi ya da reçetesiz antibiyotik alınması antibiyotik direncini 

artırmaktadır. Bu durum zaman içerisinde antibiyotiklerin enfeksiyonların tedavisini zorlaştırıp tedaviye yanıt 

alınamaması gibi durumlara neden olmaktadır. Aynı zamanda bu durumun ekonomik kayıplara neden olduğu da 

görülmektedir (Parlak ve ark, 2013). 

Çağımızda antibiyotikler sağlık hizmetleri için önemli bir unsurdur. Hatta farklı tedavinin uygulanmasına sebep 

olurken, her antibiyotiğin toksite bir madde olmasından dolayı hastanın ölümü bile gerçekleşebilmektedir Sağlık 

politikaları toplumun sağlık durumunu üst düzeye taşımaktır. Birçok ülkede sağlık harcamaları gün geçtikçe 

artmaktadır. Bu yüzden birçok ülke kaynak kıtlığı yaşamaktadır. 

Bu sebeple mevcut kaynakların verimli bir şekilde kullanılması önemlidir (Akalın, 2005). 

Bu nedenle akılcı antibiyotik kullanımı büyük önem taşımaktadır. Akılcı antibiyotik kullanımı, antibiyotiğin 

gerektiği anda, uygun dozda, uygun zaman aralığında, uygun yoldan ve en düşük maliyetlerle kullanılması olarak 

tanımlanmaktadır. Akılcı antibiyotik tedavisi, sağ kalım, komplikasyonların ve kronikleşmenin önlenmesi ve 

hastalık şiddetinin, süresinin kısaltılması için gerekli ve önemli bir durumdur (Ekenler ve Koçoğlu, 2016). Çünkü 

akılcı antibiyotik kullanımı hastalıkların şiddeti ve süresini kısaltmakta, komplikasyonları ve kronikleşmeyi 

önleyerek sağ kalımı arttırmaktadır. Bu nedenle antibiyotiğin tanımı ve tarihçesinden yola çıkarak akılcı olmayan 

antibiyotik kullanımının antibiyotik direncine neden olduğu ve bu durumun insan hayatını tehdit eden boyutlara 

ulaştığı ortaya konmuştur (Aşçıoğlu, 2007). 

Bu çalışmada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi klinik bölümlerinde görev 

yapan asistan hekimlerin antibiyotik kullanımı konusundaki bilgi ve tutumlarına ilişkin değerlendirmeler 

yapılmıştır. Bunların yanında asistan-hekimlerin antibiyotikler ve akılcı antibiyotik konusunda kullanımı 

konusunda kendilerini ne kadar yeterli gördükleri, mezuniyet sonrası eğitim ve sürekli mesleki gelişimlerinde bu 

konu ile ilgili eğitime gereksinim duyup duymadıkları da belirlenmiştir. 

 

Yöntem 

Araştırmanın Tipi 

Bu araştırma nicel, betimleyici bir araştırmadır.  

Araştırmanın Yapıldığı Yer 

Bu araştırma, Ekim 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve 

Uygulama Hastanesinde yapılmıştır. 

Araştırmanın Örneklemi/Evreni 
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Araştırmanın evrenini; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Dahili ve 

Cerrahi Bölümlerinde görev yapmakta ola 356 asistan hekimden oluşturmaktadır. Örneklemimiz ise çalışmaya 

katılmaya gönüllü olan 258 asistan hekimden oluşmaktadır. Asistan hekim sayısı belirlenirken Aydın Adnan 

Menderes Üniversitesi Dekanlığı güncel listeleri esas alınmıştır.  

Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak; araştırmacı tarafından hazırlanmış anket formu kullanılmıştır. Anket formları iki 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 

sorulardan oluşmaktadır. Bu bölümde hekimlerin görev yapmakta oldukları bölüm, bu bölümde ne kadar süredir 

görev yaptıkları, tıp fakültesinden mezun oldukları yıl, birinci basamak sağlık kuruluşunda çalışma tecrübelerinin 

olup olmadığı, mezuniyet öncesinde ve sonrasında akılcı antibiyotik kullanımı konusunda eğitim alıp almadıkları, 

mezuniyet sorasında eğitim aldılarsa bu eğitimi nereden aldıkları ve akılcı antibiyotik kullanımı konusunda 

yeterliliklerini nasıl tanımladıkları sorulmuştur. İkinci bölümünde ise, akılcı antibiyotik kullanımı konusundaki 

bilgi ve tutumlarının saptamaya yönelik sorular sorulmuştur. Burada antibiyotik reçete etme sıklıkları, reçete 

ederken yararlandıkları bilgi kaynakları, antibiyotiklerle ilgili bilgi düzeylerini nasıl tanımladıkları, hastalar 

tarafından talep edilen antibiyotikleri reçete edip etmedikleri, hastalara antibiyotik ve kullanımı ile ilgili hangi 

bilgilerin verilmesinin gerekli olduğu, hastaya bilgi verdikten sonra hastanın anlayıp anlamadığını kontrol etmenin 

gerekli olup olmadığı ve asistanlık eğitimi sürecinde akılcı antibiyotik kullanımı konusunda eğitim almayı gerekli 

görüp görmedikleri, gerekli görüyorlarsa eğitimi kimlerden almak istedikleri sorulmuştur. 

Anketler araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile yapılmıştır. Araştırmaya katılmaya gönüllü olan 

asistan hekimlere anket sorularıyla ilgili gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra anket formlarıyla veriler 

toplanmıştır.  

Verilerin Değerlendirilmesi 

Çalışma sonucunda toplanan veriler değerlendirilirken istatistiksel analizler için SPSS 20 programı kullanılmıştır. 

Problem ve alt problemlerin özelliği dikkate alınarak dağılımları belirlemede; yüzde, frekans, aritmetik ortalama, 

standart sapma; değişkenlere göre oluşan farkın belirlenmesinde ise parametrik (t,F) testleri kullanılmıştır. 

Araştırmanın Etik Yönü 

Çalışmanın uygulanabilmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Aydın Adnan 

Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinden gerekli kurum izinleri ile Aydın Adnan Menderes 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu onayı (Etik kurul no:2018/1483) 

alınmıştır.  

Bulgular 

Bu çalışmada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dahili ve Cerrahi 

bölümlerde görev yapmakta olan yaşları 24 -51 arasında,  asistanlık süreleri 1ay-120 ay arasında değişmekte olan 

toplam 258 asistan hekim (124 kadın,134 erkek) yer almıştır. 

Çalışmaya katılanların %67,1’i (n: 173) mezuniyet öncesi akılcı antibiyotik konusunda eğitim almışken %32,9’u 

(n: 85) mezuniyet öncesi akılcı antibiyotik konusunda eğitim almamıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. Asistan hekimlerin mezuniyet öncesi akılcı antibiyotik konusundaki eğitimleri 

M.Ö Eğitim n % 
Evet 173 67,1 
Hayır 85 32,9 
Toplam 258 100 
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Çalışmaya katılanların %38,4’ü (n: 99) mezuniyet sonrasında akılcı antibiyotik konusunda eğitim almışken 

%61,6’sı (n: 159)  mezuniyet sonrasında akılcı antibiyotik konusunda eğitim almamıştır (Tablo 2).  

Tablo 2. Asistan hekimlerin mezuniyet sonrası akılcı antibiyotik konusundaki eğitimleri 

M.S. Eğitim n % 
Evet 99 38,4 
Hayır 159 61,6 
Toplam 258 100 

 

Çalışmaya katılanların %19’u (n: 49) Sağlık Bakanlığı, %14,3’ü (n: 37) asistanlık eğitimi sürecinde, %4,3’ü (n: 

11) ilaç firması, %2,7’si (n: 7) diğer yerlerde, %0,8’i (n: 2) meslek odası aracılığı ile mezuniyet sonrası akılcı 

antibiyotik konusunda eğitim almıştır. Anketi cevaplayanlardan 152 kişi ise eğitim almamıştır (Tablo 3). 

Tablo 3. Asistan hekimlerin mezuniyet sonrası akılcı antibiyotik konusunda eğitim aldıkları yer 

M.S. Eğitim Yeri n % 
Sağlık Bakanlığında 49 19 
Asistanlık eğitimi sürecinde 37 14,3 
İlaç Firması 11 4,3 
Diğer 7 2,7 
Meslek Odası 2 0,8 
Toplam 258  

 

Çalışmaya katılanların %45 (n: 136) Orta, %33,7’si (n: 87) İyi, %15,9’ü (n: 41) Geliştirilmeli, %5’i (n: 13) akılcı 

antibiyotik konusundaki yeterliliğini çok iyi, şeklinde cevap vermişlerdir. (Tablo 4).  

Tablo 4. Asistan hekimlerin akılcı antibiyotik konusundaki yeterlilik algıları 

Yeterlilik Algıları n % 
Orta 116 45 
İyi 87 33,7 
Geliştirilmeli  41 15,9 
Çok İyi 13 5 

 

Çalışmaya katılanların %47,7’si (n: 123) orta, %21,7’si (n: 56) az, %14’ü (n: 36) hiç, %13,6’sı (n: 35) sık, %2,3’ü 

(n: 6) antibiyotik reçete etme sıklığını çok sık olarak cevaplandırmıştır. (Tablo 5).  

Tablo 5. Asistan hekimlerin antibiyotik reçete etme sıklığı 

Reçete etme sıklığı n % 
Orta 123 47,7 
Az  56 21,7 
Hiç 36 14 
Sık 35 13,6 
Çok sık 6 2,3 

 

Çalışmaya katılanların %19,6’sı (n: 49) internet ve internet kökenli kaynakları, %10,8’i (n: 27) vademecum, 

%6,8’i (n: 16) tıp kitaplarını, %3,6’sı (n: 10) kılavuzları ve %0,8’i (n: 2) ders notlarını kaynaklarından, %0,4’ü (n: 

1) diğer hekimlerden yararlandıklarını belirtmişlerdir (Tablo 6). 

 

 

 

 

Tablo 6. Asistan hekimlerin kullandıkları bilgi kaynakları 
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Kullanılan Bilgi Kaynakları n % 
İnternet ve internet kökenli kaynaklar 49 19,6 
Vademecum  27 10,8 
 Tıp kitapları 16 6,8 
Kılavuzlar 10 3,6 
Ders notları 2 0,8 
Diğer hekimler 1 0,4 

 

Asistan hekimlerin birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışma tecrübesi olması değişkeni incelendiğinde; 

asistan hekimlerinin antibiyotik kullanımına ilişkin bilgi düzey algılarında antibiyotiklerin farmakolojik 

özellikleri, endikasyonlar, antibiyotiklerin pozoloji ve uygulama şekilleri, ilaçların etkileşimi (ilaç/besin), özel 

durumlarda antibiyotik kullanımı  (gebelik, pediatri, vb.), antibiyotiklerin biyoeşdeğerlilikleri ve piyasa isimleri 

başlıklarında anlamlı ilişki saptanmıştır. Yani birinci basamak sağlık kuruluşlarında tecrübesi olan hekimlerin 

antibiyotik kullanımına ilişkin bilgi düzey algılarının daha iyi olduğu saptanmıştır. 

Asistan hekimlerinin antibiyotik kullanımına ilişkin bilgi düzey algıları Cinsiyet Değişkenine göre İncelendiğinde; 

antibiyotiklerin farmakolojik özellikleri, endikasyonları, kontrendikasyonları ve piyasa isimleri başlıklarında 

anlamlı farklılık bulunmuştur.  

 

 

 

Tablo 7. Asistan hekimlerin antibiyotiklerle ilgili bilgi düzey algıları   

Asistan 
Hekimlerin 
Antibiyotiklerle 
İlgili Bilgi Düzey 

Algıları 

 
Çok İyi  
 

 
İyi 
 

 
Orta 
 

 
Kötü 
 

Çok 

Kötü  

 
Toplam 
 

P 
değeri 

P 
değeri 

Antibiyotiklerle 
ilgili bilgilerini nasıl 

algıladıkları 
n % n % n % n % n % n % 

P (BB) P (Ci) 

Antibiyotiklerin 
farmakolojik 
özellikleri 

5 1,9 71 27,5 148 57,4 33 12,8 1 0,4 258 100 0,022 0,026 

Antibiyotiklerin 
endikasyonları 

14 5,4 121 46,9 113 43,8 7 2,7 3 1,2 258 100 0,018 0,010 

Antibiyotiklerin 
pozoloji ve 
Uygulama Şekli 

13 5 111 43 116 45 16 6,2 2 0,8 258 100 0,002  

Antibiyotiklerin 
kontredikasyonları 

11 4,3 71 27,5 145 56,2 29 11,2 2 0,8 258 100  0,031 

Antibiyotiklerin yan 
etkileri 

6 2,3 59 29,2 149 57,8 42 16,3 2 0,8 258 100   

İlaçların 

etkileşimleri 

İlaç/Besin 

4 1,6 33 12,8 128 49,6 84 32,6 9 3,5 258 100 0,029  

Özel Durumlar 

(Gebelik, pediatri 
v.b) 

16 6,2 79 30,6 119 46,1 40 15,5 4 1,6 258 100 0,032  

Uyarılar ve 

önlemler 
9 3,5 71 27,5 140 54,3 35 13,6 3 1,2 258 100   

Antibiyotiklerin 
biyoeşdeğerlilikleri 

8 3,1 63 24,4 127 49,2 51 19,8 9 3,5 258 100 0,002  

Antibiyotiklerin 
piyasa isimleri 

18 7 87 33,7 113 43,8 31 12 9 3,5 258 100 0,020 0,001 
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Çalışmaya katılanların %74’ünün (n: 191) muayene etmeden ilaç reçete etmediklerini, %12,8’i (n: 33) sadece 

kronik hastalıkların ilaçlarını reçete ettiğini, %7,4’ünün (n: 19) tartışıp bu durumun yanlış olduğunu anlatacak 

vakitleri olmadıkları için reçete ettiklerini, %5,4’ü (n: 14) hastalar tarafından talep edilen ilaçları reçete ettiklerini 

etmedikleri takdirde tartışma çıktığını söylemişlerdir (Tablo 8). 

Tablo 8. Hasta tarafından talep edilen antibiyotiği reçete etme durumu 

Hasta Tarafından Talep Edilen Antibiyotiği Reçete Etme Durumu n % 
Hayır hiçbir zaman muayene etmeden ilaç reçete etmem 191 74 
Evet sadece kronik hastalıkların ilaçlarını reçete ederim 33 12,8 
Evet tartışıp bunun yanlış olduğunu anlatacak vaktim olmuyor 19 7,4 
Evet reçete etmediğim takdirde tartışma çıkıyor 14 5,4 
Toplam 257 99,6 

 

Çalışmaya katılanların %90,3’ü (n: 233) hastalara antibiyotik kullanımı ile bilgi vermenin önemli olduğunu ifade 

ederken %9,3’ü (n: 24) hastalara antibiyotik kullanımı ile ilgili bilgi vermediklerini söylemiştir.  

Çalışmaya katılanların %41,1’i (n: 106) hastaya antibiyotikle ilgili bilgi verdikten sonra anlayıp anlamadığını 

kontrol ettiğini hastanın antibiyotiği nasıl kullanacağını anlaması gerektiğini, %37,6’sının (n: 97) kullanımı özen 

isteyen antibiyotiklerde hastanın anlayıp anlamadığını kontrol ettiğini, %13,6’sının (n: 35) vakit yeterli olmadığı 

için gerek olmadığını, %7,4’ünün (n: 19) eczaneden alırken tekrar anlatılacağı için gerek olmadığını, belirtmiştir  

Çalışmaya katılanların %49,6’sı (n: 128) hastanın antibiyotik kullanımına uyum sağlaması için antibiyotik 

kullanımı konusunda eğitim düzenlenmesini, %4,7’si (n: 12) kitle iletişim araçlarının kullanılmasını, %0,8’i (n: 2) 

prospektüslerin kullanıcı dostu olmasını, %1,2’si (n: 3) konunun hastanın kavrama kapasitesi ile ilgili olduğunu, 

%1,9’u (n: 5) tedavi sürecinin takip edilmesini gerektiğini söylemiştir (Tablo 11). 

Çalışmaya katılanların %77,1’i (n: 199) asistanlık eğitimi süresince akılcı antibiyotik kullanımı konusunda eğitim 

alınması gerektiğini düşünürken %22,9’u (n: 59) eğitim gerekli olmadığını belirtmiştir (Tablo 12). 

asistanlık eğitimi süresince akılcı antibiyotik kullanımı konusunda eğitim alınıp alınmama durumu ile asistan 

hekimlerin mezuniyet sonrasında akılcı antibiyotik kullanımı konusunda aldıkları eğitimle arasında bir ilişki tespit 

edilmiştir CC (0,017).  

Tablo 12. Asistanlık sürecinde eğitim 

Asistanlık Sürecinde Eğitim n % CC 
Evet 199 77,1  
Hayır 59 22,9 0,017 
Toplam 258 100  

 

Çalışmaya katılanların %52,9’u (n: 134) alanında uzman hocalardan tarafından eğitim almak istediklerini, %3,5’i 

(n: 9) mesleki tecrübesi fazla hocalardan eğitim almak istediklerini, %0,4’ü (n: 1) eğitim saatleriyle çalışma 

saatlerinin uyumlu olmasını, %0,4’ü (n: 1) güncel iletişim kanallarının kullanılmasını, %0,4’ü (n: 1) eğitim 

sonunda sınav olmasını, %0,4’ü (n: 1) ilaç firmaları tarafından eğitim verilmesini istemiştir (Tablo 13). 
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Tablo 13. Asistan hekimlerin almak istedikleri eğitim 

Asistan Hekimlerin Almak İstedikleri Eğitim n % 
Alan Uzmanı hocalar tarafından verilmelidir. 134 51,9 
Mesleki tecrübesi fazla olan hocalar tarafından verilmelidir. 9 3,5 
Eğitim saatleri çalışma saatleriyle uyumlu olmalıdır. 1 ,4 
Güncel iletişim kanalları kullanılmalıdır. 1 ,4 
Eğitim sonunda sınav olmalıdır. 1 ,4 
İlaç firmaları tarafından eğitim verilmelidir. 1 ,4 

 

 

 

Tartışma 

Dünyada tedavi için en çok kullanılan ilaçlardan biri olan antibiyotik, hastalıkların tedavi edilmesinde ciddi ölçüde 

yarar sağlamaktadır. Ancak bu ilaçların gereğinden fazla ve yanlış kullanılması bu ilaçlara karşı olan direnci 

artırdığından hem insan sağlığına hem de ekonomiye zararı fazla olmaktadır. Bu nedenle akılcı antibiyotik 

kullanımının önemi artmaktadır.  

 “KOAH Akut Alevlenmesinde Kullanılan Antibiyotiklerin Akılcı İlaç Kullanımı Yönünden Değerlendirilmesi” 

başlıklı Yüksek Lisans Tezinde Parlak, KOAH akut alevlenmesinde kullanılan antibiyotikleri akılcı antibiyotik 

kullanımı çerçevesinde incelenmiştir. Antibiyotik gruplarının etkinliği, yoğunluğu, güvenilirliği ve maliyetleri 

incelenmiştir. Bu konuda en az tercih edilen iki ilaç grubunun iyileşmeyi en çok sağlayan ancak en maliyetli 

tedaviye neden olan ilaç grubu olduğu sonucuna varılmıştır.  En çok tercih edilen ilaçlar ise tedavi sonunda bütün 

belirtilerdeki azalma iyileşme oranı en yüksek ilaç grubu olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte bu ilaçların tüm 

ilaç grupları arasında kamu maliyeti en düşük, ortalama maliyeti de en düşük ilaç grubunda olduğu görülmüştür. 

Bu hekimlerin de doğru endikasyon, doğru ilaç ve uygun maliyet açısından akılcı antibiyotik kullandıkları 

gözlenmiştir (Parlak, 2015). Çalışmamızda ise asistan hekimlerin akılcı antibiyotik kullanımına ilişkin bilgi ve 

tutumları ele alınmış, dâhili ve cerrahi bölümlerde görev yapan hekimler üzerinde anket yapılarak bu anketin 

sonuçlarında asistan hekimlerin akılcı antibiyotik kullanımına ilişkin ne kadar bilgili oldukları, bu konuya önem 

verip vermedikleri öğrenilmek istenmiştir. Hekimlerin büyük çoğunluğu (%45) akılcı antibiyotik kullanımı 

konusunda kendilerini orta yeterlilikte gördükleri sonucuna ulaşılmıştır.  

Parlak, Çayır ve Ertürk tarafından hazırlanan “Aile Hekimlerinin Akılcı Antibiyotik Kullanımı Açısından 

Durumları: Erzurum’dan Kentsel Bir Çalışma” başlıklı çalışmada aile hekimlerinin antibiyotikler konusunda bilgi, 

tutum ve davranışlarını değerlendirmek amaçlanmıştır.  Çalışmada bu konuda eğitim alan hekimlerin akılcı 

antibiyotik kullanımı konusunda daha iyi olduğu anlaşılmış ve aile hekimlerinin çoğunda antibiyotik kullanma 

konusunda yeterli bilgilerinin olmadığı ve mezuniyet sonrasında eğitimlerde de bir eksikliklerinin olduğu 

sonucuna varılmıştır (Parlak ve ark, 2013). Çalışmamızda benzer şekilde mezuniyet sonrasında asistanlık eğitimi 

sürecinde hekimlerin bir kısmının (%34,9) eğitim aldığı saptanmıştır. Ayrıca Parlak’ın çalışmasında olduğu gibi 

mezuniyet sonrası asistan hekim eğitimi sürecinde eksikliklerin olduğu sonucuna varılmıştır. 

“Uygunsuz Antibiyotik Kullanımı” başlıklı çalışmada Tetik ve Artantaş antibiyotiklerin dünya genelinde çok sık 

kullanıldığını belirtmiştir. Çalışma bu durumu tıp fakültelerinde farmakoloji derslerinde uygulama ve pratik 

yapılmıyor olması, hekimlerin çalıştıkları yerlerin coğrafi koşullarının kötü ve hekimlerin hastalara ulaşmalarının 

zor olması, ailelerin ilgisiz ve bilinçsiz olmaları gibi değişik nedenlere bağlamıştır. Çalışmada aile hekimliği 
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uygulaması ve reçetesiz antibiyotik verilmemesi ile bu durumun azalacağı ve akılcı antibiyotik kullanımının 

artacağı düşünülmektedir (Tetik ve Artantaş, 2011).  Çalışmamızda benzer olarak asistan hekimlere antibiyotik 

reçete etme sıklıkları sorulmuş ve Hekimlerin orta sıklıkta (%47,7) antibiyotik reçete ettikleri sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Çelik ve Can tarafından yapılan “Birinci Basamakta Akılcı İlaç Kullanımı başlıklı” çalışmada, şeylerin neler 

olduğunu göstermek amaçlanmıştır. Bu konuda yapılan araştırma sonucunda hekimlere düşen görevin ilaçların 

farmakolojik özelliklerine ve ilaçlarla ilgili güncellenen bilgilere hâkim olmaları gerektiği, ayrıca hastalarla 

iletişimlerinin aktif olması, hastalara daha fazla bilgi verilmesi ve hastaya doğru tanının konulması, tanı sonrası 

tedavi döneminde hastaya hastalığı ve tedavi yöntemi ilgili bilgi verilmesi, kullanması gereken ilaçlar ve bu 

ilaçların etkileşimleri, yan etkileri hakkında bilgi verilmesi, daha sonrasında hastanın bu bilgilerin ne kadarını 

anladığının hekim tarafından sorgulanması ve gerektiğinde yeniden bilgi verilmesi, hastanın bu süreçte hekim 

tarafından takip edilmesi ve ulusal sağlık kuruluşlarının da düzenleme programları oluşturması gerektiği sonucuna 

varılmıştır (Çelik ve Can, 2012). Bizim çalışmamızda da benzer olarak asistan hekimlerin çoğu (%40,9) hastaların 

antibiyotiği nasıl kullanacağını anlaması gerektiğini belirtmiştir.   

Sonuç 

Çalışmamızda asistan hekimlerin %67,1’ü mezuniyet öncesinde, %38,4’ü ise mezuniyet sonrasında akılcı 

antibiyotik kullanımı konusunda eğitim aldıklarını bildirmişlerdir. Asistan hekimlerin çoğu (%77,1)  mezuniyet 

sonrası eğitimleri sırasında akılcı antibiyotik kullanımı konusunda eğitim almak istediklerini ve bu eğitimlerin alan 

uzmanı hocalar tarafından verilmesi istediklerini belirtmişlerdir. Hekimlerin büyük bir çoğunluğu (%47,7)orta 

sıklıkta antibiyotik reçete ettiklerini, antibiyotik reçete ederken en sık internet kökenli kaynaklardan 

yararlandıklarını belirtmişlerdir. Asistan hekimlerin çoğunluğu (%74) hastayı muayene etmeden antibiyotik reçete 

etmediklerini belirterek hastaların antibiyotik kullanımı konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini söylemişlerdir. 

Asistan hekimlerin antibiyotik kullanımının hasta tarafından anlaşılıp anlaşılmadığının önem verdikleri 

belirlenmiştir. 

Akılcı antibiyotik kullanımı konusunda mezuniyet öncesi ve sonrasında eğitim verilmesi önerilmektedir. 

Asistanların uzmanlık sürecinde de akılcı antibiyotik kullanımıyla karşılaşacakları düşünüldüğünde asistanlık 

eğitimi sürecinde de bu konuya önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Aynı zamanda hekimler tarafından 

hasta uyumunun artırılması için eğitim düzenlenmesi istenmiş, bu da akılcı antibiyotik kullanımı konusunda 

verimli olacağı düşünüldüğünden bu konuda çalışmalar yapılması gerektiği önerilmektedir. Özellikle kitle iletişim 

araçlarının, sosyal medya organlarında yapılacak kamu spotları ve reklamların kamuoyunu akılcı antibiyotik 

konusunda daha fazla bilinçlendireceği düşüncesindeyiz. 

Üçüncü basamaktaki hastanelerde hekimlerin hasta görme sayısı çok fazla olduğu için hekimlere akılcı antibiyotik 

kullanımı konusunda eğitim yaygınlaştırılmalıdır. Asistan hekimler hastane enfeksiyonları kontrolünde çok 

önemlidir. Bu nedenle eğitimlerin yaygınlaştırılması hastane enfeksiyonlarının da önüne geçmeyi sağlayacağı 

düşüncesindeyiz. Bu konuda meslek odalarına, ilaç firmalarına da önemli görevlerin düştüğü düşüncesindeyiz. 

Asistan hekimlerin asistanlık eğitimi sürecinde % 67,1’nin akılcı antibiyotik kullanımı konusunda eğitim aldıkları 

tespit edilmiştir. Bu oranın iyi olduğu düşünülmekle birlikte akılcı antibiyotik kullanımı konusunda mezuniyet 

öncesinde ve özellikle asistanlık sürecinde akılcı antibiyotik kullanımı konusunda bütün hekimlere ulaşılmasının 

ve eğitim verilmesinin daha faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Çalışmamızda verilecek eğitimin alan uzmanı 

hocalar tarafından verilmesinin önemi vurgulanmıştır Ancak meslek odaları, ilaç firmalarının da bu konuya daha 
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fazla önemsemeleri gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca konuya ilişkin olarak düzenli olarak yapılacak ve akılcı 

antibiyotik kullanımı konusunda güncel gelişmelerin ele alınacağı hizmet içi eğitimlerin de önemli olduğu 

düşüncesindeyiz.  
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ÖZET 

Prostat kanseri yılda 1,1 milyon erkek bireyde teşhis ile dünyada en yaygın ikinci kanser türüdür. Türkiye’de 

prostat kanserine bağlı ölüm oranı ABD’deki oranın 2 katıdır. Ülkemizdeki bu yüksek oran erken teşhis ve buna 

bağlı erken tedavinin yetersizliğine bağlıdır. Prostat kanser hücreleri apikal plazma zarında yüksek seviyede 

prostat-spesifik membran antijeni (PSMA) eksprese ederler ve PSMA kanser tedavisi için kullanılan terapötiklerin 

hedeflenmesinde ilgi çekici bir antijendir. PSMA’ya yüksek seçicilikte bağlanan ilk DNA aptameri üyesi 

olduğumuz bir grup tarafından geliştirilmiştir. Malign prostat dokusu ve normal prostat dokusu karşılaştırılarak 

yapılmış olan çalışmalarda malign prostat dokusunda Zn2+ konsantrasyonunun %60-70 daha az olduğu 

görülmüştür. Düşük Zn2+ seviyesi prostat kanseri için karakteristik bir durum olmasına rağmen bu düşük Zn2+ 

seviyesinin korunması hücrelerin hayatiyetlerini sürdürebilmeleri için azami derecede önemlidir. Çinkoyu 

şelatlayan kimyasallar prostat kanser hücrelerine karşı sitotoksik etkiye sahiptirler. Son araştırmalar Zn2+ 

şelasyonunun prostat kanser hücrelerinde oksidatif strese ve hücre ölümlerine neden olduğunu göstermiştir. 

Güncel bir çalışmada, bir çinko şelatörü olan N,N,N′,N′-Tetrakis(2-pyridylmethyl)ethylenediamine (TPEN) 

yüklenmiş lipozomlar, PSMA’ya seçici olarak bağlanan bizim grubumuzun geliştirdiği aptamer aracılığı ile prostat 

kanser hücrelerine hedefli olarak verilerek tümör hücreleri hedefli bir şekilde öldürülebilmiştir. Daha umut verici 

Zn2+ şelasyon molekülleri mevcuttur ve TPEN tarafından elde edilen etkinliği artırabilir. Bu diğer Zn2+ şelasyon 

ajanlarının kullanılacağı çalışmaların özellikle hastalığın tedavisi ile ilgili önemli ilerlemelere yol açabileceği ve 

bundan sonraki yapılacak çalışmalara yön verebileceği düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: prostat kanseri, çinko, aptamer, lipozom, şelasyon  
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ABSTRACT 

Prostate cancer is the second most common cancer type diagnosed in 1.1 million male individuals worldwide per 

year. Prostate cancer death rate in Turkey is 2 times more than that in the USA. This high rate in our country results 

from the inadequacy of both early diagnosis and early treatment. Prostate cancer cells express the prostate-specific 

membrane antigen (PSMA) in the apical plasma membrane at an elevated level and PSMA is an attractive antigen 

in targeting the therapeutics used for cancer therapy. The first DNA aptamer highly selective to PSMA was 

developed by a group that we are a member of. Studies comparing malignant prostate tissue and normal prostate 

tissue have shown that the concentration of Zn2+ in malignant prostate tissue is 60-70% lower. Although a low 

level of Zn2+ is characteristic for prostate cancer, the protection of this low Zn2+ level is of utmost importance for 

the survival of the cells. Chemicals that chelate Zn2+ have a cytotoxic effect on prostate cancer cells. Recent studies 

have shown that Zn2+ chelation causes oxidative stress and cell death in prostate cancer cells. In a recent study, 

tumor cells could be selectively killed by targeting liposomes loaded with a zinc chelator, N,N,N',N'-Tetrakis(2-

pyridylmethyl)ethylenediamine (TPEN), through the PSMA aptamer our group had developed. More promising 

Zn2+ chelation molecules are available and may improve the efficacy achieved by TPEN. It is believed that studies 

using these other Zn2+ chelating agents may lead to significant progress, especially in the treatment of the disease, 

and can guide future studies. 

Keywords: prostat cancer, zinc, aptamer, liposome, chelation   
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GİRİŞ 

Prostat kanseri sağlıklı hücrelere nazaran daha düşük çinko konsantrasyonuna sahip olması ile bilinmektedir. 

Çinko konsantrasyonunun bu düşük seviyesi sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir ve hücre içi Zn2+ 

konsantrasyonunun artırılmasına veya daha da azaltılmasına yol açan uygulamalar kanser hücrelerinin apoptoz 

yolu ile ölümüne sebebiyet vermektedirler. Prostat kanser hücrelerindeki bu düşük Zn2+ seviyesini artırmak veya 

daha da azaltmak prostat kanseri tedavisi için umut vaat edebilir. Prostat kanser hücrelerini Zn2+ ile muamele 

etmek apoptozu uyarır ki bu durum düşük Zn2+ seviyesinin prostat kanser hücrelerinin canlılıklarını 

sürdürebilmeleri ve hatta hastalığın ilerleyebilmesi için hayati önem taşıdığını göstermektedir (Epstein vd., 2011; 

Leitzmann vd., 2003). Zn2+ tuzlarının prostat kanseri hücreleri için sitotoksik olabileceğini gösteren birçok çalışma 

vardır. Çinkoyu şelatlayan kimyasallar  da prostat kanser hücrelerine karşı sitotoksik etkiye sahiptirler. Son 

araştırmalar Zn2+ şelasyonunun prostat kanser hücrelerinde oksidatif strese ve hücre ölümlerine neden olduğunu 

göstermiştir. Bu derlemede aptamer aracılı Zn2+ şelasyonuyla ilgili çalışmalar tartışılacak, prostat kanserinde 

tedavi amaçlı olarak kullanılabilme potansiyelleri üzerinde durulacaktır.  

GELİŞME 

Prostat kanseri, 2008 yılında dünyada erkekler arasında yıllık yaklaşık 899.000 yeni vaka (insidans) ve 258.000 

ölüm ile kanser ölümlerinde altıncı ve en yaygın ikinci kanser olarak yer almaktadır (Ferlay vd., 2010). Globocan 

(2012)’de dünyada yıllık yaklaşık 1,1 milyon erkek prostat kanseri tanısı almıştır ve prostat kanseri erkeklerde 

teşhis edilen kanserlerin %15’ini oluşturur. Olguların yaklaşık %70’i (759.000) gelişmiş bölgelerde görülmektedir. 

Dünya çapındaki prostat kanseri yükünün, küresel nüfusun büyümesi ve yaşlanması nedeniyle 2030’da 1,7 milyon 

insidans ve 499.000 ölümle büyümesi beklenmektedir (Ferlay vd., 2010). 1993-2002 yılları arasında Türkiye’nin 

üçüncü büyük şehri olan İzmir’de gerçekleştirilen ilk kapsamlı epidemiyolojik çalışma yayınlanıncaya kadar 

Türkiye’deki prostat kanseri insidansı konusunda güvenilir bir veri bulunamamaktaydı. Her ne kadar tüm ülkeyi 

temsil etmese de çalışma, 1993-1997 döneminde prostat kanserinin, yaşa göre standardize edildiğinde 8,9/100.000 

insidans ile beşinci en sık görülen kanser olduğunu bildirdi. Aynı çalışma, 1998-2002 yılları arasında ise İzmir’de 

prostat kanseri insidansının 13,8/100.000’e yükseldiği, Avrupa ülkelerinin çoğunda nispeten daha düşük oranlar 

bulunduğu ve Asya nüfusunda bu oranların iki ila üç katı daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Zorlu vd., 2014). 

Prostat spesifik membran antijeni (PSMA), farklı malignitelerden gelen vaskülatür endotel hücrelerinde 

ve prostat kanser hücrelerinin apikal plazma zarında artmış ekspresyonunun bir sonucu olarak gelişen, kanser 

tedavisi için terapötiklerin seçici olarak verilmesinde ilgi çekici bir antijendir (Christiansen vd., 2005). PSMA, 

folat hidrolaz ve NAALADaz (N-asetillenmiş alfa-bağlı asidik dipeptidaz) aktiviteleri olan bir ekzopeptidazdır 

(Denmeade vd., 2012). PSMA aynı zamanda anafazı teşvik eden kompleks ile ilişkilidir ve ekspresyonu 

anöploidiye neden olabilir (Rajasekaran vd., 2008). PSMA, prostat epitel hücreleri tarafından eksprese edilir, 

ancak artmış PSMA ekspresyonu kemik metastazları da dâhil olmak üzere ilerlemiş prostat kanserinde görülür ve 

PSMA ekspresyon seviyeleri prostat kanser tekrarlaması riski için bağımsız bir belirleyicidir (Gong vd., 1999; 

Mannweiler vd., 2009; Perner vd., 2007). PSMA, mesane kanserinin büyük çoğunluğunda, gastrik, kolorektal, 

hepatoselüler, renal, meme ve yumurtalık kanseri de dâhil olmak üzere birçok farklı kanserlerde vaskülatürden 

eksprese edilir (Liu vd., 1997; Samplaski vd., 2011; Haffner vd., 2009; Denmeade vd., 2012). PSMA homodimer 

bir yapı oluşturur ve PSMA dimerini hedeflemek için geliştirilmiş dimerik yapıdaki ligandlar, monovalent 

ligandlara göre daha iyi bir aktivite sergiler (Schülke vd., 2003; Aggarwal vd., 2006). PSMA’nın kısıtlı 

dokulardaki ekspresyonu hem görüntüleme hem de PSMA hedefli diagnostik ve terapötik modeller ile kanser 
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tedavisi için sayısız çalışmaya neden olmuştur (Denmeade vd., 2012). Bu çalışmalardan birisi araştırma 

grubumuzun tarafından yayımlanmıştır (Boyacıoğlu vd., 2013). Çalışmamızda prostat kanser hücre membranı 

üzerinde eksprese edilen PSMA’ya yüksek afinite ile bağlanabilen ilk DNA aptamer dimeri, ‘Üstel Zenginleştirme 

ile Ligandların Sistematik Evrimi’ (SELEX) metodu kullanılarak geliştirilmiş ve bu aptamerin PSMA+ C4-2 

prostat kanser hücreleri tarafından seçici bir şekilde hücre içine alındığı tespit edilmiştir. Aptamerler hücresel 

hedeflere bağlanan DNA veya RNA oligonükleotidleridir. Antikorlar veya küçük moleküller gibi diğer hedefleme 

stratejilerinin aksine aptamerler, bağışıklık sistemini tetiklemezler ve istenen boyut ve ölçekte üretilebilme 

avantajlarına sahiptirler (Foy vd., 2003). Boyacıoğlu vd. (2013) geliştirdikleri PSMA-spesifik aptameri kullanarak 

PSMA+ olan C4-2 prostat kanser hücrelerine hedefli bir şekilde doksorubisin dağıtımını gerçekleştiğini 

gösterdiler.  

Çinko (Zn2+) ile prostat kanseri insidansı, kemoterapiye cevabı ve tekrarlaması arasındaki ilişki 

karmaşıktır. Genel olarak prostat kanseri hücrelerinin hücre içi Zn2+ seviyeleri düşüktür (Costello ve Franklin, 

2011). Ayrıca, diyetle alınan ekstra çinko, prostat kanseri sonrası sağkalım ile ilişkili bulunmuştur (Epstein vd., 

2011). Ancak çinkonun kronik arz fazlası prostat kanseri riskini de artırabilmektedir (Leitzmann vd., 2003). Fare 

prostat kanser modelinin (TRAMP) transgenik adenokarsinomunda diyetle verilen düşük veya yüksek çinko 

seviyesi tümör yükünü arttırmıştır (Prasad vd., 2010). Düşük Zn2+ ve Fe2+ düzeyleri, prostat kanser hastalarında 

hastalık tekrarı ile ilişkilidir (Sarafanov vd., 2011). Prostat kanser progresyonu için Zn2+ seviyelerinin önemi, Zn2+ 

düzeylerini ölçmek için görüntüleme yöntemlerinin geliştirilmesine ve Zn2+’yi modüle ederek kemoterapinin 

gücünü artırmak için terapötik yaklaşımların ortaya çıkmasına neden olmuştur (De Leon-Rodriguez vd., 2012). 

Prostat kanseri hücrelerinin duyarlılığı hem ekzojen Zn2+ uygulamasına (Shah vd., 2009; Kriedt vd., 2010) hem de 

Zn2+ şelasyonuna (Makhov vd., 2008) bağlı olarak, prostat kanseri hücrelerinde Zn2+ seviyelerinin sıkı bir şekilde 

regüle edildiğini ve sadece basit bir şekilde azaltılmadığını göstermektedir. Prostat kanser hücrelerindeki bu düşük 

Zn2+ seviyesini artırmak veya daha da azaltmak prostat kanseri tedavisi için umut vaat edebilir. Prostat kanser 

hücrelerini Zn2+ ile muamele etmek apoptozu uyarır ki bu durum düşük Zn2+ seviyesinin prostat kanser hücrelerinin 

canlılıklarını sürdürebilmeleri için ve hatta hastalığın ilerleyebilmesi için hayati önem taşıdığını göstermektedir 

(Epstein vd., 2011; Leitzmann vd., 2003). Zn2+ tuzlarının prostat kanseri hücreleri için sitotoksik olabileceğini 

gösteren birçok çalışma vardır. Örneğin çinko asetat, PC3, LNCaP ve DU145 hücrelerine karşı sitotoksiktir ve 

doğrudan intratümöral enjeksiyonu tümör büyümesini azaltmıştır (Shah vd., 2009). Bu nedenle, Zn2+’nin prostat 

kanseri hücreleri üzerindeki etkileri, uygulanan Zn2+’nin yanı sıra birlikte verilen kemoterapi ajanının hücre 

geçirgenliğine de bağlıdır.  

Gmeiner vd. (2015) Zn2+ şelasyonu çalışmasında hücre dışı Zn2+ şelasyonu için hücre membranını 

geçemeyen bir Zn2+ şelatörü molekül olan diethylenetriaminepentaacetic acid (DTPA), hücreiçi Zn2+ şelasyonu 

için hücre membranını geçebilen N,N,N′,N′-Tetrakis(2-pyridylmethyl) ethylenediamine (TPEN) ile sodyum 

pyrithion kullanmıştır. Gmeiner vd. (2015) yaptıkları çalışmada kastrasyona dayanıklı prostat kanserinin (CRPC) 

hücresel modellerinde (C4-2 ve PC3) ekzojen Zn2+ ilavesi ile hem Zn2+ şelatörleri hem de F10 ile 

kombinasyonunda tedavi etkilerini araştırmışlardır. Hücre membranından geçebilen Zn2+ şelatörü TPEN, güçlü 

tekli ajan etkinliği sergilemekte ve F10’un PC3 ve C4-2 hücrelerine olan proapoptotik etkilerini artırarak, CRPC 

tedavisinde F10 etkinliğini arttırmak için Zn2+ şelasyonunun kullanılma potansiyelini göstermiştir. Geminer vd. 

(2015) tarafından ekzojen Zn2+ uygulaması veya Zn2+ şelasyonunun prostat kanseri hücrelerinin yaşama kabiliyeti 
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üzerindeki etkileri, ya çinko sülfat muamelesi ile veya hücre membranından geçebilen çinko şelatlayıcı sodyum 

pyrithion’un ZnSO4 varlığında veya yokluğunda PC3 ve C4-2 hücreleri kullanılarak gösterilmiştir. Çalışmada 

alternatif olarak, prostat kanseri hücrelerinin yetiştirildiği kültür ortamındaki Zn2+ konsantrasyonunu ve dolaylı 

olarak hücre içi Zn2+’yi düşürmek için hücre membranından geçemeyen Zn2+ şelatlayıcı DTPA ile de uygulama 

yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, hem ekzojen Zn2+ uygulamasının hem de çinko şelasyonunun prostat kanseri 

hücresinin canlılığı üzerindeki etkilerinin belirgin bir şekilde zamana bağımlı olduğunu ortaya koymuştur. Ekzojen 

Zn2+, prostat kanseri hücrelerinin canlılığını azaltırken, hücre membranından geçemeyen Zn2+ şelatörü olan DTPA 

ile Zn2+ şelasyonu, kültür ortamında serbest Zn2+ konsantrasyonuna bağlı hücre içi Zn2+’nin sıkı regülasyonunu 

gerektiren hücresel homeostasisle uyumlu canlılığı azaltmıştır. Kültür ortamında şelatlanan Zn2+’ye bağlı prostat 

kanseri hücresinde 72 saatte canlılıkta anlamlı azalma gözlenirken eksojen Zn2+ uygulamasına göre daha yavaş 

olmaktadır. 24 saatlik muamelede ise bu durum görülmemiştir. DTPA’nın diğer metal iyonlarını şelatlamasına 

rağmen, DTPA’nın sitotoksik etkilerinin sadece Zn2+ şelasyonundan kaynaklandığı söylenebilir. Zira, çinko sülfat 

ile birlikte eş zamanlı uygulandığında DTPA sitotoksisitesi tamamen tersine çevrilmiştir. Sodyum pyrithion ve 

DTPA’nın kombinasyonu, tek tek uygulanmalarından daha az etkiliydi ve bu, Zn2+ nakline aracılık eden pyrithion 

sitotoksisitesiyle tutarlı olarak ekzojen Zn2+ ilavesi ile kısmen tersine döndürülmüştür. Gmeiner vd. (2015)’in 

çalışması TPEN ve DTPA’nın Zn2+ şelatlayıcı olarak prostat kanser hücrelerindeki sitotoksik etkilerini 

göstermiştir. Prostat kanserinin hücre membranından geçebilen Zn2+ şelatlayıcı TPEN ile muamelesi, başlatıcı 

faktörler belirsiz olsa da, apoptotik yolaklar yoluyla hücre canlılığını azaltır (Makhov vd., 2008; Carraway ve 

Dobner, 2012). TPEN için olası bir mekanizma, reaktif oksijen türlerinin (ROS) detoksifikasyonunun 

engellenmesidir. TPEN, meme kanseri ve lösemi hücre dizilerinde mitokondriyal membran potansiyelini düşürür 

ve süperoksit konsantrasyonunu artırır (Hashemi vd., 2007; Mendivil-Perez vd., 2012). Her iki hücre tipi de 

TPEN'den antioksidan N-asetil sistein (NAC) ile kurtarılmıştır, bu da oksidatif stresin TPEN'in indüklediği 

sitotoksisitede dâhil olabileceğini gösterdi (Hashemi vd., 2007; Mendivil-Perez vd., 2012). TPEN, in vitro 

koşullarda kanser hücreleri için sitotoksik olmasına rağmen, bazen farelerde sistemik olarak uygulandığında 

ölümcül olan nörotoksisiteye neden olur (Adler vd., 1997). Eğer Zn2+ şelasyon tedavisinin klinik potansiyele sahip 

olması isteniyorsa, potansiyel yan etkileri en aza indirgemek için Zn2+’nin biyolojik dağılımı malign doku ile 

sınırlandırılmalıdır. Son çalışmalarında Gmeiner grubu TPEN’in liposomal formülasyonunu oluşturarak PSMA 

aptameri vasıtası ile PSMA+ hücrelere TPEN’i başarı ile iletebilmişlerdir (Stuart vd., 2016). 

SONUÇ 

Bu konuda yapılan çalışmalar geleneksel kemoterapinin etkisiz olduğu yerlerde ilerlemiş CRPC için tedavi amaçlı 

olarak kullanılabilme potansiyeli göstermektedirler. 

Not: Bu proje TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir (118S675).  
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ÖZET 

Orta Asya Türkleri tarafından, binlerce yıldan beri hem dinçlik ve neşe verici,  hem de çeşitli hastalıkları 

iyileştirici bir ilaç ve içecek olarak kabul edilmiş olan Kımız, kısrak sütünden yapılan fermente bir süt 

ürünüdür. Kımız, kısrak sütünden elde edilen, ince granüle ve homojen yapıda, asidik, alkollü ve köpüren bir 

fermente süt ürünüdür. Kokusu, yayık altına ya da ekşi peynir suyuna benzemektedir. Bileşiminde % 0.7 - 1.8 

laktik asit bulunan kımızın alkol miktarı % 0.6 - 2.5, CO2 miktarı ise %0.5 - 0.88 arasında değişmektedir.  

Bu derlemede Kımızın bileşimi, besin değeri ve hastalıkları tedavi edici özellikleri hakkında bilgi verilmektedir. 

 

Anahtar Kelime: Fermente süt,  kısrak sütü, kımız, terapötik etki,  

 

HEALTH POTION OF CAUCASUS: KOUMISS 

ABSTRACT 

Koumiss is a fermented milk product made from mare's milk, which has been accepted by the Central Asian Turks 

for thousands of years as a vigorous and cheerful drug and beverage that cures various diseases. It is an acidic, 

alcoholic, and foaming fermented milk product obtained from mare's milk, which is fine granulated and 

homogeneous. The smell is similar to buttermilk or sour whey. The composition of Koumiss contains 0.7 - 1.8% 

lactic acid,  0.5 - 0.88% CO2, 0.6 - 2.5% alcohol. In this review, it is given information about the composition, 

nutritional value, and therapeutic properties of Koumiss.  

 

Key words: Fermented milk, mare milk, koumiss, therapetic effect 

 
GİRİŞ 

Kımız sözcüğü, Türk dilinin yer aldığı Ural-Altay Dil grubu içerisinde birçok topluluk tarafından yaygın 

olarak kullanılmaktadır. Çeşitli ülkelerde koumiss, kumiss, kuymiss, kymyz, qymyz, qımıź, kumiz gibi isimlerle 

ifade edilmektedir. Kımız Batı dillerine ve Rus diline "kumıs" şeklinde geçmiş olup, Rus dilindeki Yabancı 

Kelimeler Sözlüğü'nde kumıs, "Asya, Yakın ve Orta Doğu, Latin Amerika'da içilen içki" şeklinde ifade edilirken, 

kelimenin aslının "kımız" olduğu ve Türkçe’ den Rusça’ ya geçtiği belirtilmektedir (Aksoy 1998).  

Geçmişi oldukça eskiye dayanan bir Türk içkisi olan kımız, geleneksel olarak at derisinden hazırlanan 

torbalara konan kısrak sütünün fermantasyonu sonucu elde edilen fermente bir süt ürünüdür (Berlin, 1962; Yaygın, 

1991;Türkmen ve ark., 2012). Kımız Orta Asya’da özellikle Türkistan ve Moğolistan yörelerinde üretilip 

tüketilmektedir (Kurdal, 1993). Farklı ülke literatürlerinde bu içkinin Türklerin “Tanrılar içkisi” olarak kabul 
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edildiği ve Tanrılara sunulduğu bildirilmektedir (Yaygın, 1992; Kosikowski ve Mistry, 1997; Üstün ve Gökçe 

2001).  

Kımızın yapılışı hakkında ilk bilgi, M.Ö. 5. yy. da yaşamış olan Yunanlı tarihçi Herodot tarafından 

verilmiştir. Bu ürün hakkında ilk ayrıntılı yazıyı yazan ise, Tatarların yaşadığı bölgeye 1253 yılında seyahat eden 

Fransız Wilhelm Rubrikas’tır. Bu yazıda kımızın üretimi, tadı ve sağlık üzerine olumlu etkileri açıklanmıştır. 

Kımız hakkında ilk bilimsel inceleme, Rus ordusunda görev yapan ve Edinburgh Dükü’ne bu konu ile ilgili bir 

rapor sunan İskoçyalı Doktor John Greeve tarafından yapılmıştır (Yaygın 1992; Tekinşen ve Atasever 1994). 

Kazak mitolojisinde kımızı ilk üreten kişinin, atların koruyucusu olarak kabul edilen Kambar olduğu ifade 

edilmektedir. Mitolojide, Kambar ata olarak da bilinen atların koruyucusunun (ata, ota sözcükleri Asya’da baba 

anlamına gelmektedir) kımızı ürettikten sonra insanlara öğrettiği kabul edilmektedir. Asya’da toy ya da tuy olarak 

bilinen yemek ve müzik eşliğinde gerçekleştirilen törenlerde kımız son derece önemli bir içecek olarak yer 

almaktadır. Günümüzde bu geleneksel törenlerde halen ‘Atlarımızın koruyucusu büyük ata Kambar, tanrı her 

dileğini yerine getirsin. Kısrağımız bol, kımızımız çok, çocuklarımız sağlıklı, akrabalarımız ahenk içerisinde 

olsun, bizi bir ve güçlü kılsın’ şeklinde dilek ve dualar ile yapılmaktadır (Tegin ve Gönülalan, 2014a; Kırdar 2017). 

Eski Türkler kımızı bir Tanrı içeceği olarak kabul etmişlerdir. İlham, neşe, dinçlik, cesaret veren kımız, 

genellikle Kırgız, Kazak, Tatar, Özbek, idil ve Ural Türkleri, Moğollar ve Sibirya’da Yakutlar tarafından 

üretilmekte ve sevilerek tüketilmektedir. Kırgızlar bu içkiyi kullanmasını bilmeyenlere” mayası bozuk” derler. Sık 

sık hastalananlara “atası vaktiyle kımızdan kesmiş” ifadesini kullanırlardı (Yaygın, 1992; Özden 2008). Kımız, 

Uygurlar tarafından Kitanlara geçmiş ve onların da tükettiği bir besin maddesi ve içki olmuştur (İzgi, 1989). 

İskitlerin kısrak sütünden elde edilen kımıza benzer bir içecek içtikleri bildirilmektedir (Heredotus, 2003). 

Kazaklar’da kısrak sütünün mayalanması ile yapılan kımız; çok sevilen bir içecek, besin maddesi ve aş törenlerinin 

vazgeçilmez bir parçası olmuştur (Clarck, 1985; Kenceahmetoğlu, 2001). 

Çeşitli Türk boylarında kımız ile ilgili olarak kımız bayramı diye bilinen özel bir kutlama merasimi 

vardır. Kıpçak, Kırgız, Kazak gibi Türk boyları tarafından Mayıs sonlarında yapılan ve bir hafta süren bu 

kutlamalarda ‘en iyi kımız yapma’ yarışı düzenlenmektedir. Aileler birbirlerine ve sevdiklerine bayram gününe 

yetişmek şartıyla deriden yapılmış kaplarla kımız gönderir ve kımız içmek için aile arasında ziyaretlerde 

bulunurlar. Bu törenlerde kımız şarkıları ve mehdiyeleri söylenir. Bu törenin ana amacı halkın birbirini tanımasını 

ve sevgi bağlarını kuvvetlendirmesini sağlamaktır. Yakut’lar bu bayrama “Isıah” derler. Kımızın tarla ve 

çayırlara serpilmesiyle bayram başlar ve on gün on gece sürer. Kıpçak ve Kırgızlarda bu bayram dini bayramlarla 

mukayese edilemeyecek kadar önemli olup, bu bayrama “Sevgi ve Saadet Bayramı” denir. Moğol ve Altaylarda 

da Kımız bayramı düzenlenmektedir (Uluğtuğ 1939; Kırdar 2017). Türk Cumhuriyetleri'nde bir kasaba müzesine 

dahi gitseniz, kımızla alakalı mutlaka bir şey bulursunuz. Mesela, en azından şekli ve üzerindeki motif, koç başını 

andıran bir "torsık" (kımız matarası) görürsünüz (Şekil.1) (Tegin ve Gönülalan, 2014a) 
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Şekil. 1 Kökör, torsuk (Kımız kabı ) ve servis kaseleri (Anonymous, 2016)  

 

Almanya, Avusturya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Ukrayna kımız üretim tesislerine sahiptir. Ülkemizde, 

Doğu Türkistan’dan gelen bir Kazak Türk’ü İzmir Kemalpaşa’da bir kımız üretme çiftliği kurarak Türkiye’de bir 

ilke adım atmıştır (Yaygın, 1991; Yılmaz ve Kurdal 2002).   

Kımızla tedavi hizmeti veren ilk hastane (sanatoryum) 1858 yılında,                           Dr. Postnikkof 

tarafından Samara'da açılmıştır. Berlin (1962), eski S.S.C.B de 50'ye yakın sanatoryumda 1000 hastanın 

kımızla iyileştirildiğini, bu amaçla sanatoryumlarda 3500 civarında kısrak beslendiğini bildirmiştir. 

Kımız, kısrak sütünden elde edilen, ince granüle ve homojen yapıda, asidik, alkollü ve köpüren bir 

fermente süt ürünüdür. Kokusu, yayık altına ya da ekşi peynir suyuna benzemektedir. Bileşiminde % 0.7-1.8 

laktik asit bulunan kımızın alkol miktarı  % 0.6-2.5, CO2 miktarı ise % 0.5-0.88 arasında değişmektedir (Wood 

1985). Kımız; içerdiği laktik, asetik ve sitrik asit gibi organik asitler, lösin, glutamik asit, fenilalanin gibi amino 

asitler, çinko, magnezyum, bakır ve vitamin C gibi mikro besin unsurlarını bünyesinde yeterli miktarlarda 

bulundurması dolayısıyla göçebe hayatı yaşayan topluluklarının gereksinimleri olan besin öğelerinden zengin bir 

besin olması dolayısı ile  önemlidir (Satomi, 2006).  

Kısrak sütü ve kımızın kimyasal, fiziksel özellikleri ile üretim teknolojisi ve tedavi edici özelikleri 

konularını kapsayan b i r  çalışmada, kısrak sütünden yapılan kımızın zayıf, orta sert ve sert olmak üzere üç 

gruba ayrıldığı belirtilmiştir (Berlin 1962). Buna göre;  

- Zayıf kımız: yağ %1, titrasyon asitliği 24-32 SH, alkol %1.0 

-Orta sert kımız: yağ % , titrasyon asitliği 32.4-40 SH, alkol % 1.5 

-Sert kımız: yağ %1, titrasyon asitliği 40.4-48 SH, ve alkol %3.0 

Kırgız Cumhuriyeti, Kırgız Standart tarafından 2007 yılında çıkarılan 720 numaralı standartta (Kımız 

Standartları 2007) kısrak sütünden yapılan doğal kımızın taşıması gereken bazı özellikler Tablo 1- 4’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Kımızın raf ömrü 

Kımız çeşidi  Saklama sıcaklığı, oC  Raf ömrü  
Hafif 2-6 24 saat 
Orta 2-6 48 saat 

Güçlü 2-6 72 saat 
Bekletilmiş 2-6 15 gün 

 
 

Tablo 2 Kımızın bileşimi 

Protein 

g/100 g 

Yağ 

g/100 g 

Karbonhidrat 

g/100 g 

Vitamin 

mg/100g 

Enerji 

kkal/100g 

Yoğunluk 

kg/m3 

2.05 1.0 5.0 0.3-0.4 48.0 1010-1025 

 
  

Tablo 3. Kımızın fiziko-kimyasal özellikleri 

Parametreler Hafif Orta Güçlü Bekletilen 
Yağ, % en az 1.0 1.0 1.0 1.0 

Asitlik, en çok 120 140 160 180 
Alkol, % en çok 1.0 1.5 3.0 3.0 

 
Tablo 4. Kımızın hijyen indikatörlerine ilişkin limitler (cm3’te örnekte bulunmamalı) 

 Koliformlar  Salmonella spp. ve  

diğer patojenler  

Staphylococcus aureus  

Tüm Kımız Türleri 0.01               25 1.0 

 

Geleneksel yöntemle kımız üretimi 

Kımız orijinal olarak çiğ kısrak sütünden üretilmektedir. Çiğ kısrak sütü, keçi ve inek derilerinin 

tütsülenmesiyle imal edilen ve çanaç (torsuk yada burduks) veya saba adı verilen tulumlara doldurularak fermente 

edilir (Şekil. 2). Tulumlara doldurulmuş, maya ilave edilmiş kısrak sütü tulum içerisine yerleştirilen karıştırma 

aparatı bişkek (mili) ile sürekli karıştırılır ve ortalama olarak 3-8 saat içerisinde içilmeye hazır hale gelir. Tulum 

içinden kımız alındıkça taze kısrak sütü ilave edilerek fermentasyonun sürekliliği temin edilir. Günümüzde 

tütsülenmiş tahta fıçılarda kımız yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır (Şekil.3-4). Göçebe hayatta, kımız 

starter kültürü kısrakların laktasyon periyodu sonunda kımız tulumları içerisine keçi sütü ilave edilerek gelecek 

sezona kadar muhafaza edilir. Kısrakların laktasyon periyodu başladığında beş gün boyunca azar azar kısrak sütü 

ilave edilerek starter kültür reaktive edilir (Tegin ve Gönülalan, 2014a, b).  
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Şekil.2 Saba içerisinde kımız yapımı 
 

 
 

Şekil-3 Tütsüleme işlemi, çanaç kabında kımız yapımı 
 

      

a) özel aroma veren odun yakılıyor. 
            

b) sonra üzeri kapatılıp 20-30 dak.     
tütsülenmesi için bırakılıyor. 

 

Şekil 4. Kımız yapımı için fıçının tütsülenmesi 

Tahtadan yapılmış olan kımız fıçısı tütsülendikten sonra koyun kuyruk yağı ile içerisi sürülür, üzerine 

kımız süt karışımı konulduktan sonra bişkek tahtası ile iyice yayıklanır (Şekil 5).  
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Şekil.5.Tütsülenmiş tahta fıçılar, Bişkek tahtası 

  
 
Kımız cam veya plastik şişelere hava almadan sıkı bir şekilde ağzı kapatılarak doldurur ve hiç hareket 

ettirilmeyecek şekilde soğuk odalarda muhafazaya alınır. Eskiden deriden yapılan çanaç ve saba gibi kapları 

yıkamadan kurutup sonraki yıla bekletirmişler. Bir yıl önceki kımıza baharda kısrakların sağılmaya başlamasıyla 

birlikte, yeni sağılan (taze) süt ilave ederek o yılın kımızı üretilmeye başlanır. Bu şekilde ilk olarak elde edilen 

kültür komşularla paylaşılarak yaygın bir biçimde üretilmeye başlanır. Göçebe topluluklar genellikle Haziran 

ayının yirmi ikisine kadar kısrak sütünün tüketilmesini tavsiye etmektedirler. Bu tarihten sonra elde edilen kısrak 

sütleri de kımız imalatında kullanılmakta ancak yaygın inanışa göre bitki örtüsünün niteliğinin değişmesi sonucu 

kısrak sütünün dolayısı ile kımızın özelliğinin de değiştiği düşünülmektedir. Kırgızlar, Haziran ayının yirmi ikisine 

kadar gökte Ürkör (astronomik belirtisi-M45) adını verilen yıldızlara bakılarak kımızın kalitesinin düştüğüne, daha 

sert ve acı bir niteliğe dönüştüğüne inanılır (Tegin ve Gönülalan, 2014a).  

Kımız yapılırken yeni sağılmış henüz kısrağın vücut sıcaklığına sahip sütün kımız yapımında kullanılması 

halinde acı ve ekşi bir kımızın elde edildiği, sağımı takiben dinlendirilen ve ortam sıcaklığına getirilen kısrak 

sütünden ise daha lezzetli ve tatlı kımız imal edildiği bildirilmiştir (Tegin ve Gönülalan, 2014a). 

Kımızın Besleyici Değeri 

Kısrak sütünün ve kısrak sütünden hazırlanan fermente ürün kımızın fonksiyonel bir gıda olarak besleyici 

ve tedavi edici özellikleri üzerine çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Kısrak sütü inek ve koyun sütü ile 

kıyaslandığında laktalbumin, amino asitler, esensiyal yağ asitleri, vitaminler ve mineraller açısından zengin bir 

süttür (Dhewa ve ark., 2015).  

Kımız bireyin ihtiyacı olan tüm esansiyal amino asitlerini bünyesinde bulundurmaktadır. İnsan 

beslenmesinde önemli yeri olan fosfor, kalsiyum, magnezyum, çinko,  demir, manganez ve bakır gibi mineral 

maddeleri de içermektedir. C vitamini açısından zengin bir süt olan kısrak sütü vitamin A, B, E, B1, B2, B12, 

pantotenik asit ve bakteriosin açısından da zengindir. Kımızın laktoz içeriği %1.4-4.5 arasındadır. Kısrak sütü 

içerdiği esansiyel yağ asitleri açısından ( linoleik ve linolenik) inek sütüne göre daha zengin olması sebebiyle yağ 

içeriği kımızın en önemli bileşenlerindendir (Huo ve ark., 2003). Protein içeriği ise %1.7-2.2 arasındadır. Kımız 

üretiminde fermentasyon sonunda ortalama %0.7-1.8 laktik asit, % 0.6-2.5 etanol, % 0.5-0.9 karbondioksit 

meydana gelmektedir. Fermantasyon sonucu oluşan karbondioksit ürüne gazoz yada şampanya benzeri köpüklü 

bir yapı kazandırmaktadır                     (Chandan, 2007, Tegin ve Gönülalan, 2014b). 
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Kısrak Sütü ve Kımızın Hastalıkları Tedavi Edici Özelliği 

Üstün besleyici niteliğe sahip olan bu geleneksel ürün, Orta Asya’da yaşayan Türkler tarafından da yiğitlerin 

cesaretini artıran, ozanlara ilham veren, ümitsizlik ve kötü düşünceleri ortadan kaldıran bir içki olarak kabul 

edilmiş, hatta ihtiyarlık, dermansızlık ve birçok hastalığın doğal ilacı olarak tüketilmiştir (Türkmen ve ark., 2012). 

Kısrak sütünün metabolik ve alerjik rahatsızlıklara karşı tedavi edici bir ajan olduğunun 

belirlenmesi, kozmetik ve ilaç sanayiinde de kullanılması, başta Almanya ve Fransa olmak üzere 

Avrupa ülkelerinde kısrak sütü üreten, satan özel işletmelerin açılmasına yol açmıştır. (Küçükçetin 

2003). 

Kısrak sütü ve kımızın hastalıkları tedavi edici özellikleri aşağıda özetlenmiştir; 

 İtalya'da,  inek sütüne karşı alerjisi olan çocukların kullandığı özel bebek formüllerinde inek sütü 

yerine kısrak sütü kullanılması yönünde çalışmalar yapılmıştır (Curadi ve ark., 2001). 

 Kısrak sütü sedef hastalığı ve atopik ekzemanın alternatif olarak tedavi edilmesinde gittikçe artan bir 

oranda kullanılmaktadır. Bu tip deri hastalıklarının tedavisinde kısrak sütü liyofilize granülleri içeren kapsüller 

halinde ya da taze olarak kullanılmaktadır (Fanta ve Ebner 1998). 

 Kısrak sütünün insan sütüne kıyasla iki kat daha fazla lizozim içerdiği ve bu özelliği sayesinde bebeklik 

çağındaki çocuklarda ağızda meydana gelen pamukçuk ve aft gibi ağız sağlığı sorunlarının çözümünde 

kullanıldığı belirtilmektedir (Tegin ve Gönülalan 2014a). 

 Kısrak sütünün üst solunum yolu hastalıklarında ve ameliyat sonrası yara iyileşmesinin sağlanmasında 

oldukça büyük faydaları sağladığı ifade edilmektedir (Dankow ve ark., 2007).  

 Kımız içerdiği laktik asit, alkol ve karbondioksit nedeniyle dolaşım, solunum ve sindirim sistemini 

düzenlediği belirtilmiştir (Berlin 1962). 

 Kımız tüketiminin, hemoglobin (% 15-17 oranında) miktarını azalttığı, akyuvar sayısını arttırdığı, 

ayrıca tüberküloz hastalığının dışında gastrit, tifo, paratifo, dizanteri ve ülser tedavisinde de olumlu 

sonuçlar verdiği bildirilmektedir (Berlin 1962). 

 Kronik safra kesesi iltihabı veya kronik bağırsak iltihabı hastalığını taşıyan 236 kişiye ilaç ve 

kımız tedavisi birlikte uygulanırken, 120 hastaya ise sadece ilaç tedavisi uygulanmıştır. Kımızdan günde 

0.5-1 L hastalara içirilmiş ve yapılan incelemeler sonucunda bu hastalarda yaşam fonksiyonlarının 

düzenlenmesinin ve iyileşmenin daha fazla olduğunu belirtilmiştir (Zhuravleva ve Makeeva 1980). 

 Kımızın antibiyotik ve kemoterapi ile yapılan tedaviyi kolaylaştırdığı ve tedavinin etkisini arttırdığı 

belirtilmektedir (Korzhavin ve ark., 1980). 

 Kımızın, mide bulantısı ve kusmayı tedavi edici etkisini araştırıldığı çalışmasında, bulantı ve kusmanın 

tedavisinde kımızın etkili bir şekilde kullanabileceği sonucuna varmıştır (Jagielski 1977).  

 Moğolistan’da geleneksel tıp uygulamalarında kımız; tüberkuloz, anemi, kalp ve damar hastalıkları, 

sindirim sistem hastalıkları, şeker ve jinekolojik rahatsızlıklarda yaygın bir biçimde kullanılmaktadır (Billige ve 

ark., 2009; Tegin ve Gönülalan 2014b; Kırdar 2018) 

 Kımızın bilimsel olarak sindirim kanalı, dolaşım ve sinir sistemi, kan yapıcı organlar, böbrek 

fonksiyonları, endokrin bezler ve bağışıklık sitemi üzerinde olumlu etkilerinin olduğu tespit edilmiştir (Berlin 

1962). 

 Akciğer tüberkülozu üzerine tarafından yapılan araştırmada kımızın genel olarak tedavinin  etkinliğini  

arttırdığı  ve  antibakteriyal ilaçların alerjik reaksiyonlarını  azalttığı belirlenmiştir ( Chepulis ve Grishaenko 
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1980). 

 Kımızın barsak florasını düzenlediği, antibakteriyel özellik taşıdığı kolon pH’sını düşürerek patojen 

bakterilerin kolonizasyonuna olanak vermediği tespit edilmiştir (Özden 2008). 

 Kımızda fermentasyon sonucu laktik asit ile birlikte az miktarda da olsa oluşan asetik asit, propiyonik 

asit ve formik asit, antimikrobiyel özellikleri nedeniyle bu fermente süt ürününün sağlık üzerine olumlu etkisini 

arttırmaktadırlar (Rubin ve ark., 1982). 

 Kımız böbreklerin daha iyi çalışmasını sağlayarak sık idrara çıkma sonucu vücuttan toksinlerin 

atılmasına da yardımcı olmaktadır. Asitliği yüksek olan sert kımızın ishal, asitliği düşük olan tatlı kımızın ise 

kabızlık tedavisinde kullanıldığı dirilmektedir (Yaygın 1991).  

 Kımızda fermantasyon sonucu az miktarda oluşan alkol, sinir sistemine etki ederek vücudun 

dinlenmesini sağlamaktadır (Yaygın 1991).  

 Kımız, bağ dokusunda da olumlu etki göstererek yaraların zamanla iyileşmesini ve kemiklerin 

kaynaşmasını sağlamaktadır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Rusya’da bu amaçla kımızdan yararlanıldığı 

bildirilmektedir (Renner ve Saldamlı 1983; Yaygın 1992). 

 Solunum yolu hastalıklarında kımızla tedavinin balgamı ortadan kaldırdığını, iştahın açılmasında etkili 

olduğunu, hastanın kilo alarak sağlık durumunun düzeldiği bildirilmektedir (Yaygın 1992). 

 130 mide, 28 onikiparmak bağırsağı ülserli hastaların tedavisinde kımız kullanılmış ve yapılan 

çalışmalar sonucunda tedavisinde kımız kullanılan hastaların daha hızlı iyileştiği tespit edilmiştir 

(Baimbetov ve ark., 1980). 

 Kımızın damar sertliğine engel olan lisin, tirozin, triptofan ve glutamik asit gibi serbest amino asitlerce 

zengin olduğu ve bunların uygun kombinasyonlarda bulunması nedeniyle bir ilaç gibi kullanılabileceği 

bildirilmiştir (Yaygın 1992; Wang ve ark., 2008; Cengiz 2010; Güneş ve Doğrul 2012). 

 Kımız kullanılarak hazırlanan yüz kremi ve maskesi cildin daha parlak ve canlılık kazandığı 

belirtilmektedir ( Bao ve ark., 1995). 

 Kımız tüketimi mide öz sularının salgısını artırmakta mide ve bağırsak hareketlerini de 

hızlandırmaktadır. Bu yüzden kımız içen bireylerde iştah artmakta, besinlerden yararlanma düzeyi fazlalaşmakta 

ve fazla idrar yapma arzusu duyulmaktadır (Yangılar ve ark., 2013). 

Sonuç 

Kısrak sütünden üretilen kımız fonksiyonel özelliğe sahip bir gıda maddesi olması nedeni ile büyük bir 

öneme sahiptir. Kımız Orta Asya'da farklı yapıdaki bir çok topluluk tarafından üretilmekle birlikte, uluslararası 

tanınırlığının sağlanabilmesi için coğrafi işaret olarak tanımlanması gerekmektedir. 
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Çörekotu (Nigella sativa L.) Bitkisinde Embriyo Kültürü Tekniğinin Geliştirilmesi 

Hüseyin UYSAL1* Şeyma ORHAN1 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 

*Sorumlu Yazar: huseyin.uysal@adu.edu.tr 

Özet 

Bu araştırma Çörekotu bitkisinde zigotik tohum taslaklarının kültürü ile embriyo kültürü tekniğinin 

geliştirilmesi hedeflenmiştir. Araştırmada bitki materyali olarak ülkemizin tek tescilli çeşidi olan Çameli çeşidi ile 

Isparta, Mersin, Ankara ve Samsun’dan temin edilen yerel çörekotu popülasyonları kullanılmıştır. Melezleme 

sonrası zigotik embriyoları içeren tohum taslakları farklı konsantrasyonlarda indol-3-asetik asit (IAA) (0, 0.1, 0.5 

1.0 mg/l) ve 6-benzylaminopurine (BAP)  (0, 0.1, 0.5 1.0 mg/l) hormonlarını ve bu iki hormonun karışımını (IAA 

+ BAP; 0.5+0.5, 0.1+0.5, 0.5+0.1 mg/l) içeren MS besi ortamında kültüre alınmıştır.  

Araştırma sonucu melezlemedeki genel başarı oranı %37.47 olarak tespit edilmiştir. Araştırma süresince 

toplam 4876 adet tohum taslağı kültüre alınmış ve bu tohum taslaklarından 214 adet kallus elde edilmiş ve 112 

adet embriyoda ise direk çimlenme gözlenmiştir. Araştırmada kullanılan besi ortamlarına göre en yüksek kallus 

oluşum oranı %10.02 ile 0.5 mg/l BAP ve 0.5 mg/l IAA içeren besi ortamından elde edilirken en düşük kallus 

oluşum oranı ise %0.84 ile yalın ortamdan elde edilmiştir. 

Araştırmaya konu besi ortamlarında direk çimlenme oranı en yüksek %6.24 ile 1 mg/l BAP içeren ortamdan 

elde edilirken 1.0 mg/l IAA, 0.5 + 0.5 mg/l IAA+BAP, 0.5 + 0.1 mg/l IAA+BAP içeren besi ortamlarında ise direk 

çimlenme gözlenmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çörekotu, Nigella sativa, embriyo kültürü, tohum taslağı kültürü 
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Development of Embryo Culture Technique in Black Cumin (Nigella sativa L.) Plant 

Abstract 

The aim of this research was to develop embryo culture technique by culture of zygotic ovules in black cumin 

plants. Local populations which of supplied from Isparta, Mersin, Ankara, Samsun and Çameli variety which is 

the only registered variety of Turkey, were used as plant material in the research. After hybridization the ovules 

containing zygotic embryos were cultured in MS medium containing different concentrations of indole-3-acetic 

acid (IAA) (0, 0.1, 0.5 1.0 mg/l), 6-benzylaminopurine (BAP) (0, 0.1, 0.5 1.0 mg/l) and the mixture of these two 

hormones (IAA + BAP; 0.5 + 0.5, 0.1 + 0.5, 0.5 + 0.1 mg/l). 

As a result of the research, the overall success rate in hybridization was determined as 37.47%. A total of 

4876 ovules were cultured and 214 callus were obtained from these ovules and 112 embryos germinated directly. 

The highest callus formation rate was obtained from the medium containing 0.5 mg/l BAP and 0.5 mg/l IAA, while 

the lowest callus formation rate was obtained from the medium without hormones with 0.84%. 

The highest germination rate was 6.24% obtained from the medium containing 1 mg/l and direct germination 

was not observed in the mediums containing 1.0 mg/l IAA, 0.5 + 0.5 mg/l IAA + BAP, 0.5 + 0.1 mg/l IAA + BAP. 

Keywords: Black cumin, Nigella sativa, embryo culture, ovule culture 
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Giriş 

Çörekotu Ranunculaceae familyasından tek yıllık otsu bir bitkidir. Kullanılan kısımları tohumları olup, 

içerdiği sabit yağ, uçucu yağ ve diğer besin maddelerinden dolayı oldukça değerlidir. Çörekotu tohumları uzun 

yıllardan beri halk hekimliğinde kullanıldığı gibi günümüzde de tedavi edici özelliklerinin yanı sıra yaygın olarak 

bilinen baharat bitkilerinden biridir (Arslan ve ark., 2000).  

Ülkemizde Nigella cinsi 12 tür ile temsil edilmekte olup, bunlardan ülkemizde tarımı yapılan türü Nigella 

sativa L.’dir (Baytop, 1984; Turan, 2014).  

Gövdesi dik, tüylü, dallı, seyrek yapılı otsu bir bitkidir. Yapraklar almaşıklı ve 3 parçalıdır. Çiçekler uzun 

saplı ve tek tek olup dalların uç kısımlarında bulunur. Haziran ve Temmuz aylarında çiçek açar. Çiçekler beyaz 

veya açık mavi renkli ve sarımsı yeşil uçludur. Meyve çok tohum taşıyan bir kapsül seklindedir. Tohumlar bitkinin 

kullanılan en önemli kısmı olup, oval şekilli, üç köseli, 3 mm kadar uzunlukta tanelerdir (İlisulu, 1992). 

Tohumunun bileşiminde sabit yağ (% 30-45), uçucu yağ, acı madde ve saponinler bulunmaktadır (Baytop, 

1999). 

Bitkinin tarımı dünyada Güney Avrupa, Suriye, Pakistan, Hindistan, Mısır, Suudi Arabistan, İran, vb. 

ülkelerde yaygın olarak yapılmaktadır. Ülkemizde ise Trakya, Kuzey Anadolu ve Akdeniz bölgesinde 

yetiştirilmekte ve Burdur, Afyon, Isparta, Amasya, Mersin, İstanbul, Gaziantep ve Kahramanmaraş civarında 

yoğun olarak yetiştiriciliği yapılmaktadır (Tonçer ve Kızıl, 2004; Akgören, 2011). 

Ranunculaceae bitki ailesinden Nigella cinsinin üç türünden biri olarak bilinen çörekotunun, tıpta kullanılan 

bitkiler içinde zengin tarihsel ve mistik bir geçmişe sahip olduğu, uzun yıllar yiyecekleri koruyucu ve lezzeti 

arttırmak amacıyla kullanıldığı bilinmektedir (Ragaa, 2010). 

Nigella sativa tohumlarına Mısır'ın 18. Hanedan firavunu Tutankamon (MÖ 1333-1323)'un krallar vadisinde 

bulunan mezarında rastlanmıştır. Ayrıca bu bitkiden elde edilen yağın, Mısır kraliçesi Kleopatra tarafından da 

sağlık ve güzellik sağlaması amacıyla kullanıldığı bildirilmiştir (Ragaa, 2010). 

Dioskorides, baş ağrısını ve diş ağrısını dindirmede, burun tıkanıklarını açmada, bağırsak parazitlerini 

düşürmede çörekotu yağını kullanmıştır. Çörekotu tohumlarının adet düzensizliğini iyileştirici ve süt üretimini 

arttırıcı etkisinden ve idrar söktürücü özelliklerinden de söz etmiştir (Ragaa, 2010). 

Son yıllarda dünya üzerinde tıbbi bitkiler yetiştirme eğilimi, özellikle çiftçilerin uzun zamandan beri pamuk, 

çeltik ve buğday gibi geleneksel ürünlerin tarımını yaptığı ülkelerde kayda değer biçimde artmıştır. Tıbbi bitkilere 

geçiş gübre ve zirai ilaçlardaki yüksek girdilere rağmen geleneksel ürünlerin düşük hasılatı nedeniyledir. Daha da 

ötesi, allopatik ilaçlara alternatif olarak bitkisel ilaçların kullanımındaki hızlı ilerleme son 20 yılda çiftçileri büyük 

oranda tıbbi bitkiler yetiştirmek için motive etmiştir. Çörekotu çok yönlü kullanımından dolayı çiftçilerin üzerine 

odaklandığı bir bitkidir. Örneğin çörekotu tohumları potansiyel yağ ve protein kaynağı olarak kullanımıdır. 

Özellikle yüzey kaplama sektöründe ve pek çok oleokimyasal üretiminde (yağ asidi metil esterleri, alkanolamitler 

ve sakaroz esterleri) yarı kurutucu bitkisel yağ olarak kullanılmaktadır (Üstün ve ark.,1998). 

Çörekotu Dünya'da ve Türkiye'de tüketiminin çok olmasına karşın bitkinin yetiştiriciliğinde özellikle 

ülkemizde yerel popülasyonlar kullanılmaktadır. Yeterli sayıda tescilli çeşidinin ülkemizde bulunmaması en 

önemli araştırma sorunudur. Bitkinin popülasyonları ile yüksek verim ve kaliteli ürün almak amacıyla az sayıda 

çalışma mevcuttur. Verim ve kalite özelliklerinin çevre koşullarından etkilendiği araştırmalarla belirlenmiştir 

(Özel ve ark., 2009, Akgören, 2011, Baytöre, 2011). 
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Son yıllarda bitki ıslahında biyoteknolojik yöntemler adı verilen tekniklerden yararlanarak, bitkilerde ıslah 

sürecinin kısaltılmasına yönelik araştırmalar gittikçe artmaktadır.  

Biyoteknolojik yöntemler; ı) arzu edilen genotiplerin çok kısa sürede çoğaltılmalarına, ıı) klasik yöntemlerle 

başarılamayan cinsler ve türler arası melezlerin elde edilmesine olanak sağlayarak, cinsler ve türler arası gen 

transferine, ııı) çok kısa sürede homozigot hatların elde edilmesine ve ıv) karakterleri kontrol eden genlerin izole 

edilerek diğer bir organizmaya aktarılmasına olanak sağlayarak, bitki ıslahında ıslah sürecinin kısaltılmasına 

katkıda bulunmaktadır (Kurt, 2004; Süle, 2005). 

Bu çalışma Çörekotu popülasyonlarında melezleme sonrası zigotik embriyoları içeren tohum taslaklarının 

kültürü aracılığıyla embriyo kültürü tekniğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

Materyal ve Metod 

Bu araştırma Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi seralarında ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 

Doku Kültürü Laboratuvarında yürütülmüştür. 

Araştırmada bitki materyali olarak ülkemizin tek tescilli çeşidi olan Çameli çeşidi ile Isparta, Mersin, Ankara 

ve Samsun’dan temin edilen yerel çörekotu popülasyonları kullanılmıştır. Çörekotu bitkileri sera koşullarında 

yetiştirilmiştir. Çiçeklenme periyodunu yeterli zamana yaymak için bitkiler farklı zamanlarda 7 set olarak 

ekilmiştir.  Ekim ½ bahçe toprağı ve ½ oranında yanmış ahır gübresi içeren 3 inç büyüklüğündeki saksılara 

yapılmıştır. Her set 5 saksı ve her saksıda 5 bitki olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Ekim aşamasında yeterli bitki 

elde etmek amacıyla 10-15 adet tohum saksılara ekilmiş çıkış sonrası her saksıdaki bitki sayısı 5 adete indirilmiştir. 

Ekimler 27 Eylül 2018 ve 22 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Ekim sonrasında günlük düzenli 

olarak bitkilerin bakım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bitkilerde çiçeklenme başladığı andan itibaren melezleme 

işlemlerine başlanmıştır. Çörekotunda melezleme yapmak için emaskulasyon işlemi tozlamadan 1-2 gün önce 

yapılmasında yarar vardır. Çünkü bitkide anterler olgunlaşmadan önce emaskulasyon işleminin yapılması 

gerekmektedir ancak bu aşamada dişi çiçekler de tam olgunluğa erişmiş değildir. Bu nedenle emaskule edilecek 

çiçek açılmadan önce hava ve nem geçirgenliği olan özel melezleme poşetleri ile izole edilmiş ve tomurcuklar 

uygun büyüklüğe ulaşınca emaskulasyon işlemi gerçekleştirilerek çiçekler tekrardan izole edilmiştir. Hava 

şartlarına bağlı olarak emaskulasyonun ertesi günü veya 2 gün sonra sabah erken saatlerde gidilerek tozlama işlemi 

gerçekleştirilmiş ve çiçekler tekrardan yabancı tozlanmaya karşı izole edilmiştir (Şekil 1). Emaskulasyon 

işleminden itibaren emaskule edilen çiçeğin boynuna bir etiket asılarak, etikete ana bitkinin ismi ve emaskulasyon 

tarihi yazılmıştır. Tozlama sonrası ise etikete baba bitkinin ismi ve tozlama tarihi de ilave edilmiştir. Tozlamadan 

4-5 gün sonra ise çiçekler kontrol edilerek başarılı olan melezler not edilmiş başarısız melezlerin ise melezleme 

kayıtlarından düşülmüştür.  
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Şekil 1. Çörekotunda Melezleme 

Embriyo kültürü zigotik tohum taslakları kullanılarak gerçekleştirilmiş olup melez kapsüller hava şartlarına bağlı 

olarak tozlamadan sonraki 10-12. günde hasat edilerek steril su içerisinde laboratuvara getirilmiş ve burada 

sterilizasyon ve embriyo kültürü işlemi gerçekleştirilmiştir. Sterilizasyon için kapsüller ilk olarak %70’lik alkol 

ile 10 sn ön sterilizasyona tabi tutulmuştur. Arkasından %10’luk ticari çamaşır suyu (ACE) çözeltisi ile 5 dk ve 

son olarak 2-3 kez steril su ile durulama yapılarak sterilizasyon işlemi tamamlanmıştır. Sterilizasyon işlemi 

biyogüvenlik kabininin içerisinde gerçekleştirilmiştir. Melez kapsüllerde sterilizasyon işlemi tamamlandıktan 

sonra kapsüller biyogüvenlik kabini içerisinde steril petriler üzerinde steril pens ve bistüri yardımı ile kesilmiş ve 

melez tohum taslakları izole edilerek besi ortamına yerleştirilmiştir. Araştırmada besi ortamı olarak farklı 

konsantrasyonlarda oksin (indol-3-asetik asit (IAA)) ve stokinin (6-benzylaminopurine (BAP)) hormonları içeren 

MS (Sigma Aldrich Katalok No:M5519) besi ortamı kullanılmıştır. Kullanılan besi ortamlarının içeriği Çizelge 

1’de verilmiştir. 1 lt hacmindeki besi ortamının hazırlığı ; 600-700 ml distile su behere alınmıştır. Hassas terazide 

4.4 gr hazır toz besiyeri ve 30 gr şeker tartılmış ve behere 

Çizelge 1. Kullanılan Besi Yerinin İçeriği ve Hormon Miktarları 

Kimyasal Madde MS5519 
mg/lt 

 Besi Ortamı No BAP 
mg/lt 

IAA 
mg/lt 

KNO3 1900  MS-1 - - 
CaCl2.H2O 332.2  MS-2 0.1 - 
NH4NO3 1650  MS-3 0.5 - 
MgSO4.7H2O 180.7  MS-4 1.0  
KH2PO4 170  MS-5 - 0.1 
Na2-EDTA 37.25  MS-6 - 0.5 
FeSO4.7H2O 27.85  MS-7 - 1.0 
H3BO3 6.2  MS-8 0.5 0.5 
MnSO4.H2O 16.9  MS-9 0.1 0.5 
ZnSO4.7H2O 8.6  MS-10 0.5 0.1 

KI 0.83   
Na2MoO4.H2O 0.25   
CuSO4.5H2O 0.025   
CoCl2.6H2O 0.025   
Glycin 2.0   
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Myo-Inostol 100   
Nicotinic asit 0.5   
Pyrodoxine-HCl 0.5   
Thiamin HCI 0.1   
Sukroz 30 000   

Agar 7 000   
PH 5.8   

eklenmiştir. Manyetik karıştırıcıda çözünme tamamlanınca varsa hormon ilavesi de gerçekleştirilmiştir. Mezürde 

hacmi 1000 ml’ye tamamlanmıştır. Sonrasında besi yerinin pH’sı 5.8 olarak ayarlanmıştır. 7 gr/l agar ilave edilmiş 

vida kapaklı şişelere aktarılarak otoklavda 121 °C’de 15 dakika sterilizasyona tabi tutulmuştur. Sterilizasyon 

sonrası besi yeri yaklaşık 45°C’ye soğuyunca biyogüvenlik kabini içerisinde 9 cm çapındaki petrilere dökülmüştür. 

Bu araştırmada melezlemede başarı oranı, kültüre alınan embriyo sayısı, elde edilen kallus sayısı, 

kalluslardan elde edilen bitkicik sayısı, embriyolardan direk gelişen bitkicik saıyısı gibi parametreler incelenmiştir. 

Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ve grafiklerin çizilmesinde Microsoft Ecel paket 

programından yararlanılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Bu araştırmada gerçekleştirilen emaskulasyon ve melezleme sayılarına ilişkin veriler ile başarı oranları 

Çizelge 2 ve Şekil 2’de verilmiştir. 

Çizelge 2. Kombinasyon Bazında Gerçekleştirilen Melezleme Çalışmalarına ve Başarı Durumlarına İlişkin 

Veriler 

Kombinasyon Emaskule Edilen 
Tomurcuk Sayısı 

(Adet) 

Tozlanan Tomurcuk 
Sayısı (Adet) 

Hasat Edilen 
Melez Kapsül 

Sayısı (Adet) 

Melezlemede 
Başarı Oranı (%) 

Çameli x Samsun 38 32 15 46.88 
Çameli x Ankara 63 47 17 36.17 
Çameli x Isparta 75 62 16 25.81 
Çameli x Mersin 52 45 15 33.33 
Samsun x Ankara 51 46 16 34.78 
Samsun x Isparta 62 53 20 37.74 
Samsun x Mersin 39 34 14 41.18 
Ankara x Isparta 40 36 15 41.67 
Ankara x Mersin 42 35 14 40.00 
Isparta x Mersin 53 45 21 46.67 
Toplam 515 435 163 37.47 
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Şekil 2. Kombinasyon Bazında Melezlemede Başarı Oranları (%)  

Bu araştırma kapsamında toplam 515 adet emaskulasyon işlemi gerçekleştirilmiş olup bunlardan tozlanma 

olgunluğunu yakalamış 435 adet çiçek tomurcuğunda tozlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Tozlama işlemi 

gerçekleştirilen çiçek tomurcuklarından 163 adet melez kpasül elde edilmiş olup melezlemede başarı oranı 

ortalaması %37.47 olarak gerçekleşmiştir. Kombinasyon bazında en yüksek başarı oranı %46.88 ile Çameli x 

Samsun kombinasyonunda gerçekleşmiş olup bunu %46.67 ile Isparta x Mersin kombinasyonu takip etmiştir. 

 Araştırma kapsamında kültüre alınan embriyo sayılarına ve elde edilen başarı oranlarına ilişkin veriler 

Çizelge 3 ve Şekil 3’de verilmiştir. 

Çizelge 3’ün incelenmesinden de anlaşılacağı gibi araştırma süresince toplam 4876 adet embriyo kültüre 

alınmış ve bu embriyolardan 214 adet kallus elde edilmiş ve 112 adet embriyoda ise direk çimlenme gözlenmiştir 

(Şekil 4). Kallus oluşum oranı %4.39, çimlenme oranı ise %2.30 olarak gerçekleşmiştir. En yüksek oranda kallus 

%5.16 ile SamsunxMersin kombinasyonundan elde edilirken bunu %4.90 ile SamsunxAnkara kombinasyonu takip 

etmiştir. En düşük kallus oluşturma oranı ise %3.64 ile ÇamelixMersin kombinasyonunda gerçekleşmiştir.  

Direk çimlenme oranları incelendiğinde ise en yüksek çimlenme oranı %2.95 ile Ankarax Isparta 

kombinasyonunda gözlenmiş bunu %2.94 ile ÇamelixIsparta kombinasyonu takip etmiştir. En düşük çimlenme 

oranı ise %1.37 ile IspartaxMersin kombinasyonundan elde edilmiştir. 

Araştırmada kullanılan besi ortamlarına göre ise en yüksek kallus oluşum oranı %10.02 ile 0.5 mg/l BAP ve 

0.5 mg/l IAA içeren 8 numaralı besi ortamından elde edilirken bunu %7.76 ile 1 mg/l BAP içeren 7 numaralı besi 

ortamı takip etmiştir. En düşük kallus oluşum oranı ise %0.84 ile yalın ortamdan elde edilmiştir (Şekil 3).  

Araştırmaya konu besi ortamlarında direk çimlenme en yüksek %6.24 ile 1 mg/l BAP içeren ortamdan elde 

edilirken bunu %4.48 ile 0.1 mg/l BAP içeren ortam takip etmiştir. MS-7, MS-8, MS-9 nolu besi ortamlarında ise 

direk çimlenme gözlenmemiştir (Şekil 3). 

Araştırmada kallus oluşum oranı bakımından en iyi sonuç 0.5 mg/l BAP ve 0.5 mg/l IAA içeren 8 numaralı 

besi ortamından elde edilmiştir. BAP bir sitokinin hormonu olup genellikle besi ortamlarına sürgün oluşumunu 

teşvik etmek amacıyla ilave edilmektedir. IAA ise bir oksin hormonu olup genellikle besi ortamlarına kök 

oluşumunu teşvik etmek amacıyla ilave edilmektedir. Ancak oksin grubu hormonların besi ortamına yüksek dozda 

ilave edilmesi kallus oluşumunu uyarmaktadır. Aynı şekilde oksin ve sitokinin grubu hormonların besi ortamında 

eşit miktarda bulunması da kallus oluşumuna sebebiyet vermektedir (Hatipoğlu, 2015). Bu çalışmanın da sonucu 

bu durumu destekler niteliktedir. Ancak çörekotunda zigotik embriyolarından elde edilen bu kalluslardan bitki 

rejenerasyonu sağlanamamıştır.
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Çizelge 3. Araştırma Kapsamında Kültüre Alınan Embriyoların Kombinasyon Bazında Sayıları ve Rejenerasyon Oranlarına İlişkin Veriler 

Kombinasyon MS-1 
Yalın 

MS-2 
0.1BAP 

MS-3 
0.5BAP 

MS-4 
1BAP 

MS-5 
0.1İAA 

MS-6 
0.5İAA 

MS-7 
1İAA 

MS-8 
0.5BAP 
0.5İAA 

MS-9 
0.1BA
P 
0.5İAA 

MS-10 
0.5BAP 
0.1İAA 

TOPLAM Kallus 
Oluşum 

Oranı (%) 

Çimlenme 

Oranı (%) 

Çameli x 

Samsun 
140 
4K+3Ç 

42 
2Ç 

82 
3K+2Ç 

40 
3Ç 

20 
1Ç 

43 
3K 

40 
5K 

41 
6K 

42 
2K 

24 
2Ç 

514 
23K+13Ç 

4.47 2.53 

Çameli x 

Ankara 
40 
2Ç 

79 
3Ç 

43 62 
5Ç 

41 
2K 

39 
2K 

84 
6K 

42 
8K 

20 
1K 

42 
3K 

492 
22K+10Ç 

4.47 2.03 

Çameli x 

Isparta 
63 
3Ç 

60 
3Ç 

22 84 
5Ç 

60 
1K+1Ç 

63 
4K+3Ç 

61 
5K 

42 
4K 

60 
3K 

63 
5K+2Ç 

578 
22K+17Ç 

3.81 2.94 

Çameli x 

Mersin 
24 45 

3Ç 
60 
2K+2Ç 

21 
2Ç 

40 
2Ç 

20 
1K 

42 
3K 

40 
3K 

22 
2K 

43 
2K 

357 
13K+9Ç 

3.64 2.52 

Samsun x 
Ankara 

44 84 
1K+5Ç 

102 
6Ç 

40 
3Ç 

39 
5K 

20 
3K 

38 
2K 

42 
5K 

40 
4K 

41 
4K 

490 
24K+14Ç 

4.90 2.86 

Samsun x 
Isparta 

64 
2Ç 

40 
3Ç 

38 
2Ç 

60 
2K+3Ç 

58 
2K+1Ç 

40 
3K+2Ç 

59 
2K 

60 
7K 

63 
4K 

20 
1K 

502 
21K+13Ç 

4.18 2.59 

Samsun x 
Mersin 

40 21 19 
2Ç 

62 
4Ç 

40 
3K 

20 
2K 

42 
5K 

40 
3K 

83 
6K 

40 
2K 

407 
21K+6Ç 

5.16 1.47 

Ankara x 
Isparta 

18 40 
2K 

40 
2K+2Ç 

82 
4Ç 

40 
5K+1Ç 

40 
3Ç 

43 
2K 

40 
1K 

38 
4K 

60 
5K+3Ç 

441 
21K+13Ç 

4.76 2.95 

Ankara x 
Mersin 

59 
1K 

20 44 
3Ç 

20 
1Ç 

23 
1Ç 

60 
5K+2Ç 

20 
3K 

42 
3K 

40 
3K 

39 
2K 

367 
17K+7Ç 

4.63 1.91 

Isparta x 
Mersin 

100 60 
2K+3Ç 

160 
2K+3Ç 

42 
2Ç 

20 103 
5K+1Ç 

61 
5K 

40 
3K 

102 
6K 

40 
7K+1Ç 

728 
30K+10Ç 

4.12 1.37 

TOPLAM 592 
5K+10Ç 

491 
5K+22Ç 

610 
9K+22Ç 

513 
2K+32Ç 

381 
18K+7Ç 

448 
28K+11Ç 

490 
38K 

429 
43K 

510 
35K 

412 
31K+8Ç 

4876 
214K+112
Ç 

4.39 2.30 

Kallus Oluşum 

Oranı (%) 
0.84 1.02 1.46 0.39 4.72 6.25 7.76 10.02 6.86 7.52 4.39   

Çimlenme 

Oranı (%) 
1.69 4.48 3.61 6.24 1.84 2.46 - - - 1.94 2.30   

K; Kallus, Ç; Çimlenme 
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Şekil 3. Araştırmaya Konu Besi Ortamlarından Elde Edilen Kallus Oluşum Oranları (%) ve Direk 

Çimlenme Oranları (%) 

 

  

   

Şekil 4. Kültüre Alınan Çörekotu Embriyolarında Kallus Oluşumu (Üstte) ve Direk Çimlenme (Altta) 

 

  

Sonuç 

Çörekotu gerek geleneksel ve gerekse modern tıpta ve pasta sanayiinde çok önemli bir yere sahiptir. Ancak bu 

bitkiye özgü geliştirilmiş pek fazla biyoteknolojik yöntem bulunmamaktadır. Bu çalışma ile bu açığın bir nebze 
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de olsa kapatılması hedeflenmiş olup önemli bir biyoteknolojik yöntem olan embriyo kültürü tekniğinin 

geliştirilmesi amaçlanmıştır.  

Sonuç olarak bu çalışmaya göre çörekotu embriyolarından direk çimlenme için yüksek konantrasyonda BAP 

hormonunun (1 mg/l ve üstü), kallus oluşumu için ise yüksek konsantrasyonda ve eşit miktarda BAP ve IAA 

hormonlarının besi ortamına ilave edilmesi başarı oranını arttıracaktır. 

Benzer çalışmaların farklı konsantrasyonlar ve farklı oksin ve sitokinin grubu hormonlarla da denenmesinde 

yarar olacağı kanaatindeyiz.  

Embriyo kültüründe başarıyı etkileyen faktörlerden birinin de kültüre alınan embriyonun yaşı olması nedeni 

ile farklı yaşlardaki embriyoların kültürü ile başarı oranı yükseltilebilecektir. 

Teşekkür 

Bu çalışma TÜBİTAK 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında desteklenmiştir. 

Vermiş olduğu maddi destek için TÜBİTAK’a teşekkür ederiz. 
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Occurrance and Human Exposure to PolybrominatedDiphenyls Ethers (PBDEs)via car dust: a 

preliminary study in Bursa-Turkey 

Merve ÖZKALELİ AKÇETİN1, Hatice Kübra GÜL2, Aşkın BİRGÜL2, Selçuk BALCI2, Perihan B. 

KURT KARAKUŞ2* 

1Akdeniz University, Env. Eng. Dept., Antalya-Turkey;  

*2 Bursa Technical University, Env. Eng. Dept., Bursa-Turkey, perihan.kurt@btu.edu.tr 

 

Introduction 

PBDEs are man-made flame retardant chemicals that have been used intensively in consumer and industrial 

productsincluding household items, automotive industry, electrical equipment, electronic devices, plastics, 

furniture and bed foams, upholstery and curtains.The production and use of commercial PBDE mixtures on a 

global scale havebeen banned by  Stockholm Convention whereas the commercial mixture of penta-PBDE (C-

pentaBDE (SC, 2009a)) and octa-PBDE (C-octaBDE (SC; 2009b)) were prohibited in 2008 while deca-BDE (C-

deca BDE (SC, 2017)) was included in the convention in 2016. 

Their presence in indoor micro-environments (such ascars, house and offices) are linked to their use as flame 

retardant in electronic items and devices, high-impact plastics, foam and fabric ofcar seats and etc.Although the 

toxicologyof PBDEs is not well understood, yet PBDEs have been associated with various metabolic 

diseases.  People areexposed to persistent organic pollutants (POPs)via various ways. Diet is described as the main 

exposure pathway to POPs, especially to PBDEs, but in recent years, indoor dust has been described as an 

important exposure pathway to chemicals including PBDEs. Dust is a complex heterogeneous mixture of particle-

bound matter derived from biological materials (skin cells, plant pollen, human and animal hairs, textile fibers, 

fungal spores, etc.) where is a very suitable medium for semivolatile organiccompounds to be attached to these 

particles. Since dust could be found in diversehuman environments such as houses, offices and cars (Butte 

andHeinzow, 2002), there is no doubt that it is strongly linked to exposure of human to chemicals. 

 

Materials & Methods 

A total of 61 car dust sample was collected in different make and model cars in Bursa-Turkey in 2018. Samples 

were collected on pre-baked GFF filters and extracted using 40 mL of 1:1 DCM:Acetone mixture by ultrasonic 

extraction for 30 minutes.Extraction was repeated 3 times. No clean up was applied for extracts. Extracts were 

concentratedin 1 mL iso-octane and PCB121 was used as internal standard. For the recovery calculations 15 ng 

BDE-77 and 10 ng BDE-181 was added in each sample. All solvents and chemicals were GC-MS grade.  

Analyses of PBDEs were performed using an Agilent 7890B GC-5977A MS. The instrument was operated in 

electron capture negative ionisation (EC-NI while methane was the reaction gas ((1,1 mL/min), helium was carrier 

gas (1,1 mL/min). Separation was conducted on a 15 m DB-5 column (0,25 mm x 0,10 µm).  

The amount of the daily average PBDE exposure, car dust ingestion (Cingest) and human dermal absorption (Cdermal) 

were calculated using according to the Zhu et al. (2015) and Kurt-Karakus et al. (2017). 

 

mailto:perihan.kurt@btu.edu.tr
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Cingest= [Cdust x Fh x IngR]/[BW]  [1] 
Cdermal= [Cdust x Fh x BSA x SAS x AF] /[BW x1000)              [2] 

 

Where Cdust is the Concentration of PBDE in car dust samples  (ng/g), IngR is the daily intake of dust (g/day), Fh 

is indoor exposure fraction, BW is Body weight (kg), BSA is body surface area (cm2), SAS is dust adhered to the 

skin (mg/cm2.day), AF is the fraction of PBDEs adsorbed by skin. 

 

 

Results and Discussions 

 

In this study, car dust was collected from 61 different cars for congeners PBDEs -17, -28, -71, -47, -66, -100, -99, 

-85, -154, -153, -138, -183, and -209 was analysed. Figure 1 shows the median, min-max and average values.   

While the highest concentration was calculated 39657 ng/g and was observed for BPDEs 209 and lowest 

concentration measured was 0,150 ng/g and was observed for PBDE 66 and 71.  

  

 

 

Regardless of the car characteristics the highest and lowest BPDEs concentration were Σ13 40198,1 ng/g  (France 

origin car) and 0.6 ng/g (Italy origin car)  respectively. 

On the other hand, concentrations of the BPDE -99 and -209 were showed higher than other PBDE congeners 

concentrations.   

The study is the first study conducted in Turkey to assess exposure to PBDEs via car dust. Although the sample 

size is very small to generalise the results to the entire nation, it is a very important preliminary study to serve as 

a baseline for future comprehensive studies. 
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Özet: Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından çok 

büyük öneme sahip ilaçlardır. Antibiyotiklere karşı direnç oluşması halinde, artık o antibiyotik mikroplara karşı 

etki edemez. Bu nedenle de her bakteriye uygun antibiyotik kullanılması gerekir. Sucul çevrelerden izole edilen 

bakterilerde, antibiyotik direncine daha fazla rastlanmaktadır. Özellikle gübrenin suya karışması antibiyotik 

dirençli bakterilerin artışına neden olmaktadır. Suda bulunan antibiyotikler deyince, Makrolidler, Sülfonamidler, 

Trimetoprim, Florokinolonlar ve Tetrasiklinler en fazla bilinenlerdir. Bu derlemede, sucul çevrelerde bulunan 

antibiyotikler ve bunlara karşı gelişen direncin insan ve hayvan sağlığı açısından önemi hakkındaki bilgiler 

verilmiştir. 

Antibiyotik direnci, toplum sağlığını tehdit eden en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Su 

kirliliğini ve antibiyotik kullanımını azaltmak antibiyotik direncinin yayılmasını önleyici tedbirler arasındadır. 

Böylece insan ve hayvan refahına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle, antibiyotik direnci bilincini arttırmak önemlidir. 

Ekosistemin korunması için insanlara bu konuda eğitimler verilmelidir.  

 

Anahtar Kelimeler: antibiyotik, direnç, sucul, çevre 

 

Antibiotic Resistance In Aquatic Environment 

 

Abstract: Antibiotics are used in the treatment of bacterial infectious diseases and are of great importance for 

human health. If resistance to antibiotics occurs, that antibiotic can no longer act against the microorganisms. 

Therefore, appropriate antibiotics should be used for each bacterium. Antibiotic resistance is more common in 

bacteria isolated from aquatic environments. Especially the mixing of manure with water causes the increase of 

antibiotic resistant bacteria. When it comes to antibiotics in aquatic environments, macrolides, sulfonamides, 

trimethoprim, fluoroquinolones and tetracyclines are the most well known. In this review, antibiotics in aquatic 

environments and the importance of resistance against them for human and animal health are given. Antibiotic 

resistance is one of the most important factors threatening public health. Reducing water pollution and antibiotic 

usage are among the preventive measures for the spread of antibiotic resistance. Thus, human and animal welfare 

will contribute. Therefore, it is important to raise awareness of antibiotic resistance. In order to protect the 

ecosystem, people should be educated on this subject. 

 

Key words: antibiotic, resistance, aquatic, environment  

 

Giriş:  

Antibiyotikler yaklaşık 75 yıldır kullanılan ve insanlığa büyük yararlar sağlamış güçlü ilaçlardır. Antibiyotiklerin 

günümüz insanının ömründe en az 10 yıllık bir uzama sağladığı tahmin edilmektedir [Liarrul ve ark.,.2010]. 
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Antibiyotikler, en yalın tanımı ile “doğada düşük konsantrasyonlarda zaten bulunmakta olan, bir 

mikroorganizmanın ürettiği, diğer bir mikroorganizmanın üremesini engelleyen maddeler” olarak tanımlanabilir 

(Bios=canlı, anti=karşıt). Antibiyotik sözcüğünü ilk kez 1940’larda Waksman kullanmıştır. Tıp biliminin 

gözleminden çok zaman önceden beridir doğada zaten antibiyotikler doğal olarak bulunmaktadır. Doğal 

antibiyotikler dünyada ekosistemin bir parçasıdır. Sir A. Flemming’in 1928 yılında Penicillium notatum 

kolonilerinin bakterilerin üremesini engellediğini göstermesi ve bunun sonrasında penisilinin ilaç olarak 1941 

yılında kullanıma girmesiyle yeni bir dönem, “antibiyotik çağı” başlamıştır[Bush.,2013].   

 

İnsan ve hayvan atıklarından çevreye kaynaklanan antimikrobiyallerin, antibiyotiğe dirençli bakterilerin ve 

antibiyotik direnç genlerinin salınımı küresel bir sorundur ve halk sağlığı üzerine ciddi etkileri vardır.  

Bu derleme, sucul çevrelerde kullanılan antibiyotikler ve çevreye etkisi hakkında ki bilgiler verilmiştir. 

Gelişme 

Sularda Kullanılan Antibiyotiklerin Antibiyotik Direncine Etkisi 

Topraklara gübre ilavesi, antibiyotik dirençli bakterilerin suya geçişine neden olmaktadır. Konsantre bir domuz 

besleme işleminin yüzey suyu ve yeraltı suyu çalışıldı. Domuzun gradyanı aşağı yukarı yerleştirilmiş yeraltı suyu 

tesisi çalışıldı [Sapkota ve ark.,2007]. Makrolit ve tetrasiklin dirençli Enterokokların oranı, aşağıya meyilli yüzey 

sularında araştırılmıştır. Benzer bir çalışmamada, atık su tesisinin yakınındaki, yüzey suyunda antibiyotik dirençli 

Escherichia  coli’lerin varlığında önemli oranda artış gözlenmiştir [Watkinson ve ark.,2007]. Bununla birlikte, 

antibiyotiklerin su bakterileri üzerindeki etkilerinin ölçülmesi, mezokozm olarak bilinen model sistemleri 

kullanılarak, septik bir sistemin yüzey alanını temsil eden toprak dolgulu lizimetreler olarak kullanarak ele alınan 

zor bir sorudur. Bu koşullar altında, lokal tetrasiklin salınımı (5mg / ml), bu modelde antibiyotik direncinin gelişimi 

üzerinde çok küçük bir etkiye sahipti [Atoyan ve ark.,2007]. Başka bir modelde, sürekli akış kemostatsisteminde 

nehir suyu kullanılarak benzer sonuçlar bulundu, ancak yüksek tetrasiklin konsantrasyonlarında daha fazla 

çeşitlilikte tetrasiklin dirençli geni tespit edildi [Mun ̃oz-Aguayo ve ark.,2007].Üçüncü bir modelde ise, domuz 

gübresi bulamacı ve bir tet (M) direnç genini içeren bir Enterococcus faecalis suşu ile desteklenmiş bir toprak 

mikro kozmosu kullanıldığında, stabil tetrasiklin konsantrasyonları antibiyotiğe dirençli bakterilerin lokal 

prevalansını etkileyememiştir. Uzun süredir, muhtemelen diğer organizmalara yatay gen aktarımı nedeniyle, 

tetrasikline dirençli genlerin varlığını sürdürmüştür. Biyolojik olarak parçalanamayan bu bileşiklerin yoğun 

kullanımı, sudaki antibiyotik seçici basıncı arttırmakta, su ve balık patojenleri de dahil olmak üzere suda yaşayan 

bakteriler arasında antibiyotik direnç belirleyicilerinin transferini kolaylaştırmakta ve ticari balık ve kabuklu deniz 

hayvanlarında  antibiyotiklerin kalıntısına neden olmaktadır[ Cabello.,2006] 

Suda Antibiyotiğe Dirençli Bakteriler 

Suda yaşayan bakteriler,  sucul ortamlara özgü olabilir veya hayvanda, bitkisel veya toprak yüzeylerinden dökülme 

sonucunda suda geçici, arada sırada bulunan eksojen kökenli olabilir.  Deniz suyundan kaynaklanan bakteri 

suşlarının % 90'dan fazlası birden fazla antibiyotiğe dirençlidir ve % 20'si en az beş antibiotiğe karşı dirençlidir 

[Martinez.,2003]. Yerli su organizmalarında antibiyotik direncinin incelenmesi, insanların etkisi ile sucul 

ekosistemlerinin değişme derecesini gösterebileceği için önemlidir. Portekiz'deki Haliç’den  suyundan izole edilen 

Aeromonas suşları %10 antibiyotik direnç genleri taşırken, Enterobacteriaceae % 78 antibiyotik direnç genleri 

taşımaktadır [Henriques ve ark.,2006]. Su rezervuarlarında Aeromonas strainlerin yarısı çoklu antibiyotik direnci 

gösterebilir [Blasco ve ark.,2008]. Suda bulunan  Pseudomonas bakterilerinin  direnç profilleri, türlerin kimyasal 
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yapısına göre değişir, fakat aynı zamanda izole edilmiş oldukları bölgeyede  bağlıdır.  Kıyı boyunca ve korunaklı 

koylar, açık sulara oranla daha fazla antibiyotik direnci göstermektedir.  ve bunlar, yan sulardakinden daha fazla 

antibiyotiğe dirençlidirler. Bu durum sucul olmayan organizmaların ve kirleticilerin etkisini göstermektedir.  

Sucul olmayan organizmalar için, açık sulardaki  antibiyotik dirençli organizmalarının ve antibiyotik dirençli 

genlerin yoğunluğu, antibiyotik tüketimi, metal kirliliği ve mevsimler arasında, yağışlı mevsimlerde daha sık 

rastlanan bölgelere olan yakınlığa göre değişmektedir [Peak ve ark.,2007]. Tablo 1’de suda bulunan antibiyotikler 

verilmiştir. Bakteriyel biyofilmlerin su ortamlarındaki rolünü ve antibiyotik direncindeki rolünü açıklamak için 

çok az çalışma yapılmıştır.  

Tablo 1. Suda bulunan antibiyotikler [Kemper.,2008] 

Sınıf Madde Konsantrasyon 

(ng/L) 

Suyun Kaynağı Kaynak 

Makrolidler Linkomisin  21,100  Yüzeysel su   [ Schuller.,1998] 

  730  Yüzeysel su    [ Kolpin ve ark.,2002]  

 Klaritromisin  -260  Yüzeysel su  [Hrisch ve ark., 1999] 

 Eritromisin   -1,700  Yüzeysel su  [ Kolpin ve ark.,2002]] 

 Roksitromisin - 560  Yüzeysel su   [ Kolpin ve ark.,2002] 

Sülfonamidler  Tilosin  -50  Yüzeysel su   [ Daughton ve Ternes 

1999;  Ashton ve 

ark.,2004] 

 Sülfodiazin 4,130  Yüzeysel su   [ Boxall ve ark.,2005] 

 Sülfometazin  240   [Hamscher ve ark. 2005] 

  -480   Yüzeysel su   [Hrisch ve ark., 1999] 

Trimetoprim  20  Yüzeysel su  [Boxall ve ark.,2005] 

  -200   Yüzeysel su    [Hrisch ve ark., 1999]  

Florokinolonlar  Siprofloksazin - 405    [ Golet ve ark.,2001] 

 Norfloksazin - -120   [ Golet ve ark.,2001] 

  -120  Yüzeysel su [Kolpin ve ark.,. 2002] 

Tetrasiklinler Tetrasiklin   400    [Krapac ve ark.,2005] 

 Oksitetrasiklin  32,000    [Kay ve ark.2005] 

 Klortetrasiklin  690  Yüzeysel su   [ Kolpin ve ark.,. 2002] 

 

Balık üretimi için su kültüründe kullanılan tetrasiklinler, nitrofuranlar ve sülfonamidler sucul 

sedimentlerde birkaç yüz mg/kg konsantrasyonlarda kalıntı bırakırlar [Samuelsen ve ark.,1992; Jacobsen ve 

Berglind.,1988]. Balık çiftliklerinde kullanılan tıbbi maddeler doğrudan alıcı sulara karışır. Çünkü antibiyotik ve 

diğer ilaçlarla balıkları tedavi etmenin en iyi yolu yem katkılarını kullanmaktır. Verilen yem katkılarının büyük 

bir kısmı balıklar tarafından yenmediği için kafeslerin içinden düşerek deniz yatağında birikir. Atık yemle birlikte 

ortama geçen ilacın bir kısmı doğal ortamdaki balık ve kabuklular tarafından alınır. Zamanla balık ve kabukluların 

bünyesinde birikerek yüksek konsantrasyonlara ulaşır ve insan tüketimi için kabul edilebilir sınırı aşabilir. 

Atıksu ve kanalizasyon arıtma tesislerinde, sulamada kullanılan atıksular veya gübre olarak kullanılan 

kanalizasyon çamuru doğrudan besin zincirine girdiğinden dolayı, dayanıklı ve multi dayanıklı bakteriler tespit 
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edilmiştir [Kümmerer .,2003;Witte.,1998;Feuerpfeilve ark.,. 1999]. Penisilin ve tetrasiklin genellikle, tetrasiklinin 

birikimi ve çözeltimi ve penisilinlerin kolay hidrolizinden dolayı sucul ortamda bulunmayabilir. Beta laktam 

kısımlarından oluşan penisilin, benzilpenisilin veya kloksasillin gibi beta laktamların yapısı, bu grup ortamın az 

stabilitesine katkı sağlar. Etki beta laktamazla veya kimyasal hidrolizle sağlanabilir. Bu nedenle, bozulmamış 

penisilinler genellikle ortamda bulunmazlar [Myllyniemi ve ark.,2000]. Hamscher vd. [2002.] tarafından ne 

tetrasiklin ne de tilosin, herhangi bir su numunesinde tespit edilmemiştir. Ayrıca buradaki bilgilerin doğruluğu, 

Lindsey vd.[ 2001] ve Zhu vd. [2001] tarafından desteklenmiştir. Bununla beraber, buradaki maddeler, Amerika’da 

yüzeysel su örneklerinde düşük seviyelerde [Kolpin ve ark.,2002] ve arazi üzerindeki akış sularında çok yüksek 

seviyelerde tespit edilmiştir [Krapac ve ark.,2005]. Kuzeybatı Almanya’da bir çalışma, yüzeysel sularda ciddi bir 

örnekleme yapılarak tüm numunelerde antibiyotiklerin geniş bir oranını tespit etmiştir [Christian ve ark.,2003]. 

Sülfonamid, makrolid ve linkosamidler sık sık analiz edilmiştir. Beta laktamlar ise nadir bulunmuştur. 

Sonuç 

Antibiyotik direnci, toplum sağlığını tehdit eden en önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Su kirliliğini ve antibiyotik kullanımını azaltmak antibiyotik direncinin yayılmasını önleyici tedbirler arasındadır. 

Böylece insan ve hayvan refahına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle, antibiyotik direnci bilincini arttırmak önemlidir. 

Ekosistemin korunması için insanlara bu konuda eğitimler verilmelidir.  
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CHARACTERIZATION OF VOLATILE PROFILE CHANGES OF FILTERED COFFEE KEPT HOT 

IN COFFEE KETTLE SECTION OF COFFEE MACHINE 

Abstract 

The objective of this study was to characterize the volatile profiles of filtered coffee brews kept hot in coffee kettle 

section of filtered coffee machine during 60 minutes. Extraction and concentration of volatiles of filtered coffee 

brews were performed by solid phase micro extraction using DVB/CAR/PDMS fiber. The number of volatile 

compounds of freshly brewed filtered coffee was determined as 23 (10 furans, 3 pyrazines, 2 pyrroles, 2 pyridines, 

2 aldehydes, 2 ketones, and 2 phenols), after 60 minutes the number of volatile compounds decreased to 13 (5 

furans, 2 pyrazines, 2 pyrroles, 1 pyridine, 1 aldehyde and 2 phenols). Freshly brewed filtered coffee and filtered 

coffee hold for 15 minutes had the same volatile compound profile. Results indicate that coffee kept hot in coffee 

kettle section should be consumed within 15 minutes in order to consume filter coffee with similar volatile 

compound profile of freshly prepared filter coffee. 

Keywords: coffee kettle; filtered coffee; volatile compound.  

 

 

KAHVE MAKINESININ KAHVE ISITICI BÖLÜMÜNDE SICAK  

BEKLETILEN FILTRE KAHVENIN UÇUCU BILEŞEN PROFILININ KARAKTERIZASYONU 

 

Özet 

 

Bu çalışmanın amacı demlenmiş, filtre kahve makinesinin kahve ısıtıcı bölümünde sıcak olarak tutulan kahvenin 

60 dakika boyunca uçucu bileşen profilinin karakterize edilmesidir. Demlenmiş filtre kahvenin uçucu 

bileşenlerinin ekstraksiyonu ve konsantrayonu DVB/CAR/PDMS fiberi kullanılarak katı faz mikro ekstraksiyon 

ile gerçekleştirilmiştir. Taze demlenmiş filtre kahvenin uçucu bileşen sayısı 23 (10 furan, 3 pirazin, 2 pirol, 2 

piridin, 2 aldehit, 2 keton ve 2 fenol) olup, 60 dakika sonra uçucu bileşen sayısının 13’e (5 furan, 2 pirazin, 2 pirol, 

1 piridin, 1 aldehit ve 2 fenol) düştüğü saptanmıştır. Taze demlenmiş filtre kahve ile 15 dakika bekletilmiş 

kahvenin aynı uçucu bileşen profiline sahip olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki taze demlenmiş filtre 

kahve ile benzer uçucu bileşen profiline sahip kahve tüketebilmek için ısıtıcı bölümünde sıcak olarak tutulan 

kahvenin 15 dakika içinde tüketilmesi gerekmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: filtre kahve, kahve ısıtıcı, uçucu bileşen.  
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Introduction 

Coffee is one of the most popular drinks worldwide due to its pleasant aroma and taste. Aroma of coffee is one of 

the most important factors for the high acceptability of coffee. Plant varieties, processing methods, growing 

region/conditions, grinding size, roasting levels and preparation methods affect the sensory properties of coffee 

(Illy and Viani 2005). Beside these factors the brewing step has special importance since a lot of factors such as 

temperature, time and amount of water or pressure affect the release of volatiles from ground coffee to the coffee 

extract (Petisca et al. 2013).  

Several coffee preparation techniques are used to prepare an aqueous coffee beverage. The most common way is  

brewing (extraction during filtration) or  infusion,  direct boiling of the powder with hot water is also popular. The 

hot water treatment of coffee results in the extraction of caffeine, melanoidins, acids and non-volatile compounds. 

Moreover, the aroma volatiles are extracted (Semmelroch and Grosch, 1996; Sanz et al., 2002). During filter coffee 

preparation, brewed filtered coffee kept hot in brewed coffee kettle section of coffee machine until it is consumed. 

The aim of this study is to determine volatile profile changes of filtered coffee kept in brew coffee kettle section 

during 60 minutes. Volatiles of coffee brews were extracted using headspace (HS) solid phase micro extraction 

(SPME) and analysis were performed using gas chromatography (GC)-mass spectrometry (MS).  

Material and Method 

Material  

Roasted and ground coffee sample (Coffea arabica L.) from Colombian region (Kurukahveci Mehmet Efendi) 

was supplied in vacuum package from the local market.  

Method 

Coffee brew preparation 

Filtered coffee was prepared from 7 g of ground-roasted coffee and 180 mL of bottled water (Erikli). The final 

volume of coffee brew was 160 mL and extraction took 2 minutes. Paper filter and a filter coffee machine 

(Moulinex) were used in filtered coffee brew preparation. Volatile compound analysis was carried out by sampling 

the brewed coffee which was kept hot for 0, 15, 30, 45 and 60 minutes at 80°C in the coffee brew kettle section of 

the coffee machine. 

HS-SPME 

Volatile compounds of filtered coffee samples were extracted using 50/30 μm thick, 

Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) fiber. A total of 20 ml filtered coffee was 

placed in a 40 ml vial with PTFE coated silicon septa. The fiber was exposed to the headspace of 20 ml of filtered 

coffee brew for 30 min at 60°C. The fiber was desorbed in the GC-MS injection port for 5 min at 250°C. The same 

fiber was used in all experiments (Kıvançlı and Elmacı, 2016). 

GC-MS analysis 

GC-MS Analysis was performed according to modified method by Akiyama et al. (2008). Hewlett-Packard (HP) 

6890 GC/HP 5973 MS (Agilent Technologies) with capillary column DB-WAX (60 m × 0.25 mm, 0.50 μm film 
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thickness, Agilent Technologies) used for volatile compounds separation. The carrier gas was helium and flow 

rate was 1.6 mL / min. Oven temperature program was started at 50°C for 2 min, pursued by a 5°C/min increase 

to 90°C, then rise to 220°C at a rate of  2°C/min and finished by holding the oven temperature at 220°C for 10 

min. The identification of volatile compounds of filtered coffee was performed by comparing their mass spectra 

with the WILEY and NIST mass spectral libraries. 

Statistical Analysis 

The statistical analyses were implemented by using SPSS 16 trial. Analysis of variance (ANOVA) was applied 

and the Duncan test was performed at 95% confidence level. 

Results and Discussion 

A total of 23 volatile compounds were identified in the freshly brewed filtered coffee samples, including 10 furans, 

3 pyrazines, 2 pyrroles, 2 pyridines, 2 aldehydes, 2 ketones, and 2 phenols (Table 1). As seen from table 2, the 

volatile compounds detected in the coffee samples which were kept for 15 minutes in the coffee brew kettle section 

were the same as the freshly prepared filtered coffee sample. However, decrease in the number of volatile 

components was detected in coffee sample hold for 30 minutes. The total number of volatile compounds decreased 

to 17 and the number of pyrrole, aldehyde, ketone, phenol remained unchanged, while the number of furans, 

pyrazines and pyridines were decreased to 6, 2 and 1 respectively. The volatile compounds determined in the 

coffees which were kept for 45 minutes  decreased and a total of 15 volatile compounds including 6 furans, 2 

pyrazines, 2 pyrroles, 1 pyridine, 1 aldehyde, 1 ketone and 2 phenols were determined. It was determined that 

filtered coffee samples  kept hot for 60 minutes had the minimum number of volatile compounds and 13 volatile 

compounds were identified (5 furans, 2 pyrazines, 2 pyrroles, 1 pyridine, 1 aldehyde and 2 phenols) (Table 2). 

Table 1. Volatile compounds of filtered coffee, their chemical class and sensory descriptors 

Volatile compound Chemical class Sensory descriptor1 
3-Methylfuran Furan Pungent, fruity 
Pentanal Aldehyde Almond, malt, pungent 
2,5-Dimethylfuran  Furan Chemical, meaty, gravy 
3-Hexanone Ketone Sweet, fruity, waxy 
 4-Ethylpyridine Pyridine Grass 
 Pyridine  Pyridine Smokey, amine-like 
2-(Methoxymethyl)-furan Furan Nutty, coffee grounds-like, rich, Phenolic 
Methylpyrazine Pyrazine Popcorn, nutty, roasted, cocoa 
2,5-Dimethylpyrazine Pyrazine Chocolate, peanut, earthy, roasted nuts 
3-Methylphenol (m-Cresol) Phenol Fecal, plastic 
 4-Hydroxybenzaldehyde Aldeyde Creamy, musty, nutty, vanilla, honey 
2-Furancarboxaldehyde  (furfural) Furan Bready, almond, sweet, woody, nutty, burnt 
 1-(2-Furanyl)-ethanone Furan Fruity, sweet, caramel-like 
1-(2-Furyl)-2-propanone              Ketone Sweet, caramel-like, fruity, spicy, sweet 

 2-Furanmethanol acetate  Furan 
Fruity, banana-like, sweet, ethereal-floral, 
herbal-spicy 

5-Methyl-2-furancarboxaldehyde  Furan Caramel-like, sweet, bready, coffee-like 

2-Furanmethanol propanoate Furan 
Fruity, sweet, green banana, fatty, coffee, 
spicy, pineapple  

2,2'-Methylenebisfuran Furan Bitter, redcurrant 
 5-Methyl-1H-pyrrole-2-
carboxaldehyde 

Pyrrole Coffee 

2-Methylphenol  (o-Cresol)  Phenol Phenolic 
2-Furanmethanol  Furan Caramel, burnt, astringent, sweet, coffee, bitter 
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1H-Pyrrole, 1-(2-furanylmethyl)-  Pyrrole 
Vegetable, cereal, bready, radish,  
mushroom, potato 

 2-Ethoxy pyrazine  Pyrazine  Nutty, roasted 
1:Caporaso et al., 2018; Acree and Arn, 2019, The Good Scents Company 2019.  
 

 

 

 

Table 2. Total area percentages of volatile compounds of filtered coffee during 60 minutes 

 Sampling time (min) 
Volatile compound 0 15 30 45 60 
Unknown 0.59±0.13a 0.96±0.06ab 2.56±0.76bc 2.34±0.28c 4.13±0.99d 
3-Methylfuran 3.12±0.01d 1.65±0.04c 0.77±0.06b 0.53±0.01a - 
Pentanal 1.23±0.02b 0.53±0.03a 0.50±0.10a - - 
2,5-Dimethylfuran  3.24±0.45b 0.36±0.04a - - - 
3-Hexanone 0.64±0.06b 0.38±0.03a 0.43±0.08a - - 
 4-Ethylpyridine 0.79±0.03b 0.52±0.09a - - - 
 Pyridine  7.56±0.96a 7.28±0.29a 9.99±0.97a 8.79±0.92a 9.53±0.95a 
2-(Methoxymethyl)-furan 0.78±0.08c 0.58±0.02b - - - 
Methylpyrazine 3.18±0.34a 3.40±0.01a 4.78±.19b 5.37±0.09bc 5.66±0.17d 
2,5-Dimethylpyrazine 0.94±0.10a 0.98±0.01a - - - 
3-Methylphenol (m-Cresol) 2.43±0.41a 2.97±0.21a 2.14±0.15a 2.66±0.09a 3.10±0.90a 
 4-Hydroxybenzaldehyde 1.34±0.11a 1.72±0.04a 1.63±0.07a 1.71±0.18a 1.59±0.16a 
Unknown 0.83±0.07a 1.03±0.02a 1.12±0.19a 1.25±0.07a 1.28±0.27a 
2-Furancarboxaldehyde  
(furfural) 10.59±0.91a 10.91±0.73ab 13.49±1.06bc 13.80±0.92c 15.32±1.36c 
Unknown 1.91±0.01b 1.98±0.05b 0.79±0.09a - - 
 1-(2-Furanyl)-ethanone 3.78±0.18a 4.61±0.19ab 5.17±0.10bc 5.63±0.74c 6.17±0.31c 
1-(2-Furyl)-2-propanone              0.64±0.01ab 0.66±0.04b 0.79±0.08b 0.48±0.12a - 
 2-Furanmethanol acetate  21.77±0.39d 20.26±2.19d 10.61±0.14c 6.84±0.37b 3.45±0.32a 
5-Methyl-2-
furancarboxaldehyde  12.07±0.29a 15.48±1.00a 21.66±2.45b 21.93±2.76b 20.84±2.25b 
2-Furanmethanol 
propanoate 1.07±0.19a 0.93±0.22a - - - 
2,2'-Methylenebisfuran 2.35±0.35a 1.98±0.01a - - - 
 5-Methyl-1H-pyrrole-2-
carboxaldehyde 1.48±0.01a 1.97±0.12b 2.55±0.06c 2.57±0.09c 2.58±0.27c 
2-Methylphenol  (o-Cresol)  0.87±0.16a 1.02±0.01a 1.11±0.02a 1.05±0.03a 1.12±0.02a 
Unknown 0.74±0.02a 0.82±0.08a - - - 
2-Furanmethanol  9.31±0.02a 10.12±0.86a 13.75±1.34a 15.90±3.14a 17.89±1.68a 
1H-Pyrrole, 1-(2-
furanylmethyl)-  3.35±0.83b 3.74±0.51b 1.66±0.26a 1.50±0.09a 1.11±0.21a 

 2-Ethoxy pyrazine  2.62±0.20a 1.66±0.06a 2.31±0.43a 2.20±0.18a 2.18±0.29a 
Unknown 1.98±0.69ab 1.49±0.09a 2.50±0.66ab 2.95±0.46bc 4.05±0.53c 

 

 

Peak area percentages of furans, pyridines, pyrroles and phenols volatile classes did not change during 60 minutes 

(Table 3). However the area percentages of volatile compounds of aldehyde and ketone groups decreased, while 

the area percentages of pyrazines increased. According to peak area percentages of volatiles furans were most 

abundant volatile compounds detected in filtered coffee samples. Furans were present in coffee as part of the 
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volatile aroma components generated during roasting. Although the exact mechanism of the reaction is not 

completely understood, the pathways is mainly based on the thermal degradation of   sugars or with amino acids, 

thermal degradation of certain amino acids, and thermal oxidation of ascorbic acid and polyunsaturated fatty acids. 

Because of the high volatility of furans, any processing step or consumer handling has an impact on the level of 

furans. It was estimated that only 10% of the furans generated during roasting appear in the brewed coffee 

(Flament, 2002; Guenther et al., 2010; Sunarharum et al., 2014).  Due to the high volatility of furans, furan 

compounds disappear after 15 minutes. Although at the beginning 10 furan compounds were determined in filtered 

coffee samples, after 60 minutes 5 of furans namely 3-methylfuran, 2,5-dimethylfuran, 2-(methoxymethyl)-furan, 

2-furanmethanol propanoate, 2,2'-methylenebisfuran was not determined in filtered coffee samples (Table 2). On 

the other hand, area percentages of 2-furancarboxaldehyde and 5-methyl-2-furancarboxaldehyde were increased 

as shown in Table 2 (p<0.05). There are limited studies in the literature about keeping filtered coffee hot in the 

coffee kettle section. However, other studies showed that these volatile compounds increase with temperature. In 

accordance with our study Franca et al. (2009) determined that 2-furancarboxaldehyde and 5-methyl-2-

furancarboxaldehyde content increased with increasing roasting temperature.  

Table 3. Total area percentages of volatile classes of filtered coffee during 60 minutes 

 Time (min) 

Volatile class 0 15 30 45 60 

Furans 67.27±1.31a 66.87±0.44a 65.27±1.87a 64.62±2.41a 63.69±0.45a 

Pyridines 8.26±0.80a 7.81±0.19a 9.94±0.63a 8.79±0.92a 9.53±0.95a 

Pyrazines 6.67±0.74ab 6.05±0.05a 7.07±0.01bc 7.57±0.09bc 7.83±0.46c 

Pyrroles 4.76±0.56a 5.72±0.90a 4.18±0.11a 4.06±0.03a 1.69±0.49a 

Aldehydes 2.54±0.17c 2.26±0.01bc 2.12±0.05b 1.71±0.18a 1.59±0.16a 

Phenol 3.27 ±0.44a 3.99±0.21a 3.25±0.08a 3.71±0.09a 4.22±0.90a 

Ketones 1.27±0.08c 1.04±0.01b 1.22±0.12bc 0.48±0.12a - 
 

Pyridines are formed due to trigonelline degradation, protein pyrolysis, Strecker degradation and Maillard 

reactions (De Maria et al., 1996). In our study, no significant changes were observed in the pyridine percentages 

of coffee samples (p>0.05). Pyridines were main discriminating compounds for roasted coffees at high 

temperatures and more intense degrees of roast. 

 

 Pyrazines are products of Maillard reactions known to be abundant in coffee (Grosch, 2001). Area percentage of 

pyrazines significantly increased with hot holding time of coffee samples (p<0.05). Many pyrazines have been 

reported to contribute to roasted aromas of coffee, associated to burnt and roasted flavours (Rocha et al., 

2003, Zambonin et al., 2005).   

Pyrroles which form by Maillard reaction between an amino acid and sugar, were formed more in coffee beans 

roasted under high roasting intensities than in those roasted under mild roasting intensities (Moon and Shibamoto, 

2009). Total peak area percentages of volatiles from pyrroles class was not affected by holding time of brewed 

filtered coffee (p<0.05). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814607006218#bib7
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814607006218#bib11
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814607006218#bib11
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814607006218#bib18
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The phenolic compounds are formed by degradation of free phenolic acids with the roasting process (Dart et al., 

1985). Peak area percentages of 3-methylphenol and 2-methylphenol did not changed significantly during 60 

minutes (p>0.05). 

Conclusion 

Filter coffee is a widely used coffee preparation technique in the world and in our country. The brewed filtered 

coffee is kept hot in the coffee kettle section before consumption. In this study, it was determined that the volatile 

compound profile of the filtered coffee which was kept hot in coffee kettle section was changed. It was observed 

that there was no difference in the number of volatile compounds of freshly prepared filtered coffee and filtered 

coffee hold hot for 15 minutes.  However time dependent decrease was observed after 15 minutes. The number of 

volatile compounds at the beginning was determined as 23 (10 furans, 3 pyrazines, 2 pyrroles, 2 pyridines, 2 

aldehydes, 2 ketones, and 2 phenols), then decreased to 13 (5 furans, 2 pyrazines, 2 pyrroles, 1 pyridine, 1 aldehyde 

and 2 phenols) after 60 minutes. According to the results of this study, it is recommended that coffee kept hot in 

coffee kettle section should be consumed within 15 minutes in order to have a filter coffee with similar volatile 

component profile of freshly prepared filter coffee. 
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YAPAY RESİF OLARAK KULLANILAN ARAÇLARIN TEMİZLENME PROSEDÜRÜ: TÜRKİYE VE 

ABD KARŞILAŞTIRMASI 

Tuğçe Şensurat Genç 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 35620, Çiğli, İzmir 

Özet 

Asli görevini tamamlamış gemi, uçak, tank, araba gibi yapılar Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 

Avustralya, Kanada, Malta, İspanya ve Türkiye gibi birçok ülkede dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla 

kullanılmaktadırlar. 1970’li yıllardan bu yana bu tip araçları yapay resif olarak kullanan Amerika, denizel çevreye 

zarar vermemek adına aracı yapay resife dönüştürmeden önce gerçekleştirilen temizlik prosedürlerine büyük bir 

hassasiyet göstermektedir. Eyaletlere göre ufak farklılıklar göstermekle birlikte, ülke araçların temizliğinde genel 

olarak Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Denizcilik İdaresi (MARAD) tarafından hazırlanmış yapay resif 

oluşturmak için araç hazırlamanın en iyi yönetim uygulamalarını içeren ulusal kılavuzuna riayet etmektedir. 

Ülkemizde 2006 yılından beri dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla devam eden bu uygulamalar, araçların nasıl 

temizleneceği ve denetleneceği hususlarında herhangi bir kılavuz olmaksızın, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 

izniyle yürütülmektedir. 2011 yılında eksikliği hissedilerek, bahsi geçen bakanlığın önderliğinde gerçekleştirilen 

bir toplantıda Ulusal Yapay Resif Programı’nın temelleri atılmıştır. Günümüzde hala güncellenme aşamasında 

olan bu program ve dâhilindeki kılavuz, maalesef yapay resif olarak batırılacak araçların nasıl temizlenmesi 

gerektiği konusuna değinmemektedir.  Yapay resif oluşturmak adına yeterli temizlik kontrolü yapılmaksızın 

batırılan gemi, uçak gibi yapılar denizel çevre için birçok sorun oluşturabilecek potansiyele sahiptir. Bu potansiyeli 

ortadan kaldırmak için yapay resif olarak batırılacak araçların temizlik standartlarını da kapsayan Ulusal Yapay 

Resif Programı mümkün olan en kısa zamanda, konunun uzmanı bilim insanları tarafından hazırlanmalı ve 

araçların batırılmadan önceki denetlemeleri, yapılması gereken nitel değerlendirmeler de dikkate alınarak 

hassasiyetle gerçekleştirilmelidir. 

Anahtar kelimeler: yapay resif batıkları, gemi söküm ve temizleme standartları, ulusal yapay resif programı, 

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri 

 

 

CLEAN UP PROCEDURES FOR VEHICLES USED AS ARTIFICIAL REEFS: TURKEY vs USA 

Tuğçe Şensurat Genç 

İzmir Kâtip Çelebi University, Fisheries Faculty, 35620, Çiğli, İzmir 

Abstract 

Decommissioned vehicles which have completed their primary mission such as vessels, planes, tanks and cars are 

intentionally submerged to act as artificial reefs and to contribute to diving tourism in many countries mostly in 

the USA, Avustralia, Canada, Malta, Spain and Turkey. Since the 1970s, the United States has been using such 

vehicles as artificial reefs, being sensitive to the cleaning procedures that performed before converting vehicles to 
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artificial reefs in order to avoid damage to the marine environment. Although there are some small differences 

among the states, the United States generally has complied with national guidance that contains best management 

practices for preparing vessels intended to be used to create artificial reefs, which is prepared by Environmental 

Protection Agency (EPA) and Maritime Administration (MARAD). These practices have been carried out, without 

any guidance regarding how the vessel will be cleaned and inspected, by with approval of the Ministry of 

Agricultural and Forestry since 2006. In 2011, in a meeting conducted under the leadership of this ministry  the 

foundation of the National Artificial Reef Program was laid out. Today this program and its guidance are still in 

the process of being updated and unfortunately do not address the issue of how to clean the vehicles to be used as 

sunken artificial reefs. Vehicles such as vessels and planes that are sunk without sufficient clean up inspections 

have the potential to cause many problems for the marine environment.  In order to eliminate this potential hazard, 

the National Artificial Reef Program pressed for the cleaning standards for the vehicles to be sunk as artificial 

reefs should be prepared by scientists as soon as possible, and before sinking vehicles the inspections should be 

sensitively practiced along with considering quantitative assessments.  

Keywords: Artificial reef wrecks, ship dismantling and cleaning, National Artificial Reef Program, Turkey, USA 
 

 

Giriş 

Denizel kaynakların faydası için sucul habitatları iyileştirmek ve alternatif seçenekler sağlayarak 

korumak yapay resif oluşturmanın amaçlarındandır. Birincil görevini tamamlamış gemi, uçak ve tank gibi yapılar 

yapay resif olarak kullanılarak bu amaca hizmet etmenin yanı sıra dalış turizmine de katkı sağlamak için dünyanın 

birçok yerinde kullanılmaktadırlar. Rekreasyonel aletli dalış 1980’ler ve 1990’lar boyunca dünyanın en hızlı 

büyüyen rekreasyonel aktivitelerinden biri olmuştur (Davis et al., 1995). Günümüzde de önemini ve popülaritesini 

korumaya devam etmektedir. Ancak bu artan ün bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Özellikle mercan 

resifleri gibi hassas ekosistemlere sahip alanlarda yüzerlik kontrolüne sahip olmayan, tecrübesiz ve özellikle 

deneme dalışı yapan dalıcıların denizel çevreyle olan teması bu olumsuzlukların başında gelmektedir. Aynı durum 

batık dalışları için de söz konusudur (Harrioutt et al., 1997; Barker and Roberts, 2004; Hawkins et al., 2005; 

Shackleton, 2010). Batıklar üzerindeki dalıcı etkileri: (1) demirleme hasarları; (2) batıkla istemli temas (tutma, diz 

çökme, batık yüzeyinden denizel canlıyı söküp alma ve vandalizm); (3) yetersiz yüzerlilik gibi batıkla istenmeyen 

fiziksel temas nedeniyle batığın aşamalı yıpranması; (4) hatıra, hediye ve kar amacı güderek batık bütünlüğünü 

bozacak eşyaların sökülüp alınması ve (5) solunan hava kabarcıklarının kapalı alanlarda korozyonu 

hızlandırmasıdır (Edney, 2006; McKinnon, 2015). Karasal tarihi yapılara nazaran daha hassas ve doğası gereği 

ziyaret için daha az halka açık olan tarihi batıkları ve doğal denizel habitatları korumak ve yönetmek için 

Avustralya, Yeni Zelanda, Mısır gibi ülkeler bir dizi yönetim stratejisi uygulamaktadırlar (Edney and Spennemann, 

2015). Bu stratejilerden birisi de önemli kültürel miras değeri taşıyan batıklar üzerindeki dalıcı baskısını azaltmak 

için gemi, uçak gibi yapıları yapay resif olarak batırmaktır. Yapay resif batıkları alanda var olan dalış 

deneyimlerini çeşitlendirerek, daha erişilebilir dalış imkânları sağlayarak, bölgedeki diğer popüler dalış 

alanlarındaki kalabalığı ve buna bağlı rahatsızlıkları azaltarak ve yakın çevrelerden farklı balık topluluklarını 

cezbederek rekreasyonel dalış olanakları yaratmakta veya var olan olanakları arttırmaktadır (Edney ve 

Spennemann, 2015). Bu bağlamda ülkemizde yapay resif batıkları, kültürel sualtı miraslarını korumaktan çok 
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sportif dalıcılara yeni dalış noktaları yaratmak ve denizel canlıların korunmasını sağlayacak alanlar oluşturmak 

için kullanılmaktadırlar.  Birden fazla amaca hizmet eden bu tip araçların resife dönüştürülmesi, stratejik bir resif 

alan seçimi ve aracın uygun biçimde temizlenmesiyle çevreye de azami fayda sağlayacaktır.  

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ’nde özellikle dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla 1972’den beri 

hükümet tarafından batırılan gemi, uçak gibi yapıların sayısı günümüzde 700’den fazladır (Pendleton, 2005). 

Türkiye’de ise asli görevini tamamlamış bir gemi dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla ilk kez 2006 yılında 

Antalya’da kasıtlı olarak batırılmıştır. 

ABD’de yaklaşık 50, Türkiye’de ise yaklaşık 15 yıldır dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla batırılan 

bu yapıların sayısı giderek artmaktadır. Amerika, Kanada, Avustralya, Malta, İspanya ve Türkiye gibi birçok 

ülkede aynı amaçla kullanılan bu araçlar batırılmadan önce bir temizlik prosedürüne tabii tutulmaktadırlar. Ülkeler 

bu araçların batırılmaya hazırlanma süreçlerini uluslararası anlaşmalar ve hükümetlerin belirledikleri kanunlara 

göre yürütmektedirler. Bu çalışmanın amacı dünyada sayıca en çok yapay resif batığını sularında barındıran ABD 

ile Türkiye’nin uyguladığı temizleme standartlarını karşılaştırmalı olarak incelemektir.  

 

Gelişme 

Yapay resifler denizel kaynakları iyileştirebilmekte ve denizel çevreye yarar sağlayabilmektedirler. 

Ancak başarılı bir resif oluşturmak muhtelif materyallerin rastgele denize atılmasından daha fazlasını 

gerektirmektedir. Yapay resiflerden beklenen faydaları elde etmek için her yapay resif projesinin planlamaya, uzun 

soluklu bir izlenmeye ve değerlendirmeye ihtiyacı vardır (EPA and MARAD, 2006). Aksi takdirde resifler 

oluşturulma amacına ulaşamayarak, alan kullanıcıları arasında çatışmalara neden olabilir, hedef türler üzerindeki 

avcılık potansiyelini arttırabilir ve doğal habitatlar ile denizel çevreye zarar verebilirler.  

ABD’de yapay resif olarak kullanılan araçların temizlenme prosedürü 

ABD Denizcilik İdaresi (MARAD- U.S. Maritime Administration) ve ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA- 

U. S. Environmental Protection Agency) yapay resif olarak batırılacak gemilerin hazırlanmasında kullanılacak 

çevresel en iyi yönetim uygulamalarını kapsayan bir kılavuz geliştirmiştir. Bu kılavuz gemide bulunabilecek ilgili 

materyalleri ve özellikle bu materyallerin geminin nerelerinde bulunabileceğini belirtmektedir. Aracın 

batırılmadan önce hazırlanmasında her bir materyal için temizlik performans hedefinin açıklaması ve bu hedeflere 

ulaşmak için uygulanacak metot bilgisi kılavuzda yer almaktadır. Kılavuz bu temizlik performans hedeflerini 

sınırlı olmaksızın yağ ve yakıt, asbest, poliklorlu bifeniller, boya, molozlar/yüzer cisimler ve diğer çevresel sorun 

oluşturabilecek materyaller olarak sınıflandırmıştır. Çevresel en iyi yönetim uygulamalarını kapsayan bu kılavuz 

yalnızca gemilerin temizliği içindir, yapay resif olacak geminin taşınması ve/veya batırılması gibi uygulamaları 

kapsamamaktadır. Tablo 1. araçlarda çevresel bir soruna yol açabilecek materyallerin temizlenme prosedürünü 

özetlemektedir (EPA and MARAD, 2006). 
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Tablo 1. Araçlarda Bulunabilecek Materyaller ve Temizlenme Prosedürleri 

Materyal Temizlenme Prosedürü 

Yağ ve yakıt 

Sıvı yakıt ve yağların ve gres gibi yarı katı yağların çıkartılması: Parıltı 

kalmayacak şekilde tank yüzeyi, borular ve iç donanımların temizlenmesi; 

araç yapı ve bileşenlerinin tamamının  (güverte ve döşemelere 

makinalardan dökülen yağ, yakıt vb.) üzerinde film tabakası veya görünür 

bir kalıntı olmayacak şekilde temizlenmesi.  

Poliklorlu bifeniller (PCBs) 

50 ppm veya daha fazla katı PCB içeren tüm parçaların çıkartılması; 

konsantrasyonuna bakmaksızın tüm sıvı PCBlerin çıkartılması; Orijinal 

PCB kaynağının 50 ppm ve daha fazla olduğu yerlerden kontamine olmuş 

tüm materyallerin çıkartılması. 

Boya 
Aktif olduğu tespit edilen dış gövdedeki anti fouling boyaların; aracın 

tamamında pul pul dökülmekte olan ve dökülmüş boyaların çıkartılması 

Molozlar/yüzer cisimler 
Aracı taşıma veya batırma anında gevşek halde olan tüm molozlar, yüzer 

cisimler ve gemiye kalıcı olarak bağlanmamış tüm materyallerin 

çıkartılması. 

Diğer materyaller 
Denizel çevrenin biyolojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini negatif yönde 

etkileyebilecek tüm materyallerin çıkartılması. 

Kaynak: EPA ve MARAD, 2006 

En iyi yönetim uygulamalarını (BMPs) geliştirmek için EPA başkanlığında kurumlar arası bir çalışma 

grubu oluşturulmuştur. Bu grup Sahil Güvenlik, Donanma, Denizcilik İdaresi, Amerikan Ordusu Mühendisler 

Birliği, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi ve Amerika Balık ve Yaban Hayatı Koruma Hizmetleri’nin 

temsilcilerinden oluşmaktadır. 

Kılavuz yapay resif olarak kullanılacak araçların çevreye uyumlu olacağının garantisini vermekle birlikte, 

ulusal çapta böyle uygulamaların istikrarlı kullanımını teşvik ederek, yapay resif olacak gemilerin hazırlanma 

maliyetlerinin tahmin edilmesine de dayanak oluşturmaktadır. 

Kılavuz önderliğinde aracın temizlenmesini takiben, eyaletlere göre, hatta aynı eyaletin farklı bölgelerinde 

dahi ufak farklılıklar gösteren kontrol-onay süreci başlamaktadır. Yapay resif olarak kullanılacak araçların 

batırılmadan önceki son onay aşamaları batırılacağı lokasyon, araçta bulunan kontaminantların tipi ve projeye fon 

sağlayan kaynağa göre farklı katmanlara sahiptir. En çok yapay resif batığına sahip Florida eyaletinde bu kontrol-

onay sürecinde;  

- Araçlarda yağ, yakıt ve gresin kılavuz standartlarına uygun bir şekilde temizlendiği, aracın batırılacağı 

noktaya çekilirken problem yaratabilecek (sızıntı, batma vb) herhangi bir açıklığın olmadığı ve yapısal 

bütünlüğünün bozulmamış olduğu Sahil Güvenlik tarafından kontrol edilmektedir. Gemilerin kullanıldığı 

tüm yapay resif projelerinde Sahil Güvenlik’ten alınmış bu onay belgesi gereklidir. 

- Çevre Koruma Ajansı (EPA), aracın batırılması esnasında havayla taşınan asbestin araçta bulunma 

potansiyelinin olmadığını kontrol etmektedir.  
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- Araçta PCB’nin bulunması durumunda, kılavuz standartlarına uygun şekilde uzaklaştırıldığı ve bertaraf 

edildiği yine Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından kontrol edilmektedir. 

Aracın batırılmasına izin veren ve/veya fon sağlayan kuruluşa göre ek denetim talepleri de ortaya çıkabilmekte 

ve bu denetimler yukarıda belirtilen kontrollerden çok daha ayrıntılı olabilmektedir. Fon sağlayan kurumun izin 

veren kurumdan farklı olması durumunda, örneğin Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Hizmetleri– Yapay 

Resif Programı bir aracın batırılması için fon sağlıyorsa, aracın batırılacağı ilan edilmeden önce yukarıdaki izinlere 

ek olarak daha detaylı nihai bir denetleme de gerekebilmektedir. Sonuç olarak, Amerika’da özellikle büyük 

araçların yapay resife dönüştürülmesi projelerinde, aracın mümkün olduğu kadar temiz olmasını sağlamak için 

Sahil Güvenlik onayının ötesinde fazladan detaylı bir denetlemenin de olması gerekli görülmektedir.  

Türkiye’de yapay resif olarak kullanılan araçların temizlenme prosedürü 

Ülkemizde yapay resif uygulamaları ile ilgili T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan yasal 

düzenlemeler ilk kez 1999 yılında gerçekleştirilen bir toplantıyla başlamıştır. Bu toplantıda, yapay resif oluşturmak 

isteyen bir kurum veya kişinin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İlgili yasal 

düzenleme 4/1 Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ madde 48/9’da yer almaktadır (Anonim, 

2016). Aynı yıl, ilgili bakanlık bilim insanları ve bakanlık personelinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirmiş ve bu 

toplantıda önemli bir başlangıç noktası olan, yapay resif projelerini hazırlamada kullanılacak bir kılavuz (Ulusal 

Yapay Resif Programı) oluşturulmuştur. Kılavuzu geliştirmek için 2011 yılında ikinci bir toplantı 

gerçekleştirilmiş, ancak bulunduğumuz yıl itibariyle bu kılavuz hala günümüz şartları için güncellenme aşamasını 

sürdürür durumdadır. 

Ulusal Yapay Resif Programı’nda yapay resif olarak gemi, uçak gibi yapıların kullanılması herhangi bir 

düzenlemeye sahip değildir. Dalış turizmine katkı sağlamak için gemi, uçak gibi yapıları yapay resif olarak batırma 

projeleri çoğunlukla belediyeler ve kaymakamlıklar gibi devlet organları ve/veya dalış merkezleri tarafından 

bazıları da kar amacı güden ve gütmeyen kurumların ortaklığıyla yürütülmektedir. Asli görevini tamamlamış, 

emekliye ayrılacak bir aracı batırabilmek için diğer yapay resif projelerinde (beton vb) olduğu gibi ilk olarak T.C. 

Tarım ve Orman Bakanlığı’na proje başvurusunun yapılması gerekmektedir. Proje başvuranı, proje amacını, 

batırılacak aracın özelliklerini, batırılacak alanın koordinatlarını, batırma metodunu, alandaki balıkçılık durumunu, 

yapay resif projesinin alan kullanıcılarına sağlayacağı muhtemel faydaları içeren Proje Başvuru Formunu T.C. 

Tarım ve Orman Bakanlığı’na göndermektedir. Yapılan başvurunun ardından ilgili bakanlığın gerekli görmesi 

durumunda aracın batırılacağı alan ile ilgili T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığı’ndan da konuyla alakalı izinler talep edilebilmektedir. 

Proje başvurusunun yapıldığı bakanlık proje sahibinden aracın hem çevre hem de dalıcı güvenliği için 

batırılmaya uygun şekilde temizlendiğine dair üniversitelerin ilgili alanlarında (Su Ürünleri Fakültesi gibi) görev 

yapan uzman kişilerin bulunduğu bilimsel bir komiteden onay belgesi talep etmektedir. Türkiye’de yapay resif 

olarak batırılacak araçların nasıl temizlenmeleri gerektiği ile ilgili bir düzenleme, protokol veya standart 

olmadığından, bu onay belgesini alabilmek için proje başvuranı bilimsel komite ile aracın ön incelemelerini 

yaparak, aracın nasıl temizlenmesi ve hangi materyallerin çıkartılması gerektiği konusunda komisyonun 

inisiyatifinde kararlar almaktadırlar. Akabinde aracın batırılma öncesi temizlik işlemleri başlamaktadır. Ülkemizde 

bu tip araçların batırılabilmesi için gerekli olan temizlik masraflarını karşılayacak bir bütçe bulunmadığından proje 
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başvurusunu yapan kurum/kuruluşlar temizlik çalışmaları için genellikle bir hurdacı ile anlaşmaktadırlar. Takas 

usulü çalışan taraflardan biri çıkan hurdayı alırken, diğeri yapay resif olarak batırılmaya hazır bir araca sahip 

olmaktadırlar. Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra, bilimsel komite aracın hem çevre hem de dalıcı güvenliği 

açısından batırılmaya hazır olup olmadığını denetlemektedir. Bu bilimsel komite aracın batırılmasının çevre ve 

can güvenliği açısından uygunluğunu denetlerken: (1)araçta yağ ve yakıtın bulunmadığına, aracın kapalı (makine 

dairesi, tüm borular vb) ve açık alanlarındaki (güverteler) yağ ve yakıtın basınçlı su ile uzaklaştırıldığına; (2) Tüm 

makine ve teçhizatın söküldüğüne; (3) görünür haldeki asbestin uzaklaştırıldığına; (4) Kabloların söküldüğüne; 

(5) dalıcı güvenliği açısından sorun yaratabilecek, dalıcıların takılabileceği parçaların çıkartıldığına ve (6) araçta 

bulunan kapı ve pencerelerin dalıcıların rahatlıkla geçebilmelerine olanak sağlayacak şekilde kesildiklerine dikkat 

etmektedir.  

 

Sonuç 

Amerika’nın aksine ülkemizde yapay resif oluşturmak amacıyla batırılacak gemilerin hazırlanma ve 

denetlenme aşamaları son derece yetersizdir. Amerika Birleşik Devletleri’nde kasıtlı olarak batırılacak bir gemi, 

temizlenme aşamasında ülkenin ulusal kılavuzunda ayrıntılı şeklide yer verdiği boya ve poliklorlu bifeniller gibi 

materyaller için bir dizi kimyasal analiz gerçekleştirmektedir. Analizler sonucunda elde edilen konsantrasyonların 

denizel çevre için uygun görülmemesi durumunda, temizlik uygun şartlar elde edilinceye kadar devam etmektedir. 

Bazı durumlarda da analiz sonuçlarının denizel çevreye hiçbir şekilde uygun olmadığı gerekçesiyle aracın 

batırılma işlemi reddedilmektedir. Ülkemizde ise güncellenme aşamasında olan kılavuzun bu tip araçların nasıl 

temizleneceği ve denetleneceği hususunda herhangi bir açıklamaya sahip olmaması, hali hazırda birçok kirliliğe 

maruz kalan denizlerimiz için çok daha olumsuz sonuçlar doğurabilecektir.  

Çevresel bir problem oluşturmamak adına yapay resif olarak kullanılacak araçların temizlenme 

standartları yapay resif projelerini düzenleyen ulusal kılavuzda detaylandırılmalıdır. Günümüzdeki koşulların 

devam etmesi, yani araçların temizlenme prosedürlerinin iyi tanımlanmaması durumunda “araç yapay resif olarak 

batırılmaya uygundur” onayını verecek olan bilimsel komitenin o an ki ruh hali yapay resif düzenlemelerinin 

yetersizliğine ve çevresel olarak çözümü çok zor olan sorunlara neden olabilecektir (Foster, 2001, Sensurat-Genç 

et al., 2018). Bu tip bir problemin oluşmasını engellemek için temizlik protokolünün kılavuzda 

detaylandırılmasının yanı sıra her bir proje için ayrı bir bilimsel komitenin oluşturulmasındansa, kurulacak ulusal 

bir bilimsel komite ile araçların temizlenmesi ve denetlenmesi daha makul, tekrarlanabilir, dalıcılar için güvenli 

ve özellikle çevreye uyumlu, öznelliği ortadan kaldıran objektif bir yöntem olacaktır. Oluşturulması gereken bu 

ulusal bilim komitesinin içinde akademik su ürünleri mühendisleri, deniz biyologları ve balıkçılık teknolojisi 

mühendislerinin haricinde, gemi inşa ve uçak mühendislerinin de olduğu teknik bir ekibin yer alması 

gerekmektedir. Aksi halde yapay resif olarak batırılacak bir geminin veya uçağın içinde barındırdığı çevreye 

olumsuz etki yaratabilecek materyallerin bilinmesi oldukça güç veya imkânsız olacaktır. Yapay resif olarak 

kullanılacak araçların temizlenmesinde ulusal olarak gösterilmesi gereken itina, aynı oranda aracın batırılacağı 

noktaya taşınması, batırılması ve sonrasında düzenli bir şeklide izlenip fiziksel, biyolojik ve sosyoekonomik 

açıdan değerlendirilmesi için de söz konusudur.  
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Farklı disiplinlerden araştırmacılarla yürüttüğümüz, yapay resif batıklarının çevreye olan etkilerinin ve 

dalış turizmine olan katkılarının araştırıldığı TÜBİTAK projemizin, Ulusal Yapay Resif Programı’na bu araçların 

sökümü ve temizlenmesi konularında katkı sağlayacağı inancındayız. 

Teşekkür 

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından finanse edilen “Yapay Resif Olarak Kullanılan Batıkların Çevresel 

Etkilerinin ve Dalış Turizmine olan Katkılarının Belirlenmesi” başlıklı, ÇAYDAG-117Y033 numaralı projenin 

bir parçasıdır. 
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HEMODİYALİZ HASTALARINDA UYKU BOZUKLUKLARI 

 

Tuğba YARDIMCI GÜREL 

Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü 

 

ÖZET 

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) vücudun sıvı-elektrolit ve metabolik dengesinin sürdürülmesi için 

gerekli böbrek işlevlerinin ilerleyici ve geri dönüşümsüz biçimde bozulması olarak tanımlanmaktadır. Uyku 

bozuklukları hemodiyaliz (HD) hastalarında sık karşılaşılan bir problemdir. Uyku bozukluğu ile ilişkili faktörler 

tam olarak anlaşılamamakla birlikte hastalarda uykuyu başlatma veya sürdürmede zorluk olarak tanımlanan 

uykusuzluk (insomnia), huzursuz bacak sendromu (HBS), periyodik ekstremite hareketi, gün içinde uyuklama ve 

uyku apnesi gibi sorunlarla sık karşılaşıldığı ve bu durumların uyku bozukluğu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. 

Hastaların yaşadıkları bu sorunların, öz-bakım gücünde azalma, günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesi 

üzerinde olumsuz etkilerinin olmasının yanı sıra anksiyete, depresyon gibi psikiyatrik sorunlara da sebep olduğu 

bildirilmektedir. Ayrıca gece ve gündüz yaşanılan uyku anormalliklerinin yaşam memnuniyeti, duygu durumu ve 

çalışma performansını da olumsuz etkilediği bilinmektedir. Özellikle hemodiyaliz ünitelerinde çalışan hemşireler, 

hastaların mevcut uyku problemlerinin tanımlanmasında, uyku kalitesini olumsuz etkileyen faktörlerin 

saptanmasında, uyku sorunlarının çözümünde önemli role sahiptir. Bu nedenle hemşirelerin KBY hastalarının 

uyku problemlerini azaltmaya yönelik uyku öyküsünün alınması, fiziksel değerlendirmenin yapılması, uyku 

kalitesini olumsuz etkileyen etmenlerin azaltılmasına yönelik girişimlerde bulunma, gündüz aktivitelerini 

planlama, uyumaya yardımcı olma, stresin azaltılması ve rahatlamanın sağlanması gibi girişimlerin 

planlanmasında etkin rol almaları gerekmektedir. Ayrıca öncelikle hemodiyaliz hastalarının yaşadıkları uyku 

problemlerinin hastaların yaşamlarında nasıl değişikliklere neden olduğunun bilinmesi önemlidir. Uykusuzluk 

yaşayan ve hipersomnisi olan hastaların yarıya yakınının psikiyatrik bir hastalığı olduğu ve uykusuzluk yaşayan 

hastaların majör depresyon geliştirme riskinin uykusuzluk yaşamayan hastalardan daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Literatürde hastaların uyku sorunlarının giderilmesine yönelik intradiyalitik aerobik eğitim, yoga 

temelli egzersiz programı, müzik, aromaterapi, akupresür, uyku hijyeni eğitimi gibi girişimler yapılmış ve yapılan 

bu girişimlerin hastaların uyku kalitelerini olumlu yönde etkilediği belirtilmiştir. Görüldüğü üzere uyku 

bozuklukları hemodiyaliz hastalarının yaşamlarını her yönüyle etkileyen bir sorundur. Özellikle hemşirelerin 

hastalardaki uyku sorunlarının saptanmasında önemi büyüktür. Bu nedenle uyku ile ilgili problemlerin çözümünde 

uygun tanılama yöntemlerinin kullanılması, hastaya özgü hemşirelik girişimlerin planlanması önemlidir. 

Anahtar Sözcükler: Hemodiyaliz, Uyku Bozuklukları, Kronik Böbrek Yetmezliği, Hemşirelik 

 

SLEEP DISORDERS IN HEMODIALYSIS PATIENTS 

ABSTRACT 

Chronic renal failure is defined as the progressive and irreversible deterioration of renal functions 

necessary to maintain the body's fluid-electrolyte and metabolic balance. Sleep disorders are a common problem 

in hemodialysis patients. Although the factors associated with sleep disorders are not fully understood, patients 

are often confronted with problems such as insomnia, restless leg syndrome periodic limb movement, daytime 

sleepiness and sleep apnea, defined as difficulty in initiating or maintaining sleep. These problems have negative 
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effects on  self-care, daily living activities and quality of life as well as psychiatric problems such as anxiety and 

depression. In addition, it is known that night and day sleep abnormalities negatively affect life satisfaction, mood 

and working performance. Especially nurses have an important role in defining the existing sleep problems of the 

patients, determining the factors that negatively affect the sleep quality and solving these problems. Thus, nurses 

should take an active role in the planning of interventions such as taking patients sleep history, conducting physical 

evaluations, attempting to reduce the factors that negatively affect sleep quality, planning daytime activities, 

helping to sleep, reducing stress and providing relaxation. It is important to know how sleep problems experienced 

by hemodialysis patients cause changes in patients' lifes. Nearly half of the patients with insomnia have a 

psychiatric disorder and the risk of developing major depression is higher. In the literature, interventions such as 

intradialytic aerobic training, yoga-based exercise program, music, aromatherapy, acupressure, and sleep hygiene 

training have been performed to eliminate the sleep problems and these interventions have been reported to have 

a positive effect on the sleep quality of the patients. As a result, sleep disorders affect all aspects of the hemodialysis 

patients lifes. For this reason, it is important to use appropriate diagnostic methods and to plan patient-specific 

nursing interventions in solving sleep problems. 

Keywords: Hemodialysis, Sleep Disorders, Chronic Renal Failure, Nursing 

 

 

 

 

 

Giriş 

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) vücudun sıvı-elektrolit ve metabolik dengesinin sürdürülmesi için 

gerekli böbrek işlevlerinin ilerleyici ve geri dönüşsüz biçimde bozulması olarak tanımlanmaktadır. KBY’nin ileri 

evresine son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) denilmektedir (Akyol vd., 2017; Uzun, Kara ve İşcan,  2003). Son 

dönem böbrek yetmezliği ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Tüm dünyada 2 milyonu aşkın kişinin diyaliz ve böbrek 

nakli tedavileri ile yaşamını sürdürdüğü, bu sayının 2030 yılında 5.5 milyona ulaşmasının beklendiği 

belirtilmektedir (Davison ve Jhangri, 2005; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu [THSK], 2018).  

Uyku bozuklukları, hemodiyaliz (HD) hastalarında sık karşılaşılan bir problemdir (Eslami vd., 2014; 

Akyol ve ark. 2017; Afshar vd., 2011; Aksay ve Oğur 2015). Uyku bozukluğu ile ilişkili faktörler tam olarak 

anlaşılamamakla birlikte hastalarda uykuyu başlatma veya sürdürmede zorluk olarak tanımlanan uykusuzluk 

(insomnia), huzursuz bacak sendromu (HBS), periyodik ekstremite hareketi, gün içinde uyuklama ve uyku apnesi 

gibi sorunlarla sık karşılaşıldığı ve bu durumların uyku bozukluğu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Akyol vd., 

2017; Bedir vd., 2013; Demircioğlu vd., 2015; Iliescu vd., 2003; Mucsi vd., 2005). SDBY olan hastalarda hücresel 

interlökin üretiminin anormal olması nedeniyle uykuya meyilin olduğu, hemodiyaliz ile uykuya neden olan bu 

maddelerin atılmasından dolayı uyku sorunlarının ortaya çıktığı belirtilmektedir (Uzun vd., 2003). Yapılan 

çalışmalar bu hastaların subjektif uyku sorunları prevalansının %50 ve üzerinde olabileceğini göstermektedir 

(Akyol vd., 2017; Eryavuz vd.,  2008; Eslami vd.,  2014; Iliescu vd.,  2003).  
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Uyku sorunlarının, hemodiyaliz hastalarının özbakım gücü, günlük yaşam aktivitesi ve dolayısıyla yaşam 

kalitesi üzerinde olumsuz etkileri olmasının yanı sıra anksiyete, depresyon gibi psikiyatrik sorunlara da sebep 

olduğu bildirilmektedir (Dikici vd., 2013; Joshwa, Khakha ve Mahajan, 2012; Uzun vd.,  2003). Ayrıca gece ve 

gündüz yaşanılan uyku anormalliklerinin yaşam memnuniyeti, duygu durum ve çalışma performansını da 

etkileyebildiği belirtilmektedir (Parker vd., 2003). Hemodiyaliz ünitesinde çalışan hemşireler hastaların uyku 

sorunlarının tanılanması, etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve gerekli girişimlerin planlanmasında önemli bir role 

sahiptir (Akyol vd., 2017). Bu nedenle hemşirelerin bu soruna yönelik girişimler planlayabilmesi için öncelikle 

hemodiyaliz hastalarının yaşadıkları uyku problemlerinin hastaların yaşamlarında nasıl değişikliklere neden 

olduğunu bilmeleri önemlidir. Bu derlemede, uyku sorunlarının hastaların yaşamlarını nasıl etkilediği, ne gibi 

problemlere neden olduğu ve uygulanan girişimler literatür doğrultusunda tartışılacaktır.  

 

 

Gelişme 

Literatürde yapılan birçok çalışmada uyku sorunlarının hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkilediği 

bildirilmektedir (Iliescu vd., 2003; Mucsi vd., 2005; Parker vd., 2003; Sert vd., 2015; Cohen vd., 2007). Iliescu ve 

diğerlerinin (2003) çalışmasında Pitsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği 

kullanılarak 89 hemodiyaliz hastasının uyku ve yaşam kalitesi değerlendirilmiştir.  Araştırmanın sonucunda 

hastaların %71’inin uykusuzluk yaşadığı ve uyku kalitesi düşük olan hastaların SF-36’nın tüm boyutlarında yaşam 

kalitesi puanlarının da düşük olduğu bulunmuştur. Mucsi ve diğerlerinin (2005) diyaliz tedavisi alan hastalarda 

HBS, uykusuzluk (insomnia) ve yaşam kalitelerini inceledikleri çalışmada HBS olan hastaların olmayan hastalara 

göre 2 kat fazla uykusuzluk yaşadıkları, bu durumun hastaların yaşam kalitesini azalttığı bildirilmiştir. 

Hemodiyaliz hastalarının gece uykusu, gündüz uykusuzluğu ve yaşam kalitesinin incelendiği bir diğer çalışmada, 

gece uykusunun azalması ve gündüz uykusuzluğunun artmasının HD hastalarının yaşam kalitesinin azalmasıyla 

ilişkili olduğu, bu hastaların uyku sorunlarının fark edilmesinin ve tedavi edilmesinin önemli olduğu belirtilmiştir 

(Parker vd.,  2003). Sert ve diğerlerinin (2015) kronik renal yetmezlikli ve böbrek nakilli hastaların uyku 

bozukluklarını ve yaşam kalitelerini inceledikleri çalışmada, hastalardaki uyku sorunlarının bireylerin yaşam 

kalitesini negatif yönde etkilediği bulunmuştur.  SDBY hastaları arasında uyku sorunu bulunanların saptanıp 

sorunun nedenine yönelik yardım ya da tedavi almalarının sağlanmasının yaşam kalitesi açısından önem taşıdığı 

vurgulanmıştır.  

Ulusal Ruh Sağlığı Epidemiyoloji çalışmasında 7954 hastanın uyku şikayetleri ve psikiyatrik semptomları 

sorgulanmış ve hastaların %10,2'si ve %3,2'sinin sırasıyla uykusuzluk ve aşırı uyuma şikayetleri olduğu 

bulunmuştur. Uykusuzluk yaşayan hastaların %40'ının ve hipersomnili hastaların %46.5'inin psikiyatrik bir 

hastalığı olduğu ve uykusuzluk yaşayan hastaların majör depresyon geliştirme riskinin uykusuzluk yaşamayan 

hastalardan daha yüksek olduğu saptanmıştır (Ford ve Kamerow, 1989). SDBY olan hastaların da uyku problemi 

yaşadıkları ve bu problemin depresyon ve anksiyete bozuklukları gibi sorunlara neden olduğu belirtilmektedir 

(Cohen vd., 2007; Kaneita vd.,  2006; Ford ve Kamerow, 1989; Williams vd., 2002; Dikici vd.,  2013; Eslami vd.,  

2014). Kaneita ve diğerlerinin (2006) Japonya'da 24.686 hastayla yaptıkları bir çalışmada depresyon ile uyku 

bozukluğu algısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Uyku süresi 6 saatten az olanlar ve uyku süresi 8 saat veya daha 

fazla olanların, uyku süresi 6 - 8 saat arasında olanlardan daha fazla depresyona girme eğiliminde olduğu 

bulunmuştur. Araştırmanın sonucuna göre subjektif uyku yeterliliği azaldığında, depresyon semptomlarının arttığı 
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saptanmıştır. Williams ve diğerlerinin (2002) hemodiyaliz hastalarının uyku davranışlarını inceledikleri bir 

çalışmada uyku bozukluklarının, son dönem böbrek yetmezliği hastalarında sık görüldüğü, fiziksel ve zihinsel 

iyilik halinin uyku bozukluklarıyla ilişkili olduğu saptanmıştır. Benzer şekilde Cohen ve diğerlerinin (2007) 

yaptıkları çalışmada da düzensiz uykunun depresyon ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Dikici ve diğerlerinin (2013) 

65 yaş ve üzeri hemodiyalize giren bireylerde uyku kalitesi ve depresyon arasındaki ilişkiyi inceledikleri 

araştırmada, hastaların yarıdan fazlasının uyku kalitesinin kötü olduğu bulunmuş, kötü uyku kalitesi ile 

depresyonun birbirini tetiklediği belirtilmiştir. Ayrıca hastaların uyku kalitesinin sorgulanmasının olası 

depresyonun öngörülmesinin, takip ve tedavisinin yapılmasının SDBY olan geriatrik hastaların yaşam kalitesini 

arttırabileceği ve olası morbiditenin önüne geçilebileceği vurgulanmıştır. Eslami ve diğerlerinin (2014) yaptıkları 

çalışmada hemodiyaliz hastalarının uyku kalitesi ile ruhsal iyilik halleri arasındaki ilişki incelenmiş ve uyku 

kalitesi ile ruhsal iyilik hali arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.  

Sert ve diğerlerinin (2015) çalışmasında, hastalardaki uyku sorunlarının bireylerin öz-bakım gücünü 

azalttığı ve yaşam kalitesini negatif yönde etkilediği bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda hastaların yaşam 

kalitelerini olumsuz yönde etkileyen bir diğer etkenin de yorgunluk olduğu bildirilmekte (Yurtsever ve Bedük, 

2003; Heidarzadeh, Atashpeikar ve Jalilazar, 2010; Yurtsever, 2000) ve yorgunluğun stres, anksiyete, depresyon, 

uyku sorunları, sosyal sorumluluklar ve sosyal yaşamdaki değişimlerle ilişkili olabileceği belirtilmektedir 

(Horigan, Rocchiccioli ve Trimm, 2012). Yorgunluk bireylerin iyilik halini, günlük yaşam aktivitelerini ve sosyal 

ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir (Heidarzadeh vd., 2010; Yodchai vd., 2011). Kronik Böbrek 

Yetmezliğinin (KBY) hastaların iş ve aile yaşamında, psiko-sosyal sorunlar nedeniyle bireylerin gelecek planları 

ve yaşam tarzında değişikliklere neden olduğu, hastalık nedeniyle oluşan uyku sorunlarının hastaların öz-bakım 

gücü ve günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkileyen faktörler arasında yer aldığı bildirilmektedir (Akyol vd., 

2017; Joshwa vd., 2012; Uzun vd., 2003; Alemdar ve Çınar, 2015). 

Uyku Sorunlarına Yönelik Girişimsel Çalışmalar 

Afshar ve diğerleri (2011) yaptıkları girişimsel çalışmada uyku sorunu olan 28 erkek hemodiyaliz hastasına 

intradiyalitik aerobik eğitim uygulamışlardır. Eğitim grubundaki hastalara her diyaliz oturumunun ilk iki saatinde 

8 hafta boyunca haftada 3 kez 10-30 dakikalık bisiklet çevirme hareketi yaptırılmış ve diyaliz seansının ilk iki 

saatinde orta yoğunlukta uygulanan aerobik egzersizin, hemodiyaliz hastalarının uyku kalitesini ve inflamasyon 

durumunu iyileştirebileceği bulunmuştur. Yurtkuran ve diğerlerinin (2007) HD hastalarında yoga temelli egzersiz 

programının yorgunluk, ağrı, uyku bozukluğu ve biyokimyasal göstergeler üzerine etkisini inceledikleri çalışmada 

girişim grubuna 3 ay boyunca haftada iki kez 30 dk/gün yoga uygulatılmış ve girişim grubunun uyku 

bozukluklarında  %25 azalmanın olduğu saptanmıştır. Karadağ ve Karadakovan’ın (2015) hemodiyaliz tedavisi 

alan kronik böbrek yetersizliği olan hastalara dinletilen müziğin hastaların uyku kalitesi ve yaşam bulgularına 

etkisini inceledikleri randomize kontrollü bir çalışmada girişim grubundaki hastalara 4 gün boyunca, uyumadan 

önce 30 dk süresince Türk Sanat Müziği dinletilmiştir. Çalışmanın sonunda girişim grubundaki hastalarda, sistolik 

ve diastolik kan basıncı, nabız ve solunum hızı değerlerinin düşüş gösterdiği ve uyku kalitesinin arttığı 

saptanmıştır. Muz ve Taşçı (2015) yaptıkları randomize kontrollü çalışmada hemodiyaliz tedavisi alan hastalara 

inhalasyon yoluyla uygulanan aromaterapinin uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyine etkisini incelemişlerdir. 

Girişim grubundaki bireylere aromaterapi uygulama protokolü doğrultusunda, bir ay boyunca her gün yatmadan 

önce aromaterapi (tatlı portakal ve lavanta yağı) inhalasyonu uygulanmıştır. Girişim sonunda inhalasyon yoluyla 

uygulanan aromaterapinin diyaliz hastalarında uyku kalitesini artırdığı, yorgunluk düzeyi ve şiddetini azalttığı 
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belirlenmiştir. Shariati ve diğerlerinin (2012) hemodiyaliz hastalarına uygulanan akupresürün uyku kalitesine 

etkisini inceledikleri randomize kontrollü çalışmada girişim grubundaki hastaların el ve ayaklarında belirli 

bölgelere dört hafta boyunca akupresür uygulanmıştır. Girişim sonrasında girişim ve kontrol grubu arasında uyku 

kalitesi endekslerinin hepsinde (öznel uyku kalitesi,  uyku süresi,  uyku bozukluğu,  uyku ilacı kullanımı,  gündüz 

disfonksiyonu)  anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Son dönem böbrek yetmezliği hastalarının uyku kalitesinin 

arttırılmasında noninvazif tedavi yöntemi olarak akupresürün kullanılabileceği belirtilmiştir. Soleimani, Motaarefi 

ve Hasanpour-Dehkordi (2016) hemodiyaliz hastalarında uyku hijyeni eğitiminin uyku kalitesi üzerine etkisini 

inceledikleri randomize kontrollü çalışmada hastalara araştırmacılar tarafından geliştirilen ve iki bölümden oluşan 

uyku sağlığı protokolü uygulanmıştır. İlk oturumda uyku süreci ve önemi ile günlük aktivitelere etkisi ve uyku 

ortamının önemi üzerine konuşulmuş, ikinci oturumda ise sağlıkla ilgili uyku davranışlarına değinilmiştir. 

Çalışmanın sonunda girişim grubunun uyku kalitesi puanlarında kontrol grubuna göre iyileşme olduğu ve farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Uyku hijyeni eğitiminin diğer yaklaşımların yanı sıra, düşük 

maliyetli, erişilebilir ve pratik bir yöntem olduğu ve kısa sürede uygulanabileceği belirtilmiştir. 

Sonuç 

Görüldüğü üzere uyku bozuklukları hemodiyaliz hastalarının yaşamlarını her yönüyle etkileyen bir 

sorundur. Sağlık bakım profesyonellerinden özellikle hemodiyaliz/nefroloji hemşirelerinin hastalardaki uyku 

sorunlarının saptanmasında önemi büyüktür. Bu nedenle uyku ile ilgili problemlerin çözümünde uygun tanılama 

yöntemlerinin kullanılması, hastaya özgü girişimlerin uygulanması önemlidir. Hemşirelerin tedavi ve bakım 

sorumluklarının yanında, hastaların sağlıklı yaşam tarzı benimsemesi ve geliştirilmesinde, uyku hijyeninin 

sağlanmasında da hastalara destek olma görevleri vardır. Literatürde hastalarda uyku sorunlarının uygun şekilde 

tedavi edilemediği belirtilmektedir. Buna bağlı olarak sağlık durumlarında bozulmalara neden olduğu ve mortalite 

riskini arttırdığı bilinmektedir. Bu nedenle tüm sağlık ekibinin özellikle de hemşirelerin doğru yöntem ve 

tekniklerle hastaların uyku problemlerini ve etkileyen faktörleri tanılaması,  uygun girişimleri planlaması 

hastaların yaşam kalitelerinin arttırılmasında büyük öneme sahiptir. Yeni tanı almış hastalara bu konularda 

bilgilendirme yapılması, geniş örneklemlerde girişimsel çalışmaların planlanması önerilmektedir.   
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ÇİFTLİK HAYVANLARINDA PPARA VE PPARG ADAY GENLERİ 

 

ÖZET 

Günümüzde moleküler biyoloji alanında elde edilen gelişmeler çiftlik hayvanlarının seleksiyonu amacıyla 

yapılan çalışmalara hız kazandırmıştır. Öte yandan, moleküler biyoloji yöntemleri ile ilgili özellikleri 

kodlayankromozom üzerinde bulunduğu bölgelere ise kantitatif özellik lokusları (QTL) adı verilmektedir. 

Kantitatif özellikler hayvanlarda genellikle verim ile ilişkili özellikler olduklarından bu lokuslar arasındaki ilişkiler 

araştırılabilmekte ve lokuslarla ile ilgili genetik varyasyon tespit edilebilmektedir. Özellikle ekonomik öneme 

sahip özellikler üzerinde etkili olan ve kaliteyle ilişkili olan böyle aday genlerin saptanması damızlık seçiminde 

isabet derecesini artırabilmekte ve söz konusu genlerin bir ıslah kriteri olarak kullanılabilme şansını ortaya 

çıkarmaktadır. 

Aday genlerden elde edilen bilgi, seleksiyon çalışmalarının başarısını arttırabileceği gibi üzerinde durulan 

özellik için yapılan ıslah çalışmalarında zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlayabilecektir. Bu çalışmada çiftlik 

hayvanlarında biyoinformatik çalışmalarda yararlanılan PPARA ve PPARG aday genlerinin tanıtımı yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Aday genler, PPARA, PPARG, hayvan ıslahı, biyoinformatik 
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PPARA AND PPARG CANDIDATE GENES IN LIVESTOCKS 

ABSTRACT 

Today, advances in molecular biology have accelerated the studies on livestock breeding. On the other 

hand, the regions on the chromosome that encode the traits related to molecular biology methods are called 

quantitative trait loci (QTL). Since quantitative traits are generally related to yield, the relationships between these 

loci can be investigated and genetic variation related to loci can be determined. Detection of such candidate genes, 

which are particularly effective on traits of economic importance and which are related to quality, can increase the 

accuracy of breeding and selection and reveal the chances that these genes can be used as a breeding criterion. 

The information obtained from the candidate genes may increase the success of selection studies and may 

save time and cost in breeding studies for the feature under consideration. In this study, PPARA and PPARG 

candidate genes used in bioinformatics studies in livestock were introduced. 

Key words: Candidate genes, PPARA, PPARG, animal breeding, bioinformatics 

 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

1220 
 

GİRİŞ 

 

Çiftlik hayvanlarında ekonomik öneme sahip özelliklerin birçoğu kantitatif kalıtıma sahiptir. Kantitatif 

(nicel) özellikler et, süt, yapağı vb ölçüme dayalı olan özellikler olup çok sayıda gen çifti tarafından tanımlanırlar. 

Bu özelliklerin değerlendirilmesinde fenotipik değerlerinin yanında erken yaşta seleksiyon yapılabilmesine imkân 

sağlayan protein polimorfizmi, kan grupları, DNA polimorfizmi gibi araçlara ihtiyaç duyulmuştur (Lin et al., 

1992). 

 Ekonomik özelliklerden olan büyüme, üreme, süt ve kıl verim parametreleri ile ilişkili çok sayıda aday 

gen bulunmaktadır (Benjelloun ve ark., 2015). seleksiyonda kullanılabilecek aday genlere et verim ve kalitesi ile 

ilgili Leptin (LEP), Insulin-like growth factor-I (IGF-I) ve Myostatin (MSTN) (Grobet ve ark., 1998; Ge ve ark., 

2001; Oprzadek ve ark., 2003), süt verimi ile ilgili Beta laktoglobulin (β-lg), Diacylglycerol acyltransferase 1 

(DGAT1) ve Prolactin (PRL), (Chung ve ark., 1996; Spelman ve ark., 2002; Heidari ve ark., 2012) ve üreme ile 

ilgili Progesteron resepor (PRG) ve Osteopontin (OPN) (Moura ve ark., 2007; Driver ve ark., 2009) örnek olarak 

verilebilirler (Şahin ve ark., 2013). 

 İncelenecek özellikler ile belirlenen lokus arasındaki ilişkinin moleküler biyoloji yöntemleri ile 

araştırılması mümkündür. Böylece lokus (kantitatif özellik lokusu=QTL) ile ilgili genetik varyasyon tespit 

edilebilir ve QTL ile verim özelliği arasındaki ilişki belirlenebilir. Aday genlerden elde edilen bilgi, seleksiyon 

çalışmalarının başarısını arttırmasının yanı sıra üzerinde durulan özellik için yapılan ıslah çalışmalarında zaman 

ve maliyet açısından tasarruf sağlayabilir.  

GELİŞME 

Biyoinformatik, biyolojik problemlerin çözümünde bilişim teknolojilerinin kullanılması esasına dayanan 

ve biyolojik olayların moleküler düzeyde açıklanmasına yardımcı olan bir bilim dalıdır. Biyolojik sistemler ve 

olaylar hakkında toplanan bilgilerin sağlıklı biçimde değerlendirilmesi; biyoloji yanında biyokimya, kimya ve tıp 

ile bilişim bilimleri, matematik ve istatistiğin entegrasyonunun sonucu doğan yeni ve disiplinler arası bir bilim 

dalı olan biyoinformatik sayesinde mümkündür.  

Moleküler biyolojide yöntemlerinin geliştirilmesi, hayvancılık da dahil olmak üzere tarımdaki 

gelişmelerle yakından ilgilidir. Genom bölgelerinin ve önemli fenotipik özelliklerle ilgili genlerin tanımlanması, 

aday genlerin ve ilgilenilen özellik ile bağlantılı genetik belirteçlerin seçilmesine izin verir. Markör destekli seçim 

(MAS), genç hayvanların üremenin ilk aşamasında seçimini gerçekleştirmeyi ve geçiş için en iyi hayvanları 

seçmeyi sağlar, seçilen özelliği standart yöntemlere kıyasla çok daha hızlı bir şekilde iyileştirmeyi sağlar. Böyle 

bir yaklaşım, hayvancılık üretiminin finansal faydalarının artırılmasını ve üreme sürecini hızlandırmasını sağlar. 

PPARA bir aday gen olup; birçok yağ aside ve yağ asit kökenli bileşikler tarafından aktive edilen bir 

gendir. 1990’ların başında keşfedilen PPARA hepatik lipid metabolizmasının baş regulatörü olarak 

tanımlanmaktadır. PPARA’nın sentetik agonistlerinin plazma trigliseritlerini düşürdüğü ve plasma HDL kolesterol 
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seviyesini arttırmaktadır ve bu nedenle dislipideminin tedavisinde kullanılmaktadır. PPARA’nın genetik 

varyantlarının dislipidemi ve kardiyovasküler hastalık gelişimi ile Tip 3 diyabet gelişimi ilgilidir. (Gorniak, 2014). 

Α-linolenik asitçe zengin rasyonlarla beslenen keçilerin karaciğer dokusunda PPARA gen ekspresyonunun arttığı 

belirlenmiştir (Ebrahimi ve ark., 2015). 

PPARG (peroksizom proliferatör aktive reseptör gamma) ise bir ligand-bağımlı transkripsiyon 

faktörüdür. Hormonların, vitaminlerin, endojen metabolitlerin ve ksenobiyotik bileşiklerin sensörü gibi hareket 

eder ve nükleer reseptör super ailesinin bir üyesi olarak birçok genin ekspresyonunun kontrolünde rol alırlar. 

PPARG’ın yağ hücresi farklılaşması, yağ asiti depolanması ve glukoz metabolizmasında görev aldığı 

bilinmektedir (Martin, 2010). 

 Bunun yanısıra, PPARG (peroksizom proliferatör aktive reseptör gamma) süt yağ biyosentezini 

düzenleyen transkripsiyon faktörlerinin arasında yer almaktadır. Bu gen, keçilerde meme bezi epitel hücrelerinden 

triaçilgliserol sentezi ve salgılanmasında görev almaktadır (Shi ve ark., 2013a). Aynı zamanda PPARG’ın keçi 

meme bizi epitel hücrelerinde tekli doymamış yağ asitlerinin sentezini, stearoil-koenzim A desaturaz enziminin 

kontrolü aracılığı ile stimule ettiği bildirilmiştir (Shi ve ark., 2013b). PPARG ve PPARA (peroksizom proliferatör 

aktive reseptör alfa) aynı zamanda enflamatuvar yanıtın regulasyonunda görev almaktadırlar (Rosa ve ark., 2017). 

 

SONUÇ 

Ülkemizde uygulanan klasik ıslah yöntemleriyle hayvansal üretiminde belirli bir mesafe alınmasına 

rağmen, arzu edilen damızlık seviyesine ulaşılamamıştır. Islah çalışmalarında bireylerin genetik değeri kendisinin 

veya akrabalarının performanslarına göre yapılmakta olup, oldukça zahmetli ve zaman gerektiren bir işlemdir. Bu 

açıdan klasik hayvan ıslah yöntemlerinin yanında modern biyoteknolojik yöntemlerin üretim çalışmalarına 

katılması yararlı olmaktadır. Ayrıca, özellik üzerinde etkili olan aday genlerin saptanması damızlık seçiminde 

isabet derecesini artırarak, önemli bir ıslah kriteri olarak ele alınmasını sağlamış olacaktır.  
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TÜRKİYE’ DE NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN BAKIM VERİCİLERİNİN 

BAKIM VERME YÜKÜ: 2010-2019 

Zeynep TÜRKAL GÜN, Duygu YEŞİLFİDAN, Filiz ADANA 

 

 

 

ÖZET 

 

Bu çalışma kapsamında Türkiye’de 2010- 2019 tarihleri arasında nörolojik hastalığı bulunan bireylerin 

bakım vericilerinin bakım yükünü değerlendirmek adına Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği kullanılan çalışma 

sonuçları belirlenmiş, elde edilen verilerle hem bu konuda daha farklı araştırma konularını saptama hem de önceki 

çalışmalardan yararlanmaya olanak sağlamak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, YÖK Tez Merkezi tarama sayfası, 

ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, online ve basılı süreli yayınlar, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Yayın Dizini, Halk 

Sağlığı Dizini gibi mevcut dizinler, Yaşam Bilimleri Veri Tabanı, Türk Tıp Veri Tabanı taranmış, ülkemizde 

yapılmış olan çalışmalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Online tarama için “ Alzheimer, İnme, Parkinson, Epilepsi, 

Bakım yükü, Yaşlı, Nörolojik” şeklinde anahtar kelimeler kullanılmıştır. Araştırma neticesinde ulaşılmış olan 

çalışmaların kaynakçalarında yer alan diğer çalışmalara da ulaşılmaya çalışılmış, derleme için uygun olan toplam 

13 makale incelenmiş ve tartışılmıştır. 

Ulaşılabilen araştırma sonuçları incelendiğinde bakım verme yükünün yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni 

hal, hastaya yakınlık durumu, bakım alan hastanın hastalık türü ve hastalığın süresi, bakım alan hastanın yaşı, 

bakım vericinin sağlık durumu gibi etmenlere göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu sonuçlardan yola çıkarak 

bakım verme yükü üzerinde, sosyodemografik özelliklerin ve hastalık sürecinin etkili olduğu belirlenmiştir. Bakım 

vericilere ilgili konularda eğitim verilmesi ve konuya dair çalışmaların arttırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Alzheimer, İnme, Parkinson, Epilepsi, Bakım yükü, Yaşlı, Nörolojik 

 

THE BURDEN OF GIVING CARE TO CARE DONORS OF INDIVIDUALS WITH 
NEUROLOGICAL DISEASE  IN TURKEY: 2010-2019 

 

ABSTRACT 

Within the scope of this study, between 2010-2019 in Turkey, the results of the  study  which used Zarit 

Maintenance Payload Scale to evaluate the care burden of care donors of individials with neurological disease 

were determined, with the data obtained it is aimed to identify different research topics on this subject as well as 

to make use of previous studies. In line with this, The Higher Education Thesis Center scan page, ULAKBIM, 

Turkey Citation Index, online and printed periodicals, Turkey Public Health Journal Editorial Index, Public Health 
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Index, Social Sciences and Humanities Database, Life Sciences Database, the Turkish Medical Database are 

scanned and the studies that have been done in our country have been tried to be reached. Keywords used to 

perform scanning in the online media are “Alzheimer, Stroke, Parkinson, Epilepsy, Careload, Elderly, 

Neurologic”. Other studies in the bibliography of the studies reached as a result of the research were also attempted 

to be reached, a total of 13 articles suitable fort he compilation were examined and discussed.  

When the available research results were examined, it was observed that the burden of care delivery differed 

according to factors such as age, sex, educational status, marital status, closenness to the patient, type of illness 

and duration of disease of the patient receiving care, age of the patient receiving care, health status of the caregiver. 

Based on these results, it was determined that sociodemographic characteristics and disease process had an effect 

on the burden of care delivery. It is recommended that caregivers be trained on related issues and that studies on 

the subject be increased. 

 

Keywords: Alzheimer, Stroke, Parkinson, Epilepsy, Careload, Elderly, Neurologic 

 

GİRİŞ 

 

Tıp teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle, kronik hastalıklardaki sağ kalım süresi artmış, beklenen yaşam 

sürelerinde son elli yılda belirgin şekilde uzama görülmüştür. Dünyadaki yaşlı nüfus git gide artmaktadır ve 

artacağı öngörülmektedir (Altay ve ark, 2018; Yeşil ve ark, 2016). 

Yaşlı nüfusunun artışına paralel olarak bireylerin kronik hastalıklarla mücadelesi artmakta, kronik 

hastalıklarla mücadele arttıkça ise bakım veren ihtiyacı da artmaktadır (Bahadır Yılmaz ve Ata, 2016; Tarı Selçuk 

ve ark, 2016). 

TÜİK(2018) verilerine göre ülkemizdeki ölüm nedenlerine bakıldığında ilk sırayı %38,4 ile dolaşım sistemi 

hastalıkları almakta, bunların da %22,4’ünü serebrovasküler hastalıklar oluşturmaktadır. Bu tip kronik nörolojik 

hastalıklar bireylerde fonksiyonel yeteneklerde azalma, yaşam tarzlarında bozulma gibi sorunlara yol açmakta, 

kişilerin bakım ihtiyacı doğmaktadır. Dünyadaki küreselleşme, endüstrinin gelişmesi, kırlardan kentlere göç, 

ekonomik sebeplerden dolayı evde çalışan bireylerin sayısındaki artış bakım verenlerin sayısını da azaltmıştır. Bu 

koşullar bakım vericilerin sorumluluklarını arttırmasından dolayı iş yaşantısı, aile yaşantısı, sosyal hayatı vb. 

olumsuz yönde etkilenmekte ve böylece bakım verenin yükünü artırabilmektedir (Atagün ve ark, 2011; Zeybek ve 

ark, 2011). 

Bakım veren yükü, hasta bireye verilen bakım süresince meydana gelebilecek fiziksel ve psikososyal 

sorunları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Ayrıca bu kavram yine oluşabilecek diğer ekonomik, sosyal, 

ailesel sorunları da kapsar. Parkinson, Alzheimer, Alzheimer tipi demans ve fiziksel engellerinde oluşabildiği inme 

gibi başlıca hastalıkların bulunduğu kronik nörolojik hastalıklarda bu yük çok daha artmaktadır (Olgun Yazar ve 

ark, 2017). 
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Bakım verme yükünü, hasta kaynaklı ve bakım verici kaynaklı faktörler etkileyebilmektedir. Bakım verenin 

tecrübesi, yaşı, cinsiyeti, eğitimi, medeni hali, çalışma durumu, bakım süresince yardım alabilmesi gibi etkenler 

bakım yükünü etkilerken; hastanın fiziksel aktivitelerinin kötü olması, depresif ruh hali, nörolojik bozukluklarının 

bulunması gibi hasta kaynaklı faktörler de etkileyebilmektedir (Bahadır Yılmaz ve Ata, 2016). 

Bu araştırmada Türkiye’de nörolojik hastalığı bulunan bireylerin bakım vericilerinin bakım verme yüklerini 

değerlendiren çalışmalar incelenmiş, araştırmacıların ileriki araştırma konularını saptama ve önceki çalışmalardan 

yararlanmalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

 

 

 

YÖNTEM 

 

Türkiye’de 2010-2019 yılları arasında nörolojik hastalığı olan bireylerin bakım vericilerinin bakım verme 

yükleriniincelemek amacıyla, YÖK Tez Merkezi tarama sayfası, ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, online ve basılı 

süreli yayınlar, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Yayın Dizini, Halk Sağlığı Dizini gibi mevcut dizinler, Yaşam 

Bilimleri Veri Tabanı, Türk Tıp Veri Tabanı taranmıştır. Online tarama için “Alzheimer, İnme, Parkinson, 

Epilepsi, Bakım yükü, Yaşlı, Nörolojik” şeklinde anahtar kelimeler kullanılmıştır. Elde edilen araştırmaların 

kaynakçalarında yer alan diğer çalışmalara da ulaşılmaya çalışılmıştır. 

 

Araştırmalarda Kullanılan Ana Ölçek 

 Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği: Zarit, Reever ve Bach-Peterson tarafından 1980 yılında 

geliştirilen bakım verme yükü ölçeği, Türkçe’ye 2006 yılında İnci tarafından uyarlanmıştır. Bakım 

verenin bakım güçlüğünü değerlendirmek adına kullanılan ölçek kişilerin yaşamında bakım yükünün 

etkisini belirlemeye yarayan 22 ifadeden oluşmuştur.  

 

 Ulaşılabilen Ulusal Araştırma Sayısı 

 Derleme için uygun olan: 13 

 Derleme için uygun olmayan:11 

 Toplam: 24 
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KONU ŞEHİR ÖRNEKLEM KULLANILAN ÖLÇEKLER KONUYA İLİŞKİN SONUÇLAR 

1.Alzheimerlı hastaya bakım 

verenlerin bakım yükü ve etkileyen 

faktörler 
 

(Altay ve ark, 2018) 

Çanakkale 87 
Bakım Verici Bilgi Formu 

Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği 

Alzheimerlı hastalara bakım vericilerin bakım yükünün orta 

düzeyde olduğu, bakım verme süresi uzadıkça bakım 

vericilerin bakım yükünün arttığı bulunmuştur. 

Bakım verilen hastaya yakınlık derecesi ve hastaya bakım 

verme süresinin bakım yükünü etkilemediği bulunmuştur. 

 

2. Demanslı hastaya bakım 

verenlerin bakım yükü ve etkileyen 

etmenlerin belirlenmesi 

(Eğilli ve Sunal, 2017) 

 

İstanbul 186 

Sosyodemografik veri formu 

Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği 

Demanslı hastaya bakımveren aile bireylerinin bakım yükünün 

orta derecede olduğu görülmüştür. Hasta bireyin yaşı ve bakım 

süresi arttıkça bakım verme yükünün arttığı belirlenmiştir. 

3.Alzheimer hastalarında uyku 

kalitesi ve uykululuk halinin 
değerlendirilmesi 

 

(Biçer Kanat ve ark, 2013) 

Ankara 50 

Sosyodemografik veri formu 

Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi 

Epworth Uykululuk Ölçeği 

Standardize Mini Mental Test 

Zarit Bakıcı Yükü Ölçeği 

İşlevsel Faaliyetler Anketi 

Zarit Bakıcı Yük Ölçeği puanı ile demans süresi arasında 

anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

 
Ankara 100 

Sosyodemografik veri formu 

Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği 

Hasta bakımında hasta yakınlarının yaklaşık 1/3’ünde bakım 

verme yükü çok az veya hafif olarak bulunmuştur. Bakım 

vericilerin çoğunluğunun kadın olduğu belirlenmiştir. 
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4.Hasta bakım yükü: Alzheimer 

hastalarına bakım verenler arasında 

bir çalışma 

 

 

 

(Onat Kaya ve Çelik, 2018) 

 

5.İnmeli Hasta Bakım Vericilerinde 

Bakım Yükü Ve Etkileyen 

Faktörler 

 

(Mollaoğlu ve ark, 2011) 

 

Sivas 130 

Bakım Verici Bilgi Formu 

Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği 

Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeks 

 

İnme geçiren hastalara bakım verenlerde bakım yükünün 
önemli derecede arttığı ve özellikle okur-yazar olmayan, sağlık 

sorunu olan, bağımlı hastaya bakım veren ve hastanın bütün 

ihtiyaçlarını karşılayan bakım vericilerin bakım yüklerinin 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 

6. Lewycisimciklidemans ve 
Alzheimer demans hastalarında 

bakım veren yükünün 

karşılaştırılması 

 

(Naharcı ve ark, 2016) 

Ankara 91 

Mini Mental Durum Muayenesi Testi 

Cornell Demansta Depresyon Ölçeği 

Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği 

 

Bakım veren yükünün demans, yani bilişsel bozukluğu olan 

hastaların bakım verenlerinde bilişsel bozukluğu olmayan 

hastalarınkine göre anlamlı olarak yüksek 

olduğu bulunmuştur. 

Bakım vericilerinin çoğunluğunun kadın olduğu belirlenmiştir. 

 

7. İnmeli hastalara evde verilen 

bakım ile bakım vericilerine yapılan 

eğitimin bakım vericilerin bakım 

yükü ve yaşam kalitesine etkisi 

Ordu 104 

Hasta ve Bakım Verici Tanıtım Formu 

Hasta Sorun Saptama Formu 

ZaritBakım Verme Yükü Ölçeği  

 

Evde verilen hemşirelik bakım ile bakım vericilerine yapılan 

eğitim ve danışmanlığın bakım vericilerin bakım yükünü 

azalttığı, bakım vericilerin çoğunluğunun kadın olduğu 

belirlenmiştir. 
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(Uğur, 2013/Dr. tezi) 

 

Yaşam Kalitesi Ölçeği  

 

8. Nörolojik hastalığı olan 

bireylerin bakım vericilerinin 

bakım veren yüküile stresle başa 

çıkma biçimleri arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi 

 

(Bahadır Yılmaz ve Ata, 2017) 

Giresun 64 

Hasta Bilgi Formu 

Zarit Bakım Veren Yükü Ölçeği 

Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği 

Nörolojiksorunu olan bireye bakım veren bireylerin bakım 

veren yükleri orta düzeyde bulunmuştur. Bakım vericilerin 

çoğunluğunu kadınlar oluşturmakta olduğu, bakım verme 

süresi arttıkça bakım yükünün de artığı belirlenmiştir. 

9. İnmeli veya psikiyatrik 

bozukluğuolan hastalara bakım 

verenkişilerdeki bakım yükü ve 

ilgili değişkenler 

 

(Günay, 2017/Yl. tezi) 

İstanbul 104 

Sosyodemografik Form 

Zarit Bakıcı Yük Ölçeği  

Beck Depresyon Envanteri  

Büyük Beş- 50 Kişilik Testi 

 

Araştırma sonuçlarına göre bakım vericilerin çoğunluğunun 

kadın olduğu görülmüştür. Hasta bireylerin yaşı, bakım verme 

süresi, hastalık süresi ve hastanede yatış sayısı bakım veren 

yükü üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. Bakım yükü 

puanları ile bakım verenin yaşı arasında pozitif bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. 

 

10. Fiziksel engelli çocuk ve yaşlı 

hastalara bakımverme yükü üzerine 

bir karşılaştırma çalışması 

 

 

(Karahan ve İslam, 2013) 

İstanbul 48 
Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği 

Beck Depresyon ve BeckAnksiyete Ölçeği  

 

İnmeli hastaların bakım vericilerindeki bakım verme yükünün 

özellikle hastanın bağımlılık düzeyi ve algısal fonksiyonları ile 

ilişkili olduğu, bakım verme süresi ve günlük hastaya ayrılan 

zaman arttıkça bakım yükünün olumsuz etkilendiği 

belirlenmiştir. Ayrıca bakım verenin yaşı ve sağlık durumu da 

bakım yükünü etkileyen faktörler arasındadır. 
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11. İnmeli hastalara bakım veren 

hasta yakınlarının bakım yükü 

 

 

 

(Duru Aşiret,2011/Yl. tezi) 

Ankara 70 

Veri Toplama Formu 

RivermeadMobilite İndeksi 

Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği  

 

Araştırma kapsamında bakım vericilerin bakım verme süresi ile 

bakım verme yükü ölçeğinden elde edilen puanları 

karşılaştırıldığında aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Günlük bakım verme süresi ile bakım verme yükü 

ölçeğinden elde edilen puanları karşılaştırıldığında aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

 

12. Alzheimer hastalarına bakım 

verenbireylerin bakım yükü ve 

tükenmişlikdurumları arasındaki 

ilişki 
 

(Ören, 2016/ Yl. tezi) 

İstanbul 120 

Kişisel Bilgiler Formu 

 

Zarit Bakım Yükü Ölçeği 

 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği 

Araştırma verilerine göre bakım vericinin çoğunluğunun kadın 

olduğu belirlenmiş, bakım vericinin yaşının, öğrenim 

durumunun bakım verme yükünü etkilediği görülmüştür. 

 

13. Evde bakım hizmeti alan 

nörolojik problemli hastaların 

bakıcılarında bakım yükü ve 

anksiyete düzeylerinin belirlenmesi 

 

(Demirok, 2017/YL. tezi) 

Van 60 

Bilgi Formu 

Zarit Bakım Yükü Ölçeği 

Stai II Anksiyete Ölçeği 

Zarit bakım yükü ölçeği puanları değerlendirildiğinde bakım 

verenlerin bakım yükünün ileri derecede yük olarak 

algılandığı belirlenmiştir. Bakım verilen kişi akrabası 

olanların diğer bakım veren yakınlarına göre bakımı daha 

fazla yük olarak algıladığı görülmüştür. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu derlemede yer alan nörolojik hastalığı bulunan bireylerin bakım vericilerinin bakım yükünü 

değerlendirmek adına Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği kullanılan çalışma sonuçları incelendiğinde bir takım genel 

değerlendirmeler yapmak mümkündür. 

Çalışma sonuçlarına göre ataerkil bir toplumda yaşadığımızdan dolayı primer bakım görevleri kadına ait 

olarak görüldüğü için bakım vericilerin çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu, hastalıkların sürelerinin uzaması 

ve hasta bireyin yaşının artmasından kaynaklı bakım verme yükünde artış olduğu, bakım verilen bireyin tüm 

ihtiyaçlarının karşılanması (tamamen bağımlı), günlük bakım verme süresinin uzamasının bakım verme yükünü 

arttırdığını söylemek mümkündür. 

Bu konuya ilişkin girişimsel çalışmaların arttırılması, bakım verme görevini üstlenen bireylerehastalık 

sürecinin ilk anından itibaren bu durumla nasıl baş etmeleri gerektiği konusunda eğitimler verilmesi ve kişilerde 

farkındalık oluşturulması, bakım yükünün zaman içerisinde değişebileceği göz önünde bulundurularak yükü 

artıran etmenlere yönelik kolaylaştırıcı çözümler aranması, sağlık çalışanı ile bakım vericilerin diyalog halinde 

bakımı sürdürmeleri önerilmektedir. 
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Özet 

Giriş ve Amaç: Postmenapozal kadınlarda kardiyovasküler hastalık ve osteoporoz insidansı artmakta, kas 

güçsüzlüğü ve kemik kırıkları gibi sağlık sorunlarına ilaveten ikincil birçok sağlık problemi de oluşabilmektedir. 

Medikal tedavinin yanı sıra kullanılan egzersiz tedavileri hastaların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol 

oynamaktadır. Bu çalışmada postmenopozal osteoporozu olan kadınlarda kor stabilizasyon egzersizlerinin 

osteoporozu önleme ve denge üzerine etkisini değerlendirmek amaçlanmaktadır. 

Yöntem: Bu çalışmada Pubmed ve Google Akademik online kütüphanelerinde, “Postmenopozal Dönem”, 

“Egzersiz”, “Osteoporoz”, “Kor Stabilizasyon” kelimeleri taranarak güncel yayınlar incelenmiştir. Toplam 40 

makale referans olarak kullanılmıştır. Derlememizde amacımıza uygun altı makale üzerinden değerlendirme 

yapılmıştır. 

Bulgular: Değerlendirilen çalışma bulgularına göre; kor stabilizasyon egzersizlerinin menapoz sonrası 

gelişebilecek osteoporozu önlemede etkili olabileceği, egzersizleri yapan kadınlarda statik ve dinamik denge ile 

kor kaslarının gücünde pozitif gelişme olduğu, osteoporoz nedeniyle gelişebilecek kas güçsüzlüğü üzerinde de 

olumlu etki sağlayabileceği belirtilmiştir. 

Sonuç: Kor stabilizasyon egzersizlerinin postmenopozal kadınlarda denge üzerine olumlu etkileri olduğu için 

osteoporoza bağlı gelişebilecek sorunların da azalmasına katkı sağlayabileceği  sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Postmenopozal Dönem, Egzersiz, Kor Stabilizasyon 

Effect of Core Stabilization Exercises on Prevention and Balance of Osteoporosis in Postmenopausal Women 

Abstract 

Introduction and Objective: The incidence of cardiovascular disease and osteoporosis increases in 

postmenopausal women, and many secondary health problems may occur in addition to health problems such as 

muscle weakness and bone fractures. In addition to medical treatment, exercise therapies used play an important 

role in improving the quality of life of patients. The aim of this study is to evaluate the effect of core stabilization 

exercises on postmenopausal osteoporosis prevention and balance in women with postmenopausal osteoporosis.  
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Method: In this study, Pubmed and Google Scholar online libraries, “Postmenopausal Period”, “Exercise”, 

“Osteoporosis”, “Cor Stabilization taran words were examined by examining the current publications. A total of 

40 articles were used as references. In this review, six articles were evaluated according to our aim. 

Results: According to the study findings; It was stated that core stabilization exercises may be effective in 

preventing osteoporosis after menopause, positive improvement in strength of muscles of the muscles with static 

and dynamic balance and positive effect on muscle weakness that may develop due to osteoporosis.  

Conclusion: It has been concluded that core stabilization exercises may contribute to the reduction of the problems 

related to osteoporosis as it has positive effects on balance in postmenopausal women. 

Keywords: Postmenopausal Period, Exercise, Core Stabilization 

 

 

 

 

 

 

Giriş 

Küresel nüfusun yaşam ömrünün uzaması ile birlikte toplumda kronik hastalıklar daha fazla gözlenmeye 

başlamıştır (United Nations, 2013). Başlıca kırık insidansı ile ilişkili olan osteoporoz, önemli bir sağlık sorunudur 

(Kanis et al., 2008). Dünya çapında tahmini sayısının yılda 9 milyon olarak belirtildiği osteoporotik kırıkların 

%61'i kadınlarda meydana gelmektedir (Johnell and Kanis, 2006). Postmenapozal kadınlarda kardiyovasküler 

hastalık ve osteoporoz insidansı artmakta ve kas güçsüzlüğü gibi tüm vücut kompozisyonları negatif 

etkilenmektedir (Uddenfeldt et al., 2010; Cho et al., 2014). Özellikle kemiğin metabolik hastalığı olan osteoporoz, 

birim hacim başına kemik dokusu azaldığında ve kemik rezorpsiyon hızı arttığında ortaya çıkar (Kim and Jung, 

2009). Menopoz sonrası östrojenin koruyucu etkisinin azalmasına bağlı olarak  emilim ve yeni kemik oluşumu 

arasındaki ani dengesizliğin bir sonucu olarak kemik yoğunluğu azalmaktadır (Christenson et al., 2012). Kemik 

yoğunluğundaki bu değişim nedeniyle kolayca kırıklar oluşabilir. En sık görülen osteoporotik kırıklar proksimal 

femurda, omurga ve bilekte ortaya çıkmaktadır (Cummings and Melton, 2002). Kırıklar kadının yaşam kalitesini 

olumsuz etkiler (Adachi et al, 2010; Bolton et al, 2012). Yaşlanmakta olan bir ülke olan Türkiye’de de her geçen 

gün, osteoporozlu hastalar istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Bu durum osteoporoz tedavisinin öneminin yanı sıra, 

erken teşhis ve önlemenin de değerini vurgulamaktadır (Shin and Cho, 2009). Osteoporozu hem önlemede ve 

tedavi etmede ilaç tedavisinden faydalanılmaktadır. Ancak birçok araştırmacı ilacın yan etkisi ve masraf yükü 

nedeniyle ilaçsız bir çözüm olan egzersiz programına yönelmiştir. Uygun egzersiz programı, kemik yoğunluğunu 

arttırmak, osteoporozu tedavi etmek ve önlemek için gerekli unsur olarak kabul edilmektedir (Kelley et al., 2001; 

Yoo et al., 2009). Jeong ve arkadaşları (2010) postmenopozal kadınlarda 48 hafta boyunca yapılan ağırlık 

egzersizinin kemik yoğunluğunun artması açısından olumlu bir etkiye sahip olduğunu, izokinetik kas gücü ve 

vücut kompozisyonunu geliştirdiğini belirtmişlerdir. Bu nedenle farklı egzersiz türlerine yoğunlaşılmıştır. Elavsky 
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ve McAuley yüksek fiziksel aktivite ile postmenopozlu kadınlarda vazomotor yakınmaların daha az yaşandığını 

belirtmiştir (Elavsky and McAuley, 2005). Cohen ve arkadaşları yoga uygulayan postmenopozal kadınlarda 

yaşanılan uyku sorunlarında azalma olduğunu saptamışlardır (Cohen et al., 2005). Riesco ve arkadaşları (2011) 

tarafından Berlin’de yapılan bir çalışmada fiziksel aktivitenin postmenopozal kadınların yaşam kalitelerini 

artırdığı bildirilmiştir (Riesco et al., 2011).  

Son zamanlarda ise kor stabilizasyon literatürde önem arz etmektedir. Kor stabilizasyonunun atletik 

performansı geliştirmek, yaralanmaları önlemek ve bel ağrılarını hafifletmek kadar geniş kapsamlı avantajları 

vardır. Kor bölgesi ; önde abdominal kasların, arkada paraspinalis ve gluteal kasların, çatıda diyaframın, tabanda 

pelvik taban ve kalça kemerinin olduğu bir bölgedir (Richardson et al., 1999). Bu kutu içerisinde 29 çift kas vardır 

ve bunlar fonksiyonel hareketler sırasında omurga, kalça ve kinetik zincirin stabilizasyonuna yardım eder. Bu 

kaslar olmadan omurga mekanik olarak üst vücut ağırlığı ile 90 N kadar kompresif bir  kuvvetle anstabil hale gelir 

(Crisco et al., 1992). Bu sistemin uygun şekilde çalışması sonucunda uygun güç dağılımı ile birlikte kinetik 

zincirdeki eklemlerde minimal kompresif güç oluşmaktadır (Fredericson ve Moore, 2005).  

Büyük çaplı omurga instabilitesi sıklıkla nörolojik defisit ve deformitenin eşlik ettiği omurların 

radyografik yer değiştirmesine neden olur. Fakat fonksiyonel ve klinik instabiliteyi tanımlamak kolay değildir. 

Panjabi (2003) klinik instabiliteyi fizyolojik yükler altında omurganın yer değiştirme kabiliyetinin kaybı olarak 

tanımlar. Başlangıçta veya ilave nörolojik defisit yoktur, majör deformite ve aciz bırakan ağrı yoktur (Panjabi, 

2003). Omurga stabilite sistemi; nöromüsküler kontrol (sinirsel elementler), pasif alt sistem (kemik ve bağ 

elementleri) ve aktif alt sistemden (kas elemanları) oluşur. Diğer taraftan spinal stabilizasyon sadece kasların 

gücüne değil aynı zamanda merkezi sinir sistemininin beden ve çevre arasındaki etkileşim konusunda uyarıldığı 

doğru duyu girdisine bağlıdır (Hodges, 2003). Böylece optimal spinal stabilizasyon için duyu ve motor bileşenlerin 

ilişkili olduğu bir spinal stabilizasyon düşünülmektedir. Queinsland fizyoterapi grubu, kor stabilizasyon için 

özellikle transversus abdominus ve multifidus gibi daha derin kor kaslarına  dikkat çekmiştir (Richardson et al., 

1999).  Ancak McGill ve diğer biyomekanikçiler spinal stabilizasyon için Quadratus lumborum ve abdominal 

oblikler (prime mover) gibi daha büyük kasları vurgulamaktadırlar (McGill, 2002). Literatüre bakıldığında, 

optimal spinal stabilizasyon için derin ve yüzeyel kasların koordineli bir şekilde kasılmalarının gerektiği ortaya 

çıkmaktadır (Akuthota ve Nadler, 2004).  

Anatomi 

 Kor doğanın bel kemeri denen torakolumber fasya aracılığı ile olur. Torakolomber fasyanın orta ve arka 

katmanlarına transversus abdominusun büyük katkısı vardır (Bogduk, 1997). Ayrıca posterior katmanın derin 

laminası lumbar spinöz proseslere bağlanır. Özünde, torakolumber fasya gövdenin etrafında alt ekstremite ve üst 

ekstremite arasında bağlantı sağlayan bir ‘kasnak’ parçası olarak görev yapmaktadır (McGill, 2002). Kasların 

kasılması ile torokalumber fasya gövde pozisyonu hakkında feedback sağlamak için proprioseptör gibi görev 

yapmaktadır. Kor kasları iki tür kas lifinden oluşur: yavaş kasılan ve hızlı kasılan. Lokal kas sistemi özellikle 

yavaş kasılan liflerden oluşur (Derin kas katmanı). Bu kasların uzunluğu daha kısadır ve bölümler arsındaki 

hareketi kontrol eder, postür ve ekstrinsik yüklerdeki değişimlere tepki verir. Anahtar yerel kaslar, transvers 

abdominus, multifidi, internal oblik, derin transversospinalis ve pelvik taban kaslarını içerir. Kronik bel ağrısı 

olanlarda multifidus kası atrofik bulunmuştur (Hides et al., 1996). Öte yandan hızlı kasılan lifler global kas 

sistemini oluşturur (Yüzeyel kas katmanı). Bu kaslar uzundur ve daha büyük tork ve daha geniş hareket sağlamak 
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için uzun kollara sahiptir. Başlıca global kaslar, erektor spina, dış oblik, rektus abdominis kasları ve kuadratus 

lumborumdur (Mc Gill’e göre en büyük stabilizatör) (McGill, 2001). 

 Abdominaller kor için hayati bir unsur olarak hizmet etmektedir.  Transversus abdominis stabilize edici 

etkisi nedeniyle dikkat çekmektedir. Horizontal uzanan lifleri (en alt lifler hariç internal oblik liflere paralel uzanır) 

karnın etrafını kuşatarak bir kemer oluşturur. Karnı içe çekme ile izole transvers abdominisin aktivasyonu 

gerçekleşir. Teorik olarak bel omurgasını sabitlemek için sağlıklı kişilerde omuz hareketi ve bacak 110ms 

hareketinden önce transvers abdominis ve multifidi 30 ms kasılma göstermektedir (Hodges ve Richardson, 1999) 

. Fakat Lomber bel ağrısı (LBP) olan hastalarda kalça kasılmasından önce transvers abdominis ve multifidi 

kasılması gecikmektedir (Hodges ve Richardson, 1996). İnternal oblik ve transversus abdominis, torakolumber 

fasya vasıtasıyla intraabdominal basıncı artırmak için birlikte çalışmaktadırlar. Artmış karın içi basıncın omurgaya 

sertlik kazandırdığı gösterilmiştir (McGill, 2002). En büyük ve en yüzeysel karın kasları olan eksternal oblikler 

anterior pelvik tiltin kontrolünü yaparlar. Omurgayı sertleştirmek için abdominal kaslar ve multifidus kası, istemli 

kasılmasının sadece %5-%10’unu kullanır (Cholewicki et al, 1999).  

Kalça kasları tüm ambulatör  aktiviteler için hayati önem taşır ve yürüyüşte gövde ve pelvisin 

dengelenmesinde anahtar rol oynar (Lyons et al., 1983). Lomber bel ağrısı ve ayak bileği burkulmaları gibi diğer 

muskuloskletal rahatsızlıklar olan hastalarda kalça ekstansörleri ve kalça abduktörlerinin zayıf endurans ve 

gecikmiş ateşlemeleri not edilmelidir (Beckman et al., 1995). Psoas omurganın zayıf bir fleksörüdür. Bununla 

birlikte lumbar disklere masif sıkıştırıcı bir güç uygulama potansiyeline sahiptir. Tam oturmada olduğu gibi 

maksimum psoas kontraksiyonunun olduğu aktivitelerde L5- S1 diskine 100 kg’a eşit kompresif bir yük uygulanır 

(Bogduk, 1997). Psoasların zayıflığı lumbar disklerdeki kompresif yükleri artırarak LBP’ye neden olur. Diyafram 

kas kutusunun çatısını pelvik taban kasları ise kutunun tabanını oluşturur. Diyaframın kasılması intraabdominal 

basıncı artırarak omurga stabilitesine katkıda bulunur. Pelvik taban kasları transversus abdominus ile birlikte 

kasılır (Sapsford, 2000). Son çalışmalar sakroiliak ağrılı hastaların pelvik taban kasları ve diyaframın hasarlı 

olduğunu göstermiştir (O’Sullivan et al., 2002). Bu nedenle diyafram solunum teknikleri ve pelvik taban kaslarının 

aktivasyonu kor güçlendirme programının önemli bir parçasıdır. Bu araştırma postmenopozal osteoporozu olan 

kadınlarda kor stabilizasyon egzersizinin etkisini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. 

Yöntem 

Bu çalışmada Pubmed ve Google Akademik online kütüphanelerinde, “Menopoz”, “Egzersiz”, 

“Osteoporoz”, “Kor Stabilizasyon” kelimeleri ile tarama yapılarak 40 güncel yayının incelenmesi sonucunda, 

çalışmanın amacına uygun altı makale üzerinden değerlendirme yapılmıştır.  

Bulgular 

Kang’ın (2015) kor stabilizasyon egzersizlerinin postmenopozal kadınlarda kilo dağılımı ve stabilitesi 

üzerine etkilerini araştırmak için yapmış olduğu randomize kontrollü çalışmada sekiz hafta süresinde çalışma 

grubundaki kadınlar kor stabilizasyon egzersizi, kontrol grubundakiler ise geleneksel güçlendirme egzersizi 

yapmıştır. Kor stabilizasyon egzersizi yapan grupta kilo dağılımı ve stabilitede anlamlı bir gelişme bildirilmiştir. 

Kor stabilizasyon egzersizleri, dengeyi geliştirmek, düşme insidansını azltmak için alternatif bir tedavi olarak 

önerilmiştir (Kang, 2015). Kor stabilizasyon egzersizlerinin, yaşlı kadınların fiziksel ve psikolojik işlevleri üzerine 

etkilerinin araştırıldığı çalışmada, çalışma grubunda yer alan 65 yaş üzeri 10 kadına 6 hafta süresince kor 
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stabilizasyon egzersizleri yaptırılmış, kontrol grubuna hiçbir müdahale yapılmamıştır. Çalışmanın sonucunda kor 

stabilizasyon grubunda depresyon düzeyinde azalma olduğu bildirilmiştir (Ko et al., 2014). Amiriet ve arkadaşları 

(2009) tarafından multiple sklerozu olan postmenopozal kadınlarda kor stabilizasyon egzersizlerinin denge üzerine 

etkisinin araştırıldığı randomize kontrollü çalışmada, müdahale grubuna 10 hafta kor stabilizasyon egzersizi 

uygulanırken kontrol grubuna bir uygulama yapılmamıştır. Çalışmanın sonucunda kor stabilizasyon egzersizi 

yapan kadınlarda statik ve dinamik dengede, kor kaslarının gücünde pozitif gelişmeler olduğu saptanmıştır. 

Literatürde osteoporoz ile kas güçsüzlüğü ve denge arsında ilişki olduğu belirtilmektedir. Granacher ve arkadaşları 

tarafından yapılan çalışmada, yaşlı kişilerde gövde kas gücü ve gövdenin fleksor, ekstansor ve döndürücü 

perfomansı arasında ilişki olduğu belirtilmiştir (Granacher et al.,2014). Yine Emilio ve arkadaşları yaşlı bireylerde 

gövde kas gücü, denge ve düşme arasında ilişki olduğunu belirtmiştir (Emilio et al., 2014). Özmen ve 

arkadaşlarının (2018) postmenopozal kadınlarda kor stabilizasyonu ve denge arasındaki ilişkiyi araştırdıkları 

çalışmalarında, kor stabilizasyon, yaş ve denge arasında anlamı korelasyon bulunmuştur (Özmen et al., 2018).  

Sonuç ve Öneriler 

İncelenen çalışmaların bulguları doğrultusunda kor stabilizasyonun postmenopozal kadınlarda denge 

üzerine olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. Bu konuda sistematik derleme ve meta-analizlerin sayısı 

arttırılarak konuya daha dikkat çekilmesi gerekmektedir. hakkında çalışmalar kısıtlı bulunmaktadır. Dolayısıyla 

kor stabilizasyon egzersizlerinin menopoz sonrası gelişebilecek osteoporozu önleme üzerine etkinliği hakkında 

çalışmalara ihtiyaç vardır. Literatür doğrultusunda postmenopozal kadınlarda osteoporoz, kas gücü ve denge 

arasında kuvvetli bir ilişki olduğu söylenebilir. Kor stabilizasyon egzersizi ile ile kas gücü güçlendirilebilir ve 

böylece osteoporoza bağlı oluşan negatif durumlar önlenebilir. Postmenopozal kadınlara osteoporozun önlenmesi 

ve yaşanabilecek olası sorunlara yönelik menopoz polikliniklerinde kapsamlı eğitimler verilmelidir. Kadınların 

sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirme noktasında sağlık personelleri özellikle de hekim, hemşire ve 

fizyoterapistlerin işbirliği ile egzersizlere yönelik bilinçlendirme eğitimleri yapılmalıdır. Kadınların osteoporoz 

nedeniyle karşılaşabilecekleri olası sağlık sorunlarını en aza indirecek egzersiz programları planlanmalıdır.  
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Özet 

Giriş: Üriner inkontinans (Üİ), her yaştaki kadında yaygın olarak görülen, fiziksel, sosyal, iş ve eğitim 

faaliyetlerini etkileyen ve yaşam kalitesini azaltan kronik bir sağlık sorunudur. Pelvik taban kaslarındaki zayıflık 

mesane boynu ve üretral mobiliteye neden olur bu durum da üretral sfinkter yetmezliğine yol açar. Gebe kadın 

öksürür, hapşırır, güler veya hareket ederse, karın içi basıncı artar ve bu basınç mesaneye iletilir. Mesaneye 

iletilen basınç üretral sfinkterin basıncından daha fazla ise üriner inkontinans ile sonuçlanır. Üriner inkontinans 

için konservatif tedavi, pelvik taban kasları (PTK)’nın çalıştırılmasına dayanmaktadır. Bu çalışmada pelvik taban 

egzersizlerinin gebelerde görülen üriner inkontinansı önlemedeki etkisini değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu çalışmada Pubmed ve Google Akademik online kütüphanelerinde, “Üriner İnkontinans”, “Pelvik 

Taban Egzersizi”, “Gebe” kelimeleri taranarak güncel yayınlar incelenmiştir. Toplam 43 makale referans olarak 

kullanılmıştır. Çalışma amacına uygun beş makale üzerinden değerlendirme yapılmıştır.  

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan araştırmalardan elde edilen bulgulara göre; pelvik taban kas egzersizinin 

gebelerde üriner inkontinans üzerine olumlu etkisinin olduğu belirtilmiştir. 

Sonuç: Pelvik taban kas egzersizlerinin gebelerde üriner inkontinans üzerine faydalı olabileceği söylenebilir. 

Doğuma hazırlık sınıflarında verilen eğitimlerin kapsamında teorik ve uygulamalı olarak yer alması 

önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Üriner İnkontinans,  Pelvik Taban Kas Egzersizi, Gebe 

 

The Effect Of Pelvic Base ExercisesoOn Urınary Incontinence in Pregnant Women  

Abstract 

 

Introduction: Urinary incontinence (UI) is a chronic health problem that is common in women of all ages, 

affecting physical, social, work and educational activities and decreasing quality of life. Weakness in the pelvic 

floor muscles leads to bladder neck and urethral mobility, leading to urethral sphincter insufficiency. If the 

pregnant woman coughs, sneezes, laughs or moves, the intra-abdominal pressure increases and this pressure is 

delivered to the bladder. If the pressure delivered to the bladder is greater than the pressure of the urethral 

sphincter, it results in urinary incontinence. Conservative treatment for urinary incontinence is based on the 
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operation of pelvic floor muscles (PTK). The aim of this study was to evaluate the effect of pelvic floor exercises 

on preventing urinary incontinence in pregnant women. 

 Method: In this study, the current publications were examined by searching the words “Urinary Incontinence”, 

“Pelvic Floor Exercise” and “Pregnant” in Pubmed and Google Scholar online libraries.A total of 43 articles 

were used as references. Five papers were evaluated according to the purpose of the study.  

Results: According to the findings obtained from the researches included in the study; pelvic floor muscle exercise 

has been reported to have a positive effect on urinary incontinence in pregnant women.  

Conclusion: It can be said that pelvic floor muscle exercises may be beneficial on urinary incontinence in pregnant 

women. It is recommended that the trainings given in the childbirth classes take place in theory and practice.  

Keywords: Urinary Incontinence, Pelvic Floor Muscle Exercise, Pregnant 

 

 

 

 

 

 

Giriş 

Üriner inkontinans (Üİ), her yaştaki kadında yaygın olarak görülen, fiziksel, sosyal, iş ve eğitim 

faaliyetlerini etkileyen ve yaşam kalitesini azaltan kronik bir sağlık sorunudur. Genel nüfusun %5’inden daha 

fazlasını etkilediği için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Üİ’ı sosyal bir hastalık olarak sınıflandırmıştır (Rechberger 

and Skorupski, 2005). Kadınların %30-60'ında perimenopozal ve postmenopozal dönemde Üİ görülmekle birlikte, 

Dünya İnkontinans Hastaları Federasyonu’na (World Federation of Incontinent Patients), göre kadınların %50’si 

yaşamlarının bir döneminde inkontinans bildirmektedir (Sjöström et al., 2013; Goode et al., 2010). Üriner 

inkontinans aynı zamanda gebelik ile de ilişkilendirilen bir durumdur. Doğuştan pelvik taban kaslarının nörolojik 

yetersizliği, büyüyen fetüsün pelvik kaslara yaptığı bası ve prekonsepsiyonel dönemde kegel egzersizlerinin 

yapılmaması gibi bazı nedenler gebe kadında inkontinans gelişimini tetiklemektedir. Ayrıca, ırk, kronik 

hastalıklar, fetal büyüklük gibi değiştirilemeyen gebelik ile ilişkili risk faktörleri de bu durumu 

destekleyebilmektedir. Bu nedenle kadınların büyük bir kısmı gebelik sırasında yeni Üİ başlangıcı yaşamaktadırlar 

(%17–54). Ve bu oranın hamilelik süresince bu oranın %35-67’ye çıkabileceği tahmin edilmektedir (Wesness et 

al., 2012). Sangsawang ve Sangsawang yapmış olduğu derlemede gebe kadınlardaki stres ürner inkontinansın 

patofizyolojisi ve tedavi modaliteleri araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda gebelikte SÜİ'nin ortalama prevalansı 

% 41 (% 18.6-60) olarak ve gebelik yaşı ile birlikte arttığı belirtilmiştir. Gebelik boyunca artan uterus ve fetal 

ağırlığın, gebelikle ilişkili hormonal değişikliklerle birlikte, gebelik boyunca pelvik taban kasları (PTK) üzerindeki 

artan baskısı, destekleyici ve sfinkterik fonksiyonlarının yanı sıra, PTK kuvvetinin azalmasına yol açabilir. Bunlar 

mesane boynu ve üretranın hareketliliğine neden olarak üretral sfinkter yetmezliğine yol açar. Pelvik taban kas 
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egzersizinin (PTKE), gebelik sırasında önemli yan etkiler olmadan SÜİ için güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi 

olduğu belirtilmiştir (Sangsawang  and Sangsawang, 2013). 

Üriner inkontinansın kendi içinde farklı tipleri olmakla birlikte Stres Üriner İnkontinans (SÜİ) en sık görülen idrar 

kaçırma tipidir ve en sık 45 ile 49 yaşları arasında görülmektedir. Stres üriner inkontinans, hapşırma veya öksürme 

durumunda detrüsör basıncının artmasıyla; çabayla, eforla,  kontrol edilemeyen idrar kaçağı durumudur (Abrams 

et al., 2003). Pelvik taban kaslarındaki zayıflık mesane boynu ve üretral mobiliteye neden olur bu durum da üretral 

sfinkter yetmezliğine yol açar (Morkved et al., 2003; FitzGerald and Graziano, 2007). Ne zaman gebe kadın 

öksürür, hapşırır, güler veya hareket ederse, karın içi basıncı artar ve bu basınç mesaneye iletilir. Mesaneye iletilen 

basınç üretral sfinkter basıncından daha fazla ise SÜİ ile sonuçlanır. Gebelik genç bayanlarda Üİ oluşma risklerinin 

başında gelir (FitzGerald and Graziano, 2007; Joanna Briggs Institute, 2011). Gebe kadınlarda gebe olmayanlara 

göre Üİ görülme sıklığı daha fazla olarak bildirilmiştir (Hojberg et al., 1999; Peyrat et al., 2002). Ayrıca, PTK 

zayıflığı olan olan gebe kadınlarda  Üİ’ın daha fazla oranda görüldüğü belirtilmiştir (Morkved et al., 2004). Ürine 

rinkontinansın gebe kadınların %54.3’ünde fiziksel etkinlik, seyahat, sosyal ilişkiler ve duygusal sağlık olmak 

üzere yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkileri olduğu bildirilmiştir (Dolan et al., 2004). Üriner inkontinansı olan 

gebe kadınların, olmayanlara göre yaşam kalitelerinin daha düşük olduğu (Mascarenhas et al., 2003) ve ileri yaş 

gebeliklerde Üİ’ın yaşam kalitesi üzerinde daha da olumsuz etkiye neden olduğu bildirilmiştir (van de Pol et al., 

2007). 

Üriner inkontinans tanısı alan çoğu vakada ideal başlangıç tedavisi olarak, yan etkilerinin en az olması 

sebebiyle konservatif tedavi yöntemleri uygulanmaktadır (Fantl et al., 1996). Stres üriner inkontinans için 

konservatif tedavi, pelvik taban kasları (PTK)’nın çalıştırılmasına dayanır ve literatürde etkili bir seçenek olduğu 

bildirilmektedir (Lindh et al., 2016).  Pelvik taban kas egzersizlerinin (PTKE) amacı, pelvik organların (özellikle 

mesane, mesane boynu ve üretra) desteğini iyileştirmek ve efor sırasında üretral kapanma basıncını artırmaktır 

(Bø, 2004; Hay-Smith and Dumoulin. 2006). Egzersizler sırasında iyi zamanlanmış, hızlı ve kuvvetli pelvik taban 

kas kontraksiyonu, simfizis pubise karşı üretrayı iterek, üretral kapanma basıncını artırmak için üretrayı 

sıkıştırmakta ve intraabdominal basıncı artıran durumlarda üretranın aşağıya doğru inmesini önleyebilmektedir 

(Hay-Smith and Dumoulin, 2006). Aynı zamanda egzersizin uyarısıyla hipertrofi olan kaslar, üretral basınç ve 

pelvik organ destek yapılarında iyileşme meydana getirebilmektedir. 

Yöntem 

 Literatürde SÜİ tanısı alan kadınlarda PTKE’nin etkisini inceleyen randomize kontrollü çalışmalar ve meta-

analizlerin sonucunda egzersizlerin etkili olduğunu gösteren çalışmalar yer almaktadır (Kanıt düzeyi A)(Dumoulin 

and Hay-Smith, 2010; Lucas et al., 2012). Ancak egzersizin gebe kadınlardaki üriner inkontinans üzerine etkisini 

belirleyen çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmada Pubmed ve Google Akademik online kütüphanelerinde, “Üriner 

İnkontinans”, “Pelvik Taban Kas Egzersizi” ve “Gebe” kelimeleri taranarak güncel yayınlar incelenmiştir. Toplam 

43 makale referans olarak kullanılmıştır.  Çalışma amacına uygun beş makale üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 

Bu makalelerde Pelvik Taban Egzersizi’nin (PTKE) gebelerde üriner inkontinans üzerine etkili olduğu 

bildirilmiştir. 

 

Bulgular 
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Dinç ve arkadaşlarının (2009) 80 gebe ile yaptıkları çalışmada, çalışma grubuna PTKE uygulatılmış, 36. 

ve 38. gebelik haftası ile postpartum 6. ve 8. haftalarda değerlendirilme yapılmıştır. Çalışma grubunda yer alan 

gebelerde 36. ve 38. haftada %43.2 olan üriner kontinans oranı, postpartum 6. ve 8. haftalarda %17.1’e gerilemiştir. 

Kontrol grubunda 36. ve 38. gebelik haftasında üriner kontinans oranı %71.4 iken, postpartum 6. ve 8. haftalarda 

ise %39.4 gibi bir oranla daha yüksek bulunmuştur (Dinç ve ark., 2009). Ko ve arkadaşları (2010) tarafından 

gebelikte üriner inkontinans üzerinde PTKE’nin etkisini belirlemek için yaptıkları araştırmada, egzersiz yaptırılan 

grupta Üİ oranı daha düşük bulunmuştur (Ko et al.,2011). Szumilewicz ve arkadaşlarının (2019) gebelerde pelvik 

taban kas egzersizlerinin pelvik taban nöromüskülker kas aktivasyonu ve yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemek 

amacıyla yaptıkları randomize kontrollü çalışmada, girişim grubunda yer alan gebe kadınların pelvik taban kas 

aktivasyonu ile  yaşam kalitelerinde anlamlı derecede artma sağlandığı belirtilmiştir (Szumilewicz et al.,2019). 

Sangsawang ve Sangsawang (2016), 6 haftalık denetimli PTKE’nin gebelerde SÜİ önleme üzerine etkisini 

araştırmak için yaptıkları randomize kontrollü çalışmada, 35 gebe çalışma grubuna 35 gebe kontrol grubuna dahil 

edilmiş ve çalışma grubundaki gebelerin inkontinans şiddetlerinde azalma olduğu belirtilmiştir (Sangsawang  and 

Sangsawang, 2016).  Kahyaoğlu ve Balkan’ın (2016) gebelik ve postpartum dönemde PTKE’nin pelvik taban kas 

aktivitesinin etkisini araştırmak için yaptıkları randomize kontrollü çalışmada, gebelik sırasında ve doğum sonu 

dönemde uygulanan PTKE’nin pelvik taban kas gücü ile yaşam kalitesini artırdığı belirtilmiştir (Kahyaoğlu ve 

Balkanü, 2016). 

Sonuç ve Öneriler 

Literatürde SÜİ tanısı alan kadınlarda PTKE’nin etkisini inceleyen çalışmalar ve meta-analizler egzersizlerin etkili 

olduğunu bildirmektedir. Pelvik taban kas egzersizlerinin gebe kadınlardaki üriner inkontinans üzerine etkisini 

belirleyen çalışmalar ise kısıtlı olmakla birlikte PTKE’nin gebelikte de etkili olduğunu göstermektedir. Gbelikten 

kaynaklanan ya da daha önceden var olan bazı faktörlerin tetiklediği SÜİ’in konservatif yaklaşımlarla çözüme 

kavuşturulması noktası önem kazanmaktadır. Dolayısıyla PTKE’nin gebe kadınlardaki üriner inkontinans üzerine 

etkisini belirleyecek randomize kontrollü çalışmalara ve metaanalizlere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle gebelik 

süresince Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği doğum öncesi izlemlerde sağlık personelleri tarafından verilen eğitimlere 

PTKE de entegre edilmelidir. Doğuma hazırlık sınıfları ya da gebe okullarına katılan gebelere yönelik verilen 

eğitimlerde de gebelik ve postpartum dönemde bu egzersizlerin yapılmasının önemi vurgulanmalı ve gösterip 

yaptırma yoluyla kadınların eğitimleri doğru uygulamaları sağlanmalı, hem gebelikte hem de postpartum dönemde 

yapılan izlemlerde egzersizi yapıp yapmadıkları sorgulanarak, gerektiğinde rehberlik edilmelidir.   
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PALYATİF BAKIMDA BİREY, AİLE VE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 

Öner ALTINTOP, Duygu YEŞİLFİDAN, Filiz ADANA 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği A.D. 

ÖZET 

Palyatif Bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkan ağrı ve diğer çok sayıda fiziksel, 

psikolojik, sosyal ve ruhsal sorunun erken tanımlanması, doğru değerlendirilmesi ve uygun yöntemlerle tedavisi 

yoluyla, hastaların ve ailelerinin yaşam kalitesini arttıran bir yaklaşımdır. Birden fazla yönünün olması palyatif 

bakımın en önemli özelliklerinden birisi olup hemşire palyatif bakım ekibinin profesyonel bir üyesidir. 

Hemşirelerin hastayı emosyonel yönden destekleme, fiziksel bakım, ailesine ve hastaya eğitim verme, semptom 

yönetimi, hastanın içinde bulunduğu ortamın kontrol kaybını azaltma, aileyi ve hastayı sağlık hizmetlerine ve 
başka disiplinlere yönlendirebilme gibi önemli rolleri ve sorumlulukları vardır. Halk sağlığı hemşiresinin palyatif 
bakım ile ilgili çalışmaları gözden geçirmesi, kaliteli eğitim ile yaşam sonu bakıma hazır olması, etkili başa çıkma 

ve iletişim becerilerine sahip olması oldukça önemlidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Palyatif Bakım, Aile, Halk Sağlığı Hemşireliği 

 

INDIVIDUAL, FAMILY AND PUBLIC HEALTH NURSING IN PALIATIVE CARE 

ABSTRACT 

Palliative Care is an approach that improves the quality of life of patients and their families through early 
identification, accurate evaluation and appropriate treatment of pain and many other physical, psychological, social 
and psychological problems associated with life-threatening diseases. Having more than one aspect is one of the 
most important features of palliative care and the nurse is a professional member of the palliative care team. Nurses 
have important roles and responsibilities such as emotional support of the patient, physical care, education to the 
family and the patient, symptom management, reducing the loss of control of the patient's environment, and 
directing the family and the patient to health services and other disciplines.. It is very important for the public 
health nurse to review the studies on palliative care, to be ready for end-of-life care with quality education, and to 
have effective coping and communication skills. 

 

Keywords: Palliative Care, Family, Public Health Nursing 

 

 

GİRİŞ 

PALYATİF BAKIM 

Literatüre bakıldığında palyatif bakım, “iyi ölüm”, “uygun ölüm”, “dayanılabilir ölüm” “huzurlu ölüm” 

gibi kavramlarla tanımlanmaktadır. İlk zamanlarda palyatif bakım “ölüm bakımı” olarak meydana gelmiş, fakat 

daha sonra “terminal bakım” olarak değiştirilmiştir. Zamanımızda “hospis bakımı”, “hospis”,  “yaşam sonu 

bakım”, “konfor bakımı” “bakımın sürekliliği”, “tanatoloji”, “destek bakım”, “sürekli bakım ünitesi”  gibi birçok 

farklı terimle kullanılır. (Uslu, 2012). 
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Palyatif bakım kavramı Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilk kez 1986’da ‘tedavi yaklaşımlarının 

tükendiği, son dönemini yaşayan hastalarda yapılan uygulama’ olarak tanımlanmıştır (Currow et al., 2009).  

Tanıma göre palyatif bakım ve küratif bakım iki farklı açıdan ele alınmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 1990 yılında ve 

1996 yılında Barselona Deklarasyonu ile palyatif bakımın her ülkenin sağlık politikasının önemli bir bölümü 

olduğu bildirilmektedir (The Barcelona Declaration on Palliative Care, 1996). Yine (DSÖ), 2002 yılında palyatif 

bakımı “hayatı tehdit eden hastalıklardan meydana gelen sorunlarla karşı karşıya gelen hasta ve ailesinin hayat 

kalitesinin, en başta ağrı olmak üzere tüm ruhsal, psikososyal ve fiziksel sorunların erken dönemde saptanarak ve 

etkili ve doğru değerlendirmelerle önlemek ve gidermek suretiyle arttırılmasına dayanan bir yaklaşım” olarak 

tanımlamaktadır (WHO, 2014). Palyatif bakımda ölüm ve yaşam kavramları olağan bir süreç olarak görülmektedir. 

Aynı zamanda bireyin sadece ölüme en yakın olduğu ana yaklaşılırken değil hastaya teşhisin konulduğu andan 

itibaren ölümden sonraki yas döneminin de değerli olduğunu savunan palyatif bakımda (rahatlatıcı/destekleyici 

bakım) amaç; hasta bireylerin ağrı ve başka semptomlarının önlenmesi, beslenmesinin desteklenmesi, sosyal ve 

psikolojik destek sağlanması, hastanın bakım ve konforunun sağlanması, hastaya ve ailesine eğitim verilmesi ve 

hasta bireyin fonksiyonel durumunun yükseltilmesi odak noktası olup, çeşitli meslek mensuplarından oluşan 

multidisipliner ekip ile bu hizmetlerin sunulmasını sağlamaktır (Munson and Leuthner, 2007). Palyatif bakım 

ölümü geciktirmez veya hızlandırmaz. Yaşamın süresinden ziyade yaşamın daha kaliteli olmasıyla ilgilenir. Ölüme 

yaklaşıldıkça hasta ve aile bireylerini rahatlatan tedbirler artırılır ve hastanın kaybedilmesinden sonraki yas 

döneminde de aile bireylerine destek sağlanmasına odaklanılır (Michelson and Steinhorn, 2007).  

 

 

Palyatif Bakım Hemşiresinin Başlıca Prensipleri 

 

İlişki İçerisinde Olmak: Yakın ilişkilerle ve desteklerle hasta bireyle ve ailesi ile terapötik ilişki sağlar. 

Bütünlüğü Korumak: Kendisinin, hastanın ve ailenin bütünlüğünü korur 

Değerli Olmak: Hemşire, hastaların içsel değerlerinin olduğunu, yaşam gibi ölümün de olağan bir süreç 

olduğunu kabul eder. 

Onun Adına Yapmak: Bakım koordinasyonu, ağrı ve semptom yönetiminde kanıta dayalı uygulamalara 

dayanan bakım yapar. 

Güçlendirmek: Hasta bireyin ve aile bireylerinin güçlenmesini sağlayarak etkili bakım verir. 

Anlam Bulmak: Hasta ve ailenin yaşam ve hastalığa ait tecrübelerinin anlamını bulamasını sağlar. 

(Özkan 2010). 

 

Ailenin Yaşadığı Sorunlar 

 

Fiziksel sorunlar 

 

Aileler hasta bireylerden daha çok depresyon, anksiyete, yorgunluk, sosyal izolasyon, rol çatışmaları ve 

sıkıntı yaşadığını ve sonuçta aile üyelerinin bağışıklık sistemlerinin bozulmasıyla birlikte fiziksel olarak hastalık 

risklerinin yükseldiğini ortaya koyan çalışmalar bulunmaktadır. Bu fiziksel semptomlar arasında yorgunluk, baş 
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ağrısı, çarpıntı, sırt ağrısı, uyku bozuklukları ve iştahsızlık ilk sırada yer almaktadır. Evde ağrı yönetimin 

sürdürülmesi bakım verenleri olumsuz olarak etkilediği görülmüştür (Siminoff et al., 2010). 

Psikolojik sorunlar 

Aile üyeleri hastaya sürekli olarak bakım verdiklerinde hastadan daha fazla stres yaşarlar. Bu stres bakım 

vermeden kaynaklandığı gibi sevdikleri kişinin acı çekmesine tanık olunmasından da kaynaklanabilir. Ayrıca 

bakım verenin mükemmeliyetçi ve karamsar olma gibi özellikleri de psikolojik sorunların ortaya çıkmasında etkili 

olmaktadır (Gardiner et al., 2014).   

 

Ekonomik sorunlar 

Bazı hasta yakınları sahip oldukları bütün ekonomik kaynakları, bazıları ise bakımın gerektirdiği 

ekonomik kaynaklar için çeşitli şekillerde borçlanarak büyük bir ekonomik sıkıntı içerisine girmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerde sağlık sistemindeki eksiklikler; kanser hastasının bakımını sağlayan aile üyelerinin 

yaşadığı tüm bu ekonomik sıkıntılarla tek başlarına baş etmesine neden olmaktadır. Ekonomik sorunlar 

incelendiğinde; tıbbi bakıma ulaşmada araç kiralamaya harcanan maliyet, bakım süresince çalışma yaşamına son 

verme, sigorta ödemelerinin yetersiz olması, işe gitmeme nedeni ile maaşın kesilmesi gibi konular bu kapsamda 

sayılabilir (Fadıloğlu, 2015).  

Sosyal sorunlar 

Aile üyeleri günlük yaşantılarını hastalara göre düzenlemekte olup, bazı aile üyeleri işlerini bırakmakta, 

arkadaşları ile görüşememekte, kendilerine zaman ayıramamaktadır. Bu durum aile üyelerinde yalnızlaşmayı ve 

sosyal izolasyonu beraberinde getirmektedir (Gardiner et al., 2014). 

Spirütüel sorunlar 

Bu konuda palyatif bakım ekibi, bakım verenlerin sprütüel ve dini değerlerini değerlendirmelidir. 

Spirütüel sorunlara yaklaşımda sosyal çalışmacılar ve din adamları ile konuşma yarar sağlamaktadır. Spiritüel 

bakım da psikososyal sağlık servislerinin yararları tanımlanmıştır (Fadıloğlu, 2015). 

Aile üyelerinin bakım vermede negatif etkileri olduğu kadar bakım verenin mevcut sıkıntılı durum 

nedeniyle kişisel gücünün farkına varması, öz değer duygusunu geliştirmesi, hasta ile derin ilişki kurmasına olanak 

bulması, bireysel gelişim duygusunun artmasını sağlaması, kendini yararlı hissetmesine kadar pozitif etkileri de 

bulunmaktadır (Fadıloğlu, 2015) 

Yaşam sonu bakımda aileye; bakım ilkeleri (hastanın konforunu sağlamak, hasta ile iletişim kurulup 

hastanın içinde bulunduğu durumun farkındalığını saptamak, dini ve spiritüel destek sağlamak) ve yas süreci 

konusunda bilgi verilmelidir İyi ölüm kriterleri aileye belirtilmelidir. Yas sürecinde ailelere; kaybın gerçekliğini 

anlaması, yasa ait duyguları ifade etmesi, duygusal anlamda ölen kişi ile ilişkilerini yeniden düzenlemesi (sağlıklı 

günlerindeki anıların sınıflandırılması hatırlayarak, eski fotoğraflara bakarak iyi günlerini zihninde canlandırması) 

ve yaşama devam etmesi öğütlenmelidir. Ölen kişinin bulunmadığı bir sosyal çevre oluşturarak ve sosyal ağ 

yaygınlaştırılarak ona olan özlem azaltılmalıdır (Fadıloğlu, 2015). 
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HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNİN PALYATİF BAKIMDA ROLÜ VE ÖNEMİ 

Ülkemizde 2009 yılında Sağlık Bakanlığının öncülük yaptığı Ulusal Palyatif Bakım Programı, kanser 

hastaları ve ailelerini yalnızca terminal dönemde değil tedavinin sürdüğü zaman zarfında da yaşam kalitelerini 

arttırmak amacı ile oluşturulmuş ve hemşireleri temel alan toplum tabanlı Palya-Türk projesi 2011 yılında 

başlatılmıştır. Toplum Temelli Palyatif Bakım Ayaktan tedavi edilebilen hastalar için oluşturulmuştur (Şahan Uslu 

ve Terzioğlu, 2015). Daha düşük maliyetlerle bakım sunulması açısından son dönemde ön plana çıkmıştır (Hui ve 

Bruera, 2015). Kliniklerde, hasta bireylerin beslenmelerinin desteklenmesi, semptom kontrolünün sağlanması 

yanında manevi ve psikososyal yönden hasta birey ve yakınları desteklenmektedir. Bunun dışında hastanın aile 

bireylerine hasta bakımının nasıl yapılacağına dair eğitim verilir (Beresford ve Kerr, 2012). Ayrıca hemşireler 

tarafından emosyonel destek verme ve fiziksel bakım sağlama, semptomların yönetilmesi, hasta bireyin ve 

ailesinin eğitilmesi ile hastanın içerisinde bulunmuş olduğu ortamın kontrol kaybının azaltılması, hastaya ve 

ailesine sağlık bakım hizmetlerine ve diğer birimlere yönlendirilmesi gibi önemli sorumluluk ve rolleri 

bulunmaktadır (CHPCA Nursing Standards Committee 2009, Elçigil 2012, Özçelik ve ark. 2014). Bu rol ve 

sorumluluklar: 

 

Bakım 

Hemşire birey ve aile odaklı bir bakım planlamalıdır. Ruland ve Moore (1998) huzurlu bir yaşam sonu 

teorisini geliştirmişlerdir. Palyatif bakım hastalarına yalnızca fiziksel konfor sağlamakla kalmamış aynı zamanda 

sosyal, duygusal, psikolojik ve finansal rahatlama sağlamaya da odaklanmıştır. Yaşam sonunda olan hastalara 

bakım vermede uygulanacak en iyi yaklaşım olarak görülmektedir. Bu standartlar Ağrının olmaması, konfor 

deneyimi, onur/saygı deneyimi, huzurlu olma, bakım veren kişiye/önemli değerlerine yakınlık şeklinde 5 ana başlık 

altında ele alınmıştır (Ruland ve Moore, 1998). 

 

 

 

Semptom kontrolü 

 

Palyatif bakımda hasta bireylere terk edilmeyeceklerini, ihtiyaç duyulduğunda yanında olunacağı ve 

herhangi bir olumsuzlukların beraber aşılacağı açıklanır. Bu sayede kişi tek başına acılar içerisinde öleceği endişesi 

yaşamaz. Ayrıca tedaviler ve müdahaleler hasta ve ailesiyle birlikte kararlaştırılır (Özkan 2010).  

 
Palyatif bakım verilirken öncelikle ağrı olmak üzere hasta bireyi rahatsızlanmasına sebep olan tüm 

etkenler kontrol altına alınmalı, semptom kontrolü oluşturulması amacıyla tüm disiplinlerin iş birliği içerisinde 

olması gerekmektedir. 

 

Hemşire hastanı bireyin; 
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 Ağrısını  

 Solunum ve kardiyak  

 Gastrointestinal sistem 

 Genel durum  

 Bilişsel durum 

 Spritüel ve psikososyal durum sorunlarını değerlendirerek ihtiyaç duyulan hemşirelik bakımını 

oluşturmalıdır. 

 Semptomları kontrol altına almak amacıyla kanıta dayalı rehberler kullanarak en güncel verileri 

izlemelidir (Elçigil 2012). 

 
Ölüm esnasındaki bakım 

 

Hemşire hasta bireyin huzur içerisinde bir yaşam sonu bakımı için ağrı, acı, sıkıntıyı gidermek, umut ve 

anlamlılığı sürdürmek, hasta ve aile arasında güveni sağlamak, hasta ve ailesinin bütünlüğü ve karar verme 

haklarına saygı, hastanın ölümüne ilişkin yaklaşımları içerdiği özel duruma bağlı olarak ortaya çıkabilecek 

uygulama konularında rehberlik etmelidir (Ruland and Moore, 1998).  

Hemşire hasta kişinin huzur içerisinde ölümü için ihtiyaç duyulan çevresel düzenlemeleri sağlamalı, hasta 

bireyin ve aile bireylerinin mahremiyetlerinin korunacağı, yakın ilişkilerin sürdürüleceği ortam hazırlamalıdır. 

Aile bireylerine ölüm meydana gelirken oluşacak belirti, bulgu ve durumlar hakkında bilgi vermelidir. Hastanın 

ailesi bireyin acı yaşamasından öldüğü anda yanında bulunamamaktan dolayı endişelenebilir. Bu korkuların ve 

endişelerin giderilmesi gerekmektedir. 

 
Hemşire ölmek üzere olan bireyin fiziksel bakımlarını sürdürmeye devam etmelidir. Hastanın ağrıları ve 

solunum sorunluları kontrol altında olmalıdır. Hastanın cilt ve mukoza bütünlüğünün sürdürülmesine dönük 

tedbirler almalıdır. Hastanın rahatını sürdürmeye yönelik gereken işlemleri planlayarak bunları uygulamalıdır. 

Aile tarafından gerçekleştirilmek istenilen kültürel veya dini uygulamalar varsa yardımcı olmalıdır. Aile 

bireylerinin olumlu yas sureci geçirmesi için destek sağlamalıdır (Elçigil, 2012).   

 
Eğitim 

 

Hastanın ve ailesinin anlayacağı bir şekilde; 

 

 Hastalığın prognozu ve süreci, 

 İlaçların etki, yan etki, uygulanma yöntemleri, 

 Tedavinin amacı, faydaları, yan etkileri ve maliyeti, 

 Ağrılarının ve semptomlarının kontrol edilmesi, 

 Acil durum ve komplikasyonlar,  

 Keder süreci ve yas, 

 Ölüm süreci, 

 Alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında bilgi verilmelidir (Elçigil, 2012). 
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Tedavi 

 

Hemşire hasta bireyin tedavi sürecinin devamını sağlamalı, tedavi ile ilgili gerekli bilgileri hasta bireye 

ve yakınlarına vermelidir. Tedavi durumuyla ilgili ekipteki koordinasyonu sağlamalıdır (Elçigil, 2012). 

 
Koordinasyon 

 

Kayıp ve yas süreci, ölüm süreci, durum değişikliği sırasında ailesini ve kişiyi destekler ve koordine eder. 

Kişilerin ve ailesinin sağlık hizmetlerine erişmesini ve ulaşmasını sağlar (acsp.net 2014). Hasta ve aile bireylerinin 

manevi ve kültürel değerlerinin, gelenek ve göreneklerinin hastalığa olan etkilerini değerlendirmelidir. Hemşire 

gerektiği zamanlar hastaya ve yakınlarına bilgi almaları için ilgili telefon numarasını vererek, bakım süreci 

hakkında bilgilendirmelidir. Acil durumda hastanın ve ailesinin hastaneye acil hizmet birimlerine ulaşmaları 

konusunda bilgilendirilmelidir. Hemşire hastaya ve yakınlarına kimlerden ve ne şekilde yardım alacakları 

hususunda danışmanlık sağlamalıdır (Ahmedzai et al., 2004, Elçigil, 2012). 

 
Savunuculuk 

 

Hasta ve yakınlarının haklarının korunması sağlanmalıdır. Bireyin ihtiyacı olmayan ve yarar 

sağlamayacak olan işlemlere izin verilmemelidir. Yasal yönden aile bireylerine bilgi verilmelidir. Kaynaklara 

ulaşmalarına ve desteklerden faydalanmaları konularında danışmanlık yapmalıdır. Birey ve yakınlarını hastanın 

bakımının planlanmasına katılmaları için destek sağlanmalıdır. Hasta hayatını en iyi bir şekilde geçirmesi için 

güçlendirilmelidir. Ağrı olmadan yaşamını devam ettirmesi  ve onurlu bir şekilde ölme hakkının olduğu hastanın 

kendisine söylemelidir. (Elçigil, 2012). 

 

Liderlik 

 

Hemşire bakım yaparken liderlik rolünü yerine getirmelidir. Hemşire yüksek kaliteli ve güvenli palyatif 

bakımı savunur ve destekler. Bilgi ve araştırmanın uygulanması ve yayılması, eleştirel analizi nesilden nesile 

aktararak palyatif bakım hemşireliğini ilerletir. Palyatif bakım hemşiresi disiplinler arası ekibin önemli bir üyesidir 

ve meslektaşlarına danışmanlık, eğitim, liderlik ve mentorluk yoluyla öğrencilerin, meslektaşların, akranların ve 

diğerlerinin mesleki gelişimine katkıda bulunur (acsp.net, 2014). 

 
Hastanın ve ailenin problemlerini çözümü noktasında öncülük etmeli, uygun bir bakıma ve kaynaklara 

ulaşmaları için onlara yardım etmelidir. Ekip içindeki rolünü ve sorumluluklarını açıklamalıdır. Hastanın ve 

ailesinin bakımda söz sahibi olmaları ve bakımda  rol almaları konularında desteklemelidir (Elçigil, 2012). 

 

SONUÇ 

Palyatif bakım sürecinde hastalıklar uzun süreli bir yönetimi, hem bireysel hem de ülke genelinde sosyal 

ve ekonomik bir yükü de beraberinde getirmektedir Palyatif bakım, hastalığın sadece iyileştirilmesi açısından değil 

aynı zamanda hayatı tehdit eden tedavi imkanı olmayan hastalık durumlarında hasta bireyin ağrılarının olmaması, 
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onur/saygınlık deneyimi, konfor deneyimi, huzurlu bir şekilde ölümü karşılaması ve hastanın aile üyelerinin 

desteklenmesi ve güçlendirilmesi düşüncesini birlikte getirmiştir. Bu kapsamda bireylerin bakımında daha etkin 

katılımı ve bireysel önceliklerin ve amaçların farklı sağlık durumları ve erişilebilirlik göz önüne alındığında birey 

ve aileyi merkezli bakımın ön plana çıktığı görülmektedir. Bu doğrultuda palyatif bakım hizmetlerinde 

hemşirelerin en etkili ekip üyesi olduklarının altı çizilmekte ve hemşireler tarafından sunulan bakımın daha 

ulaşılabilir olduğu ele alınmaktadır. 

 

KAYNAKLAR 

Ahmedzai, S.H., Costa, A., Blengini, C., Bosch, A., Sanz-Ortiz, J., et.al. (2004). A New International Framework 

For Palliative Care. European Journal Of Cancer, 40; 2192-2200. 

 
Currow, D.C., Wheeler, J. L., Glare, P. A., Kaasa, ve S., Abernethy, A. (2009). P.A Framework For 

Generalizability İn Palliative Care. J Pain Symptom Manage, 37(1); 373-386. 

Elçigil, A. (2012). Palyatif Bakım Hemşireliği, Gülhane Tıp Dergisi, 54(3); 29-334.  

Fadıloğlu, Ç. (2015). Akciğer Kanserli Hastada Palyatif Bakım Ve Kanıta Dayalı Uygulamalar. 

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/B1_11_AKciger_Ca_Palyatif_Bakim.pdf. 

Gardiner, C., Brereton, L., ve Frey, R. (2014). Exploring The Financial İmpact Of Caring For Family Members 

Receiving Palliative And End-Of-Life Care: A Systematic Review Of The Literatüre, Palliative Medicine, 

28(5); 375–390. 

Hui, D., Bruera, E. (2015). Models Of İntegration Of Oncology And Palliative Care, Ann Palliat Med, 4(3); 89-

98.ergisi 

Michelson, K., Steinhorn, D. (2007). Pediatric End-Of-Life Issues And Palliative Care, Clinical Pediatric 

Emergency Medicine, 8(3); 212-219. 

Munson, D., ve Leuthner, S. R. (2007). Palliative Care For The Family Carrying A Fetus With A Life-Limiting 

Diagnosis, Pediatr Clin North Am., 54(5); 787-98. 

Ruland, C.M., Moore, S.M. Theory Construction Based On Standards Of Care  : A Proposed Theory Of The 

Peaceful End Of Life, Nurs Outlook, 46(4); 169-75. 

Özçelik, H., Fadıloğlu, Ç., Uyar, M., ve Karabulut, B. (2010). Kanser Hastaları ve Aileleri için Palyatif Bakım. 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu. İzmir. 

Özkan, S. (2010). Ağır Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nda Palyatif Ve Yaşam Sonu Bakımı. Maltepe 

Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı; 273-282. 

Siminoff, L., Wilson-Genderson, M., ve Baker, S. (2010). Depressive Symptoms İn Lung Cancer Patients And 

Their Family Caregivers And The İnfl uence Of Family Environment. Psychooncology,19(12); 1285–1293. 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

1255 
 

Şahan, U., F., Terzioğlu F. (2015). Dünyada ve Türkiye’de Palyatif Bakım Eğitimi ve Örgütlenmesi. Cumhuriyet 

Hemşirelik Dergisi, 4(2); 81-90. 

The Canadian Hospice Palliative Care Nursing Standards Committee, Hospice Palliative Care Nursing Standards 

of Practice. (2002). p. 1-30. 26.03.2018 tarihinde  

http://acsp.net/media/367211/chpc_ng.standards.2014.14_july_2014.final.pdf sayfasından alınmıştır. 

Uslu, Ş. F., ve Terzioğlu, F. (2015). Dünya’da ve Türkiye’de Palyatif Bakım Eğitimi ve Örgütlenmesi, Cumhuriyet 

Hemşirelik Dergisi, 4(2); 81-90. 

 

11(2):56-70 

 

 

 

 

 

  

http://acsp.net/media/367211/chpc_ng.standards.2014.14_july_2014.final.pdf


“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

1256 
 

Prematüre Yenidoğanlarda Doğum Odası Bakımında Güncel Yaklaşımlar 

Current Approaches in Delivery Room Care of Premature Newborns 

 

Öğr. Gör. Deniz BATMAN1   Prof. Dr. Ayden ÇOBAN2 

 

1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı 
2 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Anabilim Dalı 

 
 

ÖZET 

Doğum odasında prematüre yenidoğanlara uygulanan doğru ve uygun bakım yenidoğanların sağlıkları üzerinde 

büyük bir role sahiptir. Özellikle doğru yaklaşım sağlanan prematürelerin yoğun bakım gereksinimi ve yoğun 

bakımda yatış süresinin azalabileceği ayrıca sağlıklarının olumlu yönde etkileneceği düşünülmektedir. Annenin 

son adet tarihine göre hesaplanan ve 20 haftadan önce doğan prematürelerin canlandırma endikasyonlarının 

olmaması önemli bir konudur. Bu haftadan büyük tüm prematürelerin ise yaşama hakkı vardır ve müdahalede 

bulunulmalıdır. İlk olarak yenidoğanlar spontan solunum varlığı ve kalp hızı açısından değerlendirilmeli ve 

gerekliyse başlangıç basamakları uygulanmalıdır. Bu değerlendirmeye ek olarak APGAR skoru yenidoğanın genel 

durumu ve canlandırmaya yanıtı hakkında bilgi verirken 1. dakika skoru belirlenmeden gerekliyse canlandırma 

başlatılmalıdır. Aktif-canlı olarak değerlendirilen tüm prematüre yenidoğanların umblikal kordları 

klemplenmeden önce en az 30 sn süreyle beklenmeli, yenidoğanda başlangıç basamaklarının uygulanması 

öngörüldüğünde ise, kordun pasentadan bebeğe doğru üç kez sıvazlanmalıdır. Haftasına bakılmaksızın tüm 

prematüre yenidoğanlarda hipoterminin önlenmesi için sağlanmalıdır. Hipotermiyi önlemek için özellikle 30 

haftadan küçük prematürelerin kurulanmayıp, polietilen plastik örtü ya da torba içine alınması ve hiçbir nedenle 

banyo yaptırılmaması önemli uygulamalardandır. Prematürelerde yetersiz K vitamini sentezi ve kanama riski göz 

önüne alındığında mutlaka uygun dozda K vitamininin intramüsküler olarak uygulanması gerekmektedir. Eğer 

neonatal transport gerekli ise yenidoğanda hipotermi, hipotansiyon, hipoglisemi, hipoksi ve hipo-hiperkarbi 
yönünden stabilize edilmesi ve nakilde korunması oldukça önemlidir. Bu makalede, prematüre yenidoğanların 

doğum odasında ilk değerlendirilmesi, başlangıç basamakları, aspirasyon uygulaması, umblikal kordun klempleme 

zamanı ve yöntemi, hipoterminin önlenmesi, K vitamini uygulaması ve neanatal transport sırasında bakım alt 

başlıkları literatüre dayalı olarak incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bakım, doğum odası, prematüre yenidoğan 

ABSTRACT 

Proper and appropriate care for premature newborns in the delivery room plays a major role in the health of 
newborns. It is thought that the intensive care needs and the length of hospitalization of the premature patients 
who are provided with the right approach may decrease and their health will be positively affected. Premature 
babies born before 20 weeks, calculated according to the mother's last menstrual period, have no indications for 
resuscitation. All premature newborns older than this week have the right to life and should be treated. First, 
newborns should be evaluated for the presence of spontaneous respiration and heart rate, and if necessary, initial 
steps should be performed. Also APGAR score provides information on the general condition of the newborn and 
its response to resuscitation. The umbilical cords of all premature who are evaluated as active-alive should be 
waited for at least 30 s before clamping, and when the initial steps are envisaged in the newborn, the cord should 
be stroked from the passent to the baby three times. Precautions should be taken to prevent hypothermia in all 
premature. Considering the risk of insufficient vitamin K synthesis and bleeding in premature cases, vitamin K 
must be administered intramuscularly. If neonatal transport is necessary, it is very important to stabilize and protect 
it in the newborn in terms of hypothermia, hypotension, hypoglycemia, hypoxia and hypo-hypercarbia. In this 
article, first evaluation of premature newborns in delivery room, initial steps, aspiration application, clamping time 
and method of umbilical cord, prevention of hypothermia, vitamin K administration and care during neanatal 
transport are examined based on the literature. 
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GİRİŞ 

Gebelikte gestasyon süresi annenin son adet tarihinin (SAT) ilk gününden doğuma kadar geçen süreçtir. 

Normal kabul edilen süre 38 ile 42 hafta arasında olup, bu grupta doğan yenidoğanlar matür veya miad olarak 

adlandırılmaktadırlar (WHO, 2013). Buna karşın SAT’a göre 20. gestasyonel hafta (GH) ile 37. GH arasında 

doğanlar prematüre yenidoğan olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2018). Prematüre yenidoğanların GH’larına göre 

farklı fizyolojik özelliklere ve bakım gereksinimine sahiptirler. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), prematüre 

yenidoğanları GH’larına göre üç farklı grupta incelemektedir (WHO, 2018). Bunlar, ileri derecede prematüre (< 

28 GH), orta derece prematüre (28-<32 GH) ve sınırda prematüre (32-37 GH)’dir. 
Prematürelik neonatal mortalite ve morbiditenin önde gelen nedenleri arasındadır (WHO, 2018). Her yıl 

yaklaşık 15 milyon bebek prematüre olarak doğduğu ve bunlardan bir milyonunun prematüreliğin yol açtığı 

komplikasyonlar nedeniyle öldüğü bildirilmiştir (Liu ve ark, 2016). Ülkemizde yürütülen bebek ölümlerininin 

incelendiği bir çalışmada, yenidoğanların büyük bir bölümünün erken neonatal dönemde ve prematüre oldukları 
bildirilmiştir (Karabulut ve ark, 2009). Vançelik ve arkadaşlarının (2012) yaptığı bir diğer çalışmada da, neonatal 

ölüm nedenlerinin %43,6’sını prematürelerin oluşturduğu tespit edilmiştir.  
Sağlık çalışanlarının prematüre bebeklerin bakımında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve gerekli 

ekipmanın sağlanmasıyla prematüreliğe bağlı ölümler yarıya inmiştir (WHO 2012). Klinik ve teknolojik 

gelişmelerle birlikte prematüre yenidoğanların yaşam şansları artarken özellikle tedavi sürecini de kapsayan 

komplikasyonlar nedeniyle morbidite oranlarının da arttığı belirlenmiştir (Erdeve, 2009). Prematürelik riskli 

yenidoğanlar sınıfında yer almaktadır. Prematürelerin gelişimsel dönemlerinde nörogelişimsel, görme ve işitmeyle 

ilgili sorunlar ve konuşma güçlüğü gibi uzun dönemli problemler yaşadıkları bilinmektedir (Gasparovic ve ark, 

2018; Vohr, 2016). Bu problemlere yenidoğanın GH’sının yanı sıra yoğun bakımda uzun süre kalması, oksijen 

gibi tedavi yöntemlerinin uzun süreli kullanım gereksinimi gibi nedenler yol açabilmektedir. 
Prematüre yenidoğana ilk yaklaşımda, yenidoğanın yaşama şansı ve komplikasyonların azaltılması 

üzerinde durulur. Doğum odasında yapılan ilk değerlendirme, başlangıç basamakları, yenidoğanın optimal çevre 

koşullarının sağlanması ve kanıta dayalı uygulamaların ilk bakımda yer alması, prematüre yenidoğanın sağlığını 

önemli derecede etkileyebilmektedir. Özellikle doğru yaklaşım sağlanan prematürelerin yoğun bakım 

gereksiniminin ve yoğun bakımda yatış süresinin azalabileceği düşünülmektedir. Bu makalede, prematüre 

yenidoğanların doğum odasında ilk değerlendirilmesi, başlangıç basamakları, aspirasyon uygulaması, umblikal 

kordun klempleme zamanı ve yöntemi, hipoterminin önlenmesi, K vitamini uygulaması ve neonatal transport 

sırasında bakım alt başlıkları literatüre dayalı olarak incelenmiştir. 
 
Doğum Odasında İlk Değerlendirme 

Prematüre yenidoğanların doğumunun ardından tonusu ve solunumu değerlendirilmelidir. Bu kriterlerden 
her ikisinde de sorun tespit edilmediğinde yenidoğan canlandırma girişimi gerektirmeyen ''aktif-canlı'' yenidoğan 

kabul edilerek olağan bakıma geçilmelidir (Perlman ve ark, 2015; Wyckoff ve ark, 2015). Herhangi birinde sorun 

tespit edildiğinde ise acilen başlangıç basamaklarına geçilmelidir. Özellikle doğum sonrası “ilk altın dakika” 

olarak tanımlanan birinci dakikada olumsuzlukların tespiti ve uygulanacak yaklaşım çok büyük önem taşımaktadır 
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(Yaşa, Çoban ve İnce, 2017). Ayrıca buna ek olarak doğumun ardından birinci ve beşinci dakikalarda APGAR 

skoru değerlendirilmelidir (TND, 2016).  
APGAR skoru her biri 0, 1 ve 2 puan alabilen beş bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; (1) renk, (2) kalp hızı, 

(3) refleksler, (4) kas tonusu ve (5) solunumdur. Puan aralığı 7-10 arasında olanlar, ileri takip gerektirmeyen, anne 

yanında izlenebilecek yenidoğanlardır.  Toplam puanı 7’den düşük olanlarda ise 20 dakikaya kadar her 5 dakikada 

bir hesaplama yapılarak değerlendirilmelidir (ACOG, 2015; TMFTD, 2015). Amerikan Jinekoloji ve Obstetri 
Derneği (ACOG, 2015) tarafından genişletilmiş olan APGAR skoru Tablo 1’de verilmiştir. APGAR skoru 
yenidoğanın genel durumu ve canlandırmaya yanıtı hakkında bilgi verirken 1. dakika skoru belirlenmeden 

gerekliyse canlandırma başlatılmalıdır (TMFTD, 2015).  
 

BULGU 0 puan 1 puan 2 puan 
1. 
dk 

5. 
dk 

10. 
dk 

15. 
dk 

20. 
dk 

Renk Mor ya da soluk Akrosiyanoz Tüm vücut pembe      

Kalp hızı Yok <100/dk 
>100/dk 
 

     

Refleks Yanıt yok 
Yüz 

buruşturma 
Ağlama ya da aktif geri 

çekme 
     

Kas 
tonusu 

Gevşek 
Ekstremiteler 
fleksiyonda 

Aktif hareket 
     

Solunum Yok 
Zayıf, 

düzensiz 
Güçlü ağlama 
 

     

 TOPLAM      
Tablo 1. Genişletilmiş APGAR skoru formu 
 

Doğum Odasında Başlangıç Basamakları 

Prematüre doğumlarda en önemli sayılacak faktörler arasında yeterli ve doğru ekipman bulundurulması 

sayılabilir. Doğum başlamadan önce tüm ihtimaller göz önünde bulundurulup, tüm malzemeler hazır ve çalışır 

durumda olmalıdır. Bu hazırlık zaman kaybını önleyip, yenidoğanın ilk dakikasında uygun yaklaşımın yapılmasını 

sağlayabilecektir. Özellikle prematüre ölçülerinde maskeler, entübasyon tüpü (No:0), laringoskop ve bebeğin 

ısısısnı korumak için polietilen plastik torba ve şapka önemli malzemeler arasında sayılabilir. 
İlk olarak, postkonsepsiyonel 22 GH veya SAT’a göre 20 GH’dan önce gerçekleşen doğum eyleminde, 

yenidoğanın canlandırma endikasyonu yoktur. Buna karşın 25 GH ve üzerinde doğan tüm prematürelere başlangıç 

basamakları uygulanması gerekmektedir. Ayrıca 22-24 GH arasında doğan yenidoğanlara yönelik uygulanacak 

işlemle ilgili fikir birliği yoktur ve etik ikilem yaratan bir durum sayılabilir (Guillén ve ark, 2015; Hascoët ve ark, 

2014; Upadhyay ve ark, 2013).  
Bu ikileme karşın Anne ve Yenidoğan Hakları Barselona Deklarasyonun (2001) üçüncü maddesi “Her 

yenidoğan yaşam hakkına sahiptir” şeklindedir. Ayrıca ülkemizdeki yasal düzenlemeler incelendiğinde Türk Ceza 

Kanunu (TCK) 99/2. maddesinde “Tıbbî zorunluluk bulunmadığı hâlde, rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on 

haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” 

şeklinde yasal sınıra yer verilmiştir. Buna ek olarak TCK 99/6. Maddesi şu şekildedir; “Kadının mağduru olduğu 

bir suç sonucu gebe kalması hâlinde, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, 

gebeliği sona erdirene ceza verilmez” (TCK, 2004). Mevcut maddelere göre ülkemizde 20 GH sonrası 

yenidoğanlarda kesin yaşam hakkından söz edilebilir. Bu bilgilere bağlı 22-24 GH arasında doğan yenidoğanlara 

da başlangıç basamaklarının uygulanmasının uygun olacağı söylenebilir.  
Prematüre yenidoğan ilk değerlendirmede ''aktif-canlı'' olarak değerlendirildiği durumda rutin bakıma 

geçilmelidir. Rutin bakım, ısının korunması, hava yolunun açılması ve gözlemi içermektedir. Ancak ilk 

değerlendirme de olumsuz değerlendirilen bir durum tespit edildiğinde ilk olarak ısıtılıp, hava yolunun açıklığı 

sağlandıktan sonra kurulanıp gerekirse taktil uyaran verilmelidir. Bu aşamanın ardından kalp hızı <100/dk ise 

pozitif basınçlı ventilasyon (PBV) uygulanmalı ve yenidoğan pulse oksimetre ile monitorize edilmeli ve O2 
saturasyonu yakından izlenmelidir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2017; ILCOR, 2015). Pulse oksimetre probunun 

yenidoğanın sağ eli veya kolu üzerine yerleştirilmesi önerilmektedir (Perlman ve ark, 2015; TND, 2016). Ayrıca 

mümkünse Elektrokardiyografi (EKG) izleminin de yapılması gerektiği belirtilmektedir (Perlman ve ark, 2015). 

Yenidoğanın spontan solunumunun olduğu ve kalp hızının en az 100/dk olduğu durumda ise PBV gerekli değildir. 

Bu duruma ek olarak solunum sıkıntısı veya düşük O2 satürasyon değeri olan yenidoğanlarda CPAP uygulanması 
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önerilmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2017). Bu bahsedilen tüm işlemler doğumdan sonraki bir dakika içerisinde 

gerçekleşmelidir (ILCOR, 2015). 
İlk dakikanın ardından tekrar kalp hızı değerlendirilmeli, <100/dk ise solunum değerlendirilip gerekirse 

entübasyon yapılmalıdır. Kalp hızının <60/dk olduğu durumda ise öncelikle PBV ile koordine olarak kalp 

kompresyonu uygulanmalı, düzelme sağlanmazsa intravenöz yolla epinefrin uygulanmalıdır (ILCOR, 2015).  
Tüm işlemler sürecince yapılan tüm işlemlerde nazik olunmasına dikkat edilmelidir (T.C. Sağlık 

Bakanlığı, 2017). Şiddetli aspirasyon, maskenin çok bastırılması, yüksek oranda O2 uygulama gibi uygulamaların 

prematüre yenidoğana zarar verebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca prematüre doğumlarda Neonatal 

Resusitasyon Programı (NRP) sertifikalı ve canlandırma basamaklarını tam olarak uygulayabilen iki kişinin 

mutlaka doğum odasında bulunması gerektiği bildirilmiştir (TND, 2016). 
 
Aspirasyon Uygulanması 

Dünya Sağlık Örgütü (2017), her yenidoğana rutin aspirasyonu önermemektedir. Yapılan 

değerlendirmede aktif-canlı olarak değerlendirilen yenidoğanlarda sadece oral kavitenin ve nazal girişin steril bir 

bezle silinmesinin yeterli olacağı bildirilmiştir (Atkins ve ark, 2018; WHO, 2017).  
Oro farenks/nazofarenks aspirasyon için tek şartın PBV öncesi solunum güçlüğü yaratabilecek ağız ve 

buru tamamen dolduran sekresyon varlığıdır (WHO, 2017). Fakat amniyotik sıvında mekonyum tespit edilen 

yenidoğanlar hiçbir şekilde aspire edilmemelidirler (Atkins ve ark, 2018). Aspirasyon uygulanması gerektiği 

durumlarda, önce ağız içi, sonra burun delikleri, aspirasyon sondasını ilerletilmeden aspirasyon sağlanmalı, 

aspiratör basıncı 80-100 mmHg’yı geçmemelidir (TND, 2016). 
 

 

 

 

Umblikal Kordun Klempleme Zamanı ve Yöntemi 

Yenidoğanın doğumundan sonra plasental dolaşım bir süre daha devam ettiğinden umblikal kordun 

klempleme zamanı önemlidir (Chaparro, 2011). Miad yenidoğanlar için erken klempleme bir dakika içerisinde 

yapılan ve geç klempleme 2-3 dakika sonra yapılan klempleme olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2014). Prematüre 

yenidoğanlarda ise geç klempleme süresi olarak 30-60 saniye kabul edilmektedir (ACOG, 2017). Uluslararası ve 

ulusal birçok sağlık örgütü tüm yenidoğanlar için geç klemplemeyi önermektedir (ACOG, 2017; TND, 2016; 

ILCOR, 2015; WHO, 2014). 
Uygulamada özellikle prematüre yenidoğanların doğum sonrası bakımında sağlık personelinin aceleci 

davranıp erken klempleme yaptığı gözlenmektedir. Bu açıdan yenidoğanın ilk değerlendirmesi oldukça önemlidir. 

Aktif-canlı olarak değerlendirilen tüm prematüre yenidoğanlarda geç klempleme yapılmalıdır (TND, 2016). Ancak 

ilk değerlendirmede acil girişimin gerekli olduğu düşünülen prematürelerde ise, sıvazlama yönteminin tercih 

edilmesinin faydalı olduğunu bildirmiştir (Perlman ve ark, 2015). Prematüre yenidoğanlarda umbilikal kordun 

sıvazlanmasında, yenidoğanın plasenta seviyesinin altında veya plasenta hizasında tutularak, umbilikal kord 

klemplenmeden önce bebeğe doğru 2-3 kere, 10 cm/sn hızında sıvazlama işlemi uygulanmalıdır (Hosono ve ark, 

2009). Umblikal kordun sıvazlama işlemi Resim 1'de görülmektedir (Batman ve Çoban, 2019). 
 

Resim 1. Umblikal kordun sıvazlanma işlemi 
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Hipoterminin Önlenmesi 

Yenidoğanlarda vücut ısısının korunmasında kahverengi yağ dokusu önemli rol oynamaktadır (Power ve 

Blood, 2011). Prematüre yenidoğanların kahverengi yağ dokusunun yetersiz olmasından dolayı hipotermi riskleri 

yüksektir (Meeks, Hallsworth ve Yeo, 2012). Vücut ısısı 36- 36,4ºC aralığında ise hafif hipotermi, 32-35,9ºC 

aralığında orta hipotermi ve 32ºC’nin altında ise ağır hipotermi olarak sınıflandırmaktadır (McCall ve ark, 2018; 

Zenciroğlu ve Koç, 2013). Hipotermi riskini azaltmak için bir takım önlemlerin alınması gerekmektedir. Bunlardan 

ilki doğum odasının ısısı 26°C’nin üzerinde olmalı ve yenidoğanın vücut ısısının 36,5-37,5°C aralığında 

tutulmasına dikkat edilmelidir (DeMauro ve ark, 2013; McCall ve ark, 2010). 
Term yenidoğanların doğum sonrası kurulanması önerilirken, özellikle 30 GH’dan küçük olan 

prematürelerin kurulanmadan hemen polietilen plastik torba içine alınmasının ve şapka takılmasının hipotermiyi 

önlemede oldukça önemli olduğu belirlenmiştir (Leadford ve ark, 2013; McCall ve ark, 2010). Yenidoğan radyant 

ısıtıcı altına veya kuvöze alınarak ısının kontrolü desteklenmelidir. Prematüreyi ısıtmak için termofor, sıcak su ile 

doldurulmuş eldiven ya da torbalar vücut yanıklarına sebep olabileceği için hiçbir şekilde kullanılmamalıdır 

(McCall ve ark, 2018; Perlman ve ark, 2015; Russo ve ark, 2014). 
Ayrıca maternal Hepatit B-C ve HIV (+) olan term yenidoğanların bulaş riskini azaltmak için doğum 

sonrası su ve sabunla hemen yıkanması önerilirken, prematürelerde bebekler, banyo işlemi hipotermi riskini 

artıracağı için hiçbir nedenle önerilmemektedir. Mümkün olan en kısa sürede ılık su ile silme banyo ile 

temizlenmesi yeterli kabul edilmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2015)  

 

 

K Vitamini Uygulaması 

Yenidoğanlarda barsak mikroflorasının oluşmamasından dolayı postpartum ilk 48-72 saat içerisinde K 

vitaminine bağlı faktörler düşük seviyede seyretmektedirler. Bu durum özellikle prematürelerde daha uzun ve daha 

şiddetli seyirde sürmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2015). Prematüre yenidoğanlarda birçok vücut alanında 

kanama riskinin de yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda doğum odasında K vitamininin uygulanması 

son derece önemlidir.  
Prematüreler için K vitamini dozu 0,3-0,4 mg/kg arasında değişmekte olup önerilen kesin bir doz yoktur. 

Ülkemizde uygulama kolaylığı açısından, doğum ağırlığı 1500 gr’ın altında olanlara 0,5 mg, 1500gr’ın üstünde 

olanlara ise 1,0 mg K vitaminin tek doz intramüsküler (IM) olarak yapılması önerilmektedir (TND, 2016; Offringa 

ve Soll, 2010). 
 

Neonatal Transport Sırasında Bakım 

Sağlık durumu kritik ve acil bakım gereksinimi olan prematüre yenidoğanın izlem, bakım ve tedavisinin 

yapılabilmesi için aynı merkez içerisinde yenidoğan yoğun bakım ünitesine veya başka bir merkeze nakledilmesi 

işlemine neonatal transport denilmektedir (Narli ve ark, 2018). Prematüre yenidoğanların nakil endikasyonları 

arasında; beşinci dk. APGAR skorunun <7 olması, ciddi düzeyde solunum sıkıntısı, apne ve bradikardi, ağır 

konjenital anomali, <30 GH, doğum ağırlığının <1000 gr olması gibi durumlar sayılabilir (Narli ve ark, 2018;  

Yıldız, 2008). 
Doğum odası bakımını sağlayan sağlık personeli genellikle yenidoğanın hastane içerisinde yoğun bakıma 

transferini sağlamaktadır. Doğum sonrası doğru bakım ve yaklaşımın öneminin yanında uygun transportun 

sağlanması da yenidoğanın sağlığı üzerinde son derece büyük bir role sahiptir. Bu nedenle neonatal transport 

yenidoğanın doğum odası bakımının ayrılmaz bir parçası kabul edilip, doğru yaklaşımı bilmek son derece 

önemlidir. 
Hastane içerisinde neonatal transport başarısı, bakımı yapılmış ve kullanıma hazır araçlara (transport 

küvözü, ventilatör), eğitimli sağlık personeline ve yeterli iletişime bağlıdır (Narlı, 2017; Yıldız, 2008). Öncelikle 

nakil öncesi ve nakil sırasında yenidoğanın genel durumunun stabilizasyonu mutlaka sağlanmalıdır (ACOG, 2015; 

Woodward ve ark, 2012). Stabilizasyonu için, transport edilecek yenidoğanın iyilik halini ve devamını gösteren 

bulguları ifade eden "Beş H" kuralına dikkat edilmelidir. Bunlar; hipotermi, hipotansiyon, hipoglisemi, hipoksi ve 

hipo-hiperkarbidir (Duran, Aladağ ve Acunaş, 2005). 

Prematüre bebeğin nakli özel yaklaşımları gerektirmektedir. Özellikle transport esnasında yenidoğan 

hipotermisi sık yaşanılan sorunlar arasında olmasından dolayı hipotermiye yönelik önlemler son derece önemlidir 
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(Narlı, 2016;  Kavuncuoğlu ve ark, 2014). Prematürelerin nakli sırasında transport küvözünün nemlendirilmesi, 

termoregülasyonu sağlamada son derece önemlidir. Ayrıca polietilen plastik örtü gibi ek önlemler ısının 

korunmasına yardımcı olmaktadır (Woodward ve ark, 2012; Narlı 2011). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Prematüre yenidoğanlara doğum odasında bakım uygulamalarının oldukça önemli olduğu görülmektedir. 

Makalede incelenen bakım konuları doğrultusunda prematüre yenidoğanların doğum odasında bakımıyla ilgili 

olarak; doğum haftası postkonsepsiyonel 22 GH veya SAT’a göre 20 GH’dan önce gerçekleşen doğum eyleminde, 

yenidoğanın canlandırma endikasyonunun olmadığı, 20 GH üzerindekilerde ise başlangıç basamaklarının 

uygulanması önemli bir konudur. Ayrıca umblikal kordun geç klemplenmesinin, acil bakım gerektiren 
yenidoğanlarda ise sıvazlama yapılmasının, hipoterminin mutlaka önlenmesinin, K vitamini uygulamasının önemi 

ve neonatal transportta yenidoğanın hipotermi, hipotansiyon, hipoglisemi, hipoksi ve hipo-hiperkarbi yönünden 

stabilize edilmesi gerektiği görülmektedir. Makalede yer verilen bilgiler ışığında prematüre yenidoğanlarda (>20 

GH) doğum odasında bakım basamakları Şekil 1’de özetlenmiştir. Bu bilgilere dayalı olarak;  

 Başta ebeler olmak üzere doğum salonunda görev yapan ve yenidoğana müdahale eden tüm sağlık ekibine 

konuyla ilgili hizmet içi eğitim verilmeli, 

 Yöntemleri standardize eden klinik rehberler düzenlenmeli ve sonuçları değerlendirilmeli, 

 Uygulamada doğum odasında prematüre yenidoğanlarda bakım uygulamalarının nasıl yapıldığını 

belirlemeye yönelik tanımlayıcı ve kalitatif çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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Şekil 1. Prematüre yenidoğanlarda (>20 GH) doğum odasında bakım basamakları 

KAYNAKLAR 

İLK DEĞERLENDİRME

Solunum çabası var

Kalp hızı >100/dk

En az 30 sn bekleyip klemple

Aktif-canlı yenidoğan  rutin bakıma geç

Gerekliyse ağız içi ve burnu steril bezle sil

Başa pozisyon ver

<30 GH yenidoğanları polietilen plastik torba içine 
al, kurulama

şapka giydir

radyant ısıtıcı altına al

Hiç bir nedenle banyo yaptırma

1500 gr’ın altında olanlara 0,5 mg, 

1500gr’ın üstünde olanlara ise 1,0 mg K vitaminin 
tek IM uygula

Solunum çabası yok

Kalp hızı <100/dk

Plasentadan yenidoğana doğru üç kez sıvazla 

sonra klemple

1. dk: spontan solunum yok <100/dk ise PBV 
uygula, monitorize et

spontan solunum var <100/dk ise CPAP 
uygula,

monitorize et

2. dk: <100/dk ise solunum değerlendirilip 
gerekirse entübasyon

Kalp hızı <60/dk ise PBV+kalp kompresyonu, 
düzelme sağlanmazsa intravenöz epinefrin 

uygula

Gerekliyse ağız içi ve burnu steril bezle sil

PBV uygulanacaksa ağız ve burun tamamen 
sekresyonle doluysa (aspiratör basıncı aspiratör 
basıncı 80-100 mmHg’yı geçmeyecek şekilde) 

oro/nazofarenks aspirasyon yap

Başa pozisyon ver

<30 GH yenidoğanları polietilen plastik torba 
içine al, kurulama

şapka giydir

radyant ısıtıcı altına al

Hiç bir nedenle banyo yaptırma

1500 gr’ın altında olanlara 0,5 mg, 

1500gr’ın üstünde olanlara ise 1,0 mg K 
vitaminin tek IM uygula

Transport küvözü önceden ısıt

hipotermi, hipotansiyon, hipoglisemi, hipoksi ve 
hipo-hiperkarbiye dikkat et

Gerekirse transport küvözü nemlendir

Bebeği polietilen plastik torbaya al ve şapka 
giydir

UMBLİKAL KORDUN KLEMPLENMESİ 

BAŞLANGIÇ BASAMAKLARI 

HİPOTERMİNİN ÖNLENMESİ 

K VİTAMİNİ UYGULAMASI 

NEONATAL TRANSPORT 

ASPİRASYON 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

1263 
 

 
American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (Erişim Tarihi: 5 Eylül 2019). Delayed umbilical 

cord clamping after birth 2017. https://www.acog.org/ClinicalGuidance-and-Publications/Committee 
Opinions/Committee-on-ObstetricPractice/Delayed-Umbilical-Cord-Clamping-After-Birth  
 
American College of Obstetricians and Gynecologists. The Apgar Score. Committee Opinion No 644. Obstet and 
Gynecol 2015; 126(4): e52-5 

Atkins, D.L., de Caen, A.R., Berger, S., Samson, R.A., Schexnayder, S.M., Joyner Jr, B.L., et al. (2018). American 
Heart Association focused update on pediatric basic life support and cardiopulmonary resuscitation quality: an 
update to the American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care. Circulation, 137(1), e1-e6. 

Batman D, Çoban, A. Gecikmiş Umbilikal Kord Klempleme ve Kord Sıvazlama Uygulamalarinin Prematüre 

Yenidoğanlarda Etkileri. Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2019; 5(1): 54-59. 

Chaparro CM. Timing of umbilical cord clamping: effect on iron endowment of the newborn and later iron status. 
Nutrition reviews. 2011;69:30-6. 

Declaration of Barcelona on the Rights of Mother and Newborn.World Congress of Perinatal Medicine September 
24,2001 Barcelona 

DeMauro SB, Douglas E, Karp K, Schmidt B, Patel, J, Kronberger A, Scarboro R, Posencheg M. Improving 
Delivery Room Management for Very Preterm Infants. Pediatrics 2013;132:1018–1025  

Duran R, Aladağ N, Acunaş B. Bir olgu nedeniyle yenidoğan transportundaki sorunların irdelenmesi. STED. 

2005;14:247-8. 

Erdeve Ö. Aile merkezli bakım ve yenidoğan yoğun bakım ünitesi tasarımında ailenin yeri. Gülhane Tıp Dergisi 

2009; 51:199-203. 

Gasparovic C, Caprihan A, Yeo RA, Phillips J, Lowe JR, Campbell R, Ohls RK. The long term effect of 
erythropoiesis stimulating agents given to preterm infants: A 1H-MRS study on neurometabolites in early 
childhood. Pediatric radiology. 2018 Mar;48(3):374. 

Guillén Ú, Weiss EM, Munson D, et al. Guidelines for the Management of Extremely Premature Deliveries: A 
Systematic Review. Pediatrics 2015;136:343-350  

Hascoët JM, Hansen TW, et al. The ethics and practice of neonatal resuscitation at the limits of viability: an 

international perspective. Acta Paediatr 2014; 103:701-708 

Hosono S, Mugishima H, Fujita H, Hosono A, Okada T, Takahashi S, Masaoka N, Yamamoto T. Blood pressure 
and urine output during the first 120 h of life in infants born at less than 29 weeks’ gestation related to umbilical 

cord milking. Archieves of Disease in Childhood: Fetal Neonatal Education 2009;94(5):28-31  

International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). Part 7: Neonatal Resuscitation. International 
consensus on cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care science with treatment 
recommendations, 2015 (Erişim Tarihi: 6 Eylül 2019). https://www.cpqcc.org/sites/default/files/peds.2015-
3373D.full.pdf 

Karabulut A, İstanbullu B, Karahan T, Özdemir K. Two year evaluation of infant and maternal mortality in Denizli. 

Journal of the Turkish German Gynecological Association  2009;(10):95-8. 

Kavuncuoğlu S, Bayram N, Öztürk E, Aldemir EA, Özbek AS. Neonatal transportun preterm bebeklerin morbidite 
ve mortalitesine etkileri. İKSST Derg 2014; 6: 23-9. 

Leadford AE, Warren JB, Manasyan A et al. Plastic Bags for Prevention of Hypothermia in Preterm and Low Birth 
Weight Infants. Pediatrics 2013;132:e128–e134 

Liu L, Oza S, Hogan D, Chu Y, Perin J, Zhu J, et al. Global, regional, and national causes of under-5 mortality in 
2000-15: an updated systematic analysis with implications for the Sustainable Development Goals. Lancet. 
2016;388(10063):3027-35 

https://www.cpqcc.org/sites/default/files/peds.2015-3373D.full.pdf
https://www.cpqcc.org/sites/default/files/peds.2015-3373D.full.pdf


“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

1264 
 

McCall EM, Alderdice F, Halliday HL, Vohra S, Johnston L. Interventions to prevent hypothermia at birth in 
preterm and/or low birth weight infants. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2018(2). 

McCall EM, Alderdice FA, Halliday HL, Jenkins JG, Vohra S. Interventions to prevent hypothermia at birth in 
preterm and/or low birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev 2010;(3):CD004210 

Meeks M, Hallsworth M. Yeo H: Termoregulasyon.” Yurdakök M (ed): Yenidoğan Hemşireliği, 2. Baskı.” 

kitabında s.79-87, Rota Tıp Kitabevi, Ankara (2012) 

Narlı N, Kırımi E, Uslu S. Turkish Neonatal Society guideline on the safe transport of newborn. Turk Pediatri Ars 
2018; 53(Suppl 1): S18-S31. 

Narlı N. Prematüre bebeğin nakli. Clinic Pediatri 2016; 11: 60-7. 

Narlı N. Stabilizasyon ve nakil. Yurdakök Pediatri (Ed Murat Yurdakök). 1. Cilt. Ankara: Güneş Kitabevi; 2017.p. 

1209. 

Offringa M, Soll R. Prophylactic vitamin K for the prevention of vitamin K deficiency bleeding in preterm 
neonates. The Cochrane Library 2010; CD008342 

Perlman JM, Wyllie J, Kattwinkel J, et al. Part 7: Neonatal resuscitation: 2015 international consensus on 
cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care science with treatment recommendations. 
Circulation 2015; 132: S204-41. 

Power G, Blood A. Fetal and Neonatal Physiology. In: Polin R, Fox W, Abman S, editors. Thermoregulation. 
Philadelpia: Elsiever; 2011: 615–24.  

Russo A, McCready M, Torres L et al. Reducing hypothermia in preterm İnfants following delivery. Pediatrics 

2014; 133: 1055-62. 

T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel yenidoğan bakımı, 2015. (Erişim Tarihi: 6 Eylül 2019). 

http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/cekus/docs/8-%20temel_yenidogan_bakimi.pdf 

TC Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Canlandırması (Neonatal Resusitasyon) Rehberi (2017).  

Türk Ceza Kanunu (TCK) 2004 (Erişim Tarihi: 5 Eylül 2019). 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf 

Türk Neonatoloji Derneği (TND). Doğum salonu yönetimi rehberi, 2016 (Erişim Tarihi: 5 Eylül 2019). 

http://www.neonatology.org.tr/images/stories/rehberler2016/dogum_odasi_yonetimi.pdf 

Türkiye Maternal ve Fetal Tıp Derneği (TMFTD) (Erişim Tarihi: 5 Eylül 2019). 

http://tmftp.org/webkontrol/uploads/files/Apgar%20Skoru.pdf 

Upadhyay KN, Dhanir R, Emeremni CA, Talati A. The Assessment of Predictive Accuracy of NICHD Extremely 
Preterm Infants Outcome Calculator for Neonates With ≤500 Gm Birth Weight Over 20 Years. 2013 AAP National 

Conference and Exhibition 

Vançelik S, Işık M, Toraman AR, Aktürk Z. Kuzey Doğu Anadolu’da bebek ölümleri ve ilişkili faktörler. Turkish 

Journal of Medical Sciences 2012;42(1):157-166. 

Vohr, B.R., 2016, December. Language and hearing outcomes of preterm infants. In Seminars in 
perinatology (Vol. 40, No. 8, pp. 510-519). WB Saunders. 

Woodward GA, Kirsch R, Trautman MS, Kleinman ME, Wernovsky G, Marino BS. Stabilization and transport of 
the highrisk infant. In: Gleason CA, Devaskar SU, (eds). Avery’s diseases of the Newborn. 9th ed. Phialdelphia: 

Elsevier Saunders, 2012.p. 341-56.  

WHO 2012.  (Erişim Tarihi: 6 Eylül 2019). http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs363/en/ 

World Health Organization (WHO) 2014. Delayed clamping of the umbilical cord to reduce infant anaemia. 
(Erişim Tarihi: 6 Eylül 2019). 

http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/cekus/docs/8-%20temel_yenidogan_bakimi.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf
http://tmftp.org/webkontrol/uploads/files/Apgar%20Skoru.pdf


“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

1265 
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/148793/9789241508209_eng.pdf;jsessionid=6B35B503572A93
AA 8CBCB7047C43BF2A?sequence=1. Accessed at 08.06.2018. 

World Health Organization (WHO). Recommendations on Newborn Heallth, 2017 (Erişim Tarihi: 6 Eylül 2019). 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259269/WHO-MCA-17.07-
eng.pdf;jsessionid=E58AF332717518F6CAB4BD3B7CF8A055?sequence=1 

World Health Organization (WHO). (2018). Pretem Birth. (Erişim Tarihi: 6 Eylül 2019). 

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pretermbirth 

World Health Organization (WHO). Newborns: Reducing Mortality, 2018 (Erişim Tarihi: 6 Eylül 2019). 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/newborns-reducing-mortality  

Wyckoff, M.H., Aziz, K., Escobedo, M.B., Kapadia, V.S., Kattwinkel, J., Perlman, J,M. & et al. (2015). Part 13: 
neonatal resuscitation: American Heart Association guidelines update for cardiopulmonary resuscitation and 
emergency cardiovascular care. Circulation, 132(2), 543-560. 

Yaşa, B., Çoban, A., & İnce, E. Z. (2017). Term ve Preterm Yenidoğanlarda Doğum Odası Bakımında 

Yenilikler. Journal of the Child/Cocuk Dergisi, 17(4). 

Yıldız S. Yenidoğan transportu. In: Dağoğlu, T, Görak G, Editors. Temel neonatoloji ve hemşirelik İlkeleri. 2. 

Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevleri; 2008. p. 43- 56. 

Zenciroğlu A, Koç O. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kurs Kitapçığı. s.167-174, Sağlık 

Bakanlığı, Ankara (2013). 

 

 

  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259269/WHO-MCA-17.07-eng.pdf;jsessionid=E58AF332717518F6CAB4BD3B7CF8A055?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259269/WHO-MCA-17.07-eng.pdf;jsessionid=E58AF332717518F6CAB4BD3B7CF8A055?sequence=1
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/pretermbirth.%2010%20Mart%202019
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/newborns-reducing-mortality
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GİRİŞ 

Uyku, organizmanın çevreyle etkileşiminin değişik uyaranlarla geri dönüşü olan geçici, kısmi ve periyodik 

düzende kaybolması olarak tanımlanmaktadır ve yaşantımızın yaklaşık üçte birlik kısmını kapsamaktadır (35). 

Uyku beynin özel bilinç hali olmakla beraber ilk çağlardan günümüze kadar insanların merak ettiği bir organizma 

davranışıdır.  

Uykunun tarihçesine baktığımızda 1950’li yıllara kadar uyku pasif bir durum olarak nitelendirilmekteydi. 

Literatürde uyku ile ilgili ilk bilimsel yazı 1834 yılında ‘The Philosophy of Sleep’ adıyla kaleme alınmıştır (20). 

Uykuyla ilgili sonraki gelişmeler 1907 yılında devam etmiş ve Hans Berger 1928 yılında uyku araştırmalarında 

önemli bir tanılama aracı olan elektroensefalografi (EEG) kaydını gerçekleştirmiştir (35). Berger’in tıp alanına 

kazandırmış olduğu bu gelişme ile uyku sadece felsefi bir kavram olmakla kalmayıp bilimsel bir nitelik 

kazanmıştır. Uykuyla ilgili gelişmeler ülkemizde de etkisini göstermiş ve 1980‘li yıllarda Cerrahpaşa Tıp fakültesi 

ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde ilk uyku merkezleri kurularak çalışmalara başlanmıştır (38). 

Uyku fizyolojisine göre uyku sırasında beş uyku evresi geçilmektedir. Uyku NREM ve REM olmak üzere iki 

bölümden oluşmaktadır. NREM bölümü kendi arasında 4 evreden oluşmakta ve evre 1’den itibaren tekrarlı bir 

dizi sırayı takip etmektedir. Dement ve Kleitman (1953) uyku sikluslarının 90-120 dakikalık süreler halinde 

tekrarlandığını ortaya koymuştur (2). Evre 2 tüm uykunun yaklaşık %50’lik, REM uykusu %20’lik ve diğer kalan 

evreler toplamda %30’luk kısmı oluşturmaktadır. Evre 1 uykuya geçiş aşamasıdır ve birey bu aşamada kolaylıkla 

uyandırılabilir, gözlerde ve kaslarda hareket yavaşlamaktadır. Evre 2’de göz hareketleri ve elektriksel beyin 

aktivitelerinde yavaşlama kaydedilmektedir. Evre 3’te beyinde ‘delta’ adı verilen dalgalanmalar gözlenir ve bu 

aşamada beyin son derece yavaş dalgalar üretir. Evre 4 delta uykusu olarak adlandırılır ve beyin sadece delta 

dalgaları oluşturur. Evre 3 ve 4’te bir bireyi uyandırmak oldukça güçtür ve bu evrelerde göz aktivitesi ve kas 

hareketi yoktur. Derin uykudan uyanan bireyin ortama adapte olması birkaç dakikasını almaktadır. REM 

uykusunda hızlı, yüzeysel ve düzensiz solunum, çeşitli yönlerde hızlı göz hareketleri, uzuv kaslarında geçici 

kontrol kaybı, kalp atışında ve kan basıncında yükselme meydana gelmektedir. Rüya görme REM evresinde 

meydana gelmektedir (25,35). 

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi yetişkinlerin her gün 7 saat üzerinde uyuması gerektiğini bildirmektedir (37). 

Bir meta analiz sonucuna göre uzun ve kısa süreli uyuma davranışı mortalite riskini artırmaktadır (14). Uluslararası 

katılımlı bir araştırmada Amerika’da %56, Batı Avrupa’da %31 ve Japonya’da %23 düzeyinde uyku sorunları 

tespit edilmiştir ve bireylerin yaklaşık yarısı sorunlarını çözmek için harekete geçmemiştir (23). Ülkemizde uykuya 

yönelik yapılmış en kapsamlı çalışmada uyku bozukluğu prevalansı %21,8 olarak bulunmuştur ve sonuç diğer 

ülkelerle yakın düzeydedir (13). Birinci basamak hizmetlere başvuran insanların yaklaşık %10-20’si önemli uyku 

sorunları yaşadığını belirtmektedir (1).  

Araştırmalarca tanımlanmış olan 58 çeşit uyku bozukluğu bulunmaktadır. Uluslararası Uyku Bozukluklarının 

Sınıflandırılması (ICSD-3)’ün ana uyku bozuklukları; insomnia, uyku ile ilişkili solunum bozuklukları, merkezi 

hipersomnia bozuklukları, sirkadiyen ritim bozuklukları, parasomnialar, uyku ile ilgili hareket bozuklukları ve 

diğer uyku bozukluklarıdır (26).  

http://nationalgeographic.com.tr/makale/agustos_2018/uyku-bilimi/3962
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Uyku yaş, cinsiyet, beslenme şekli, sağlık durumu, bireysel ve çevresel aktörlerden etkilenmektedir (24). Uyku 

sorunları kişisel zararları yanında ülke ekonomisine de zarar vermekte ve her yıl milyarlarca dolarlık verim kaybı 

ve diğer faktörlerle ilişkili olarak maliyete neden olmaktadır (17).  

Vardiyalı çalışma sistemi 20. yy’da iş camiasında oldukça ekonomik karşılanan bir sistem olmuştur. Vardiyalı 

çalışma sisteminde çalışma zaman dilimleri belli aralıklarla değiştirilmektedir. Bu sistem 24 saat üretimin 

gerçekleşmesini sağlamaktadır (3). Dünya da vardiyalı çalışan sayısı değişken rakamlara sahip olmakla beraber 

ülkemizde 2003 yılında %8 olarak belirlenmiştir. (31).  

Uykunun sağlık sorunları ve ekonomi üzerinde olan etkileri konuyu halk sağlığı çerçevesinde ele almayı mümkün 

kılmaktadır. Makalemizde uyku bozukluklarının halk sağlığının geniş bir kitlesi olan işçiler üzerinde etkilerini 

inceledik. Çalışmamızda amacımız uyku sorunlarına toplumsal farkındalık yaratmak ve sağlık profesyonelleri 

arasında görüş birliği sağlanmasına yönelik kanıtlar sunmaktır. 

Sirkadiyen ritim Latince kökenli bir terim olup bir gün boyunca fiziksel ve zihinsel değişiklikleri kapsamaktadır. 

Vardiya sisteminde çalışanlarda sirkadiyen ritmin bozulmasından dolayı meydana gelen yetersiz uyku kişide uyku 

borcu yaratmakta ve çalışanlarda uykuya dalma güçlüğü veya gündüz aşırı uykululuk görülür. Araştırmalarda 

vardiyalı çalışan grubun uyku sorunlarının prevelansı %29-38 iken vardiyasız çalışan grupta %5-45 aralığında 

değişmektedir (12). Aynı şekilde vardiya çalışanlarında yapılan bir çalışmada vardiyalı ve sürekli gece çalışan 

bireylerde kronik insomni ve parasomni daha sık görülmüştür (16). 

İş kazaları araştırıldığında en fazla gece vardiyasında ve gündüz vardiyasının ilk saatlerinde meydana geldiği 

görülmektedir (5) ayrıca üçlü vardiya sisteminde çalışanlarda ikili sisteme göre uyku düzeni 2 kat daha fazla 

bozulmaktadır (15). Aynı şekilde uluslararası facialara neden olan iş kazalarına bakıldığında Çernobil, Bhopal ve 

Tree Mile’de yaşanan faciaların sabah erken saatlerde meydana geldiği ve insan kaynaklı hatalardan dolayı 

kaynaklandığı belirtilmektedir (19).   

Vardiyalı çalışma bozukluğunun belirtileri şu şekilde sıralanabilir; 

 Uyanık ve üretken olunması gereken zamanlarda aşırı uyku hali 

 Uykusuzluk veya uyanamama  

 Yetersiz uyku hissi 

 Konsantrasyon güçlüğü 

 Enerji eksikliği 

 Sinirlilik veya depresyon 

 Kişisel ilişkilerde bozulma (40) 

İş ve kişisel hayat birbiriyle yakın ilişkiye sahiptir. Uyku sorunları kişinin sosyal ve akademik yaşamını 

etkilemekte ve hemostazı etkileyerek kronik hastalıklara neden olmaktadır. Bir meta-analiz çalışması sonucuna 

göre iş kazaları, ve kardiyometabolik hastalıkların görülme sıklığı yetersiz uyku sonucu artış eğilimine sahiptir 

(22). Vardiyalı çalışma sisteminin bireyler üzerinde etkileri iki grup halinde incelenebilir.  

Psikososyal etkiler; İş stresi, sosyal destek yetersizliği, görevlendirme memnuniyetsizliği, iş yükü ve uzun-

düzensiz çalışma saatleri uyku kalitesini olumsuz bir şekilde etkilemektedir (12, 32, 36). Japonya’da bir nakliye 
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şirketinde 8000 kişi ile yapılan çalışmada çalışanların yaşamış oldukları mesleki stresin başta insomnia olmak 

üzere diğer uyku sorunları için önemli bir risk faktörü olduğu belirlenmiştir (33). Vardiyalı uzun çalışma saatleri 

çalışanlarda yorgunluk, sirkadiyen ritimde bozulma, düşük uyku kalitesi ve bilişsel performansta azalma gibi 

nörolojik ve psikolojik sorunlar oluşturmakta ve sosyal hayatı da olumsuz etkilemektedir (21,29,18). Bowman ve 

ark. (2019) vardiyalı çalışanlarda ileri ki yaşlarda Alzheimer gelişme riskinin yüksek olduğunu belirtmiştir. 

Japonya’da 900 işçi ile yapılan bir çalışmada iyi uyku kalitesine sahip işçilere göre kötü uyku kalitesine sahip gece 

vardiyasında çalışan işçilerin ağır alkol tüketim oranları iki katı daha fazla bulunmuştur (27). Ayrıca bu tür çalışma 

hayatına sahip kişilerde sigara kullanımlarında artış görülmektedir (28).  

Kardiyometabolik etkiler; Uyku bağışıklık sisteminin ihtiyaç duyduğu enerjiyi yenilemektedir. Yetersiz uyku 

vücudun hormonal ve kimyasal bütünlüğünü bozarak kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, obezite ve 

gastrointestinal hastalıklar başta olmak üzere bazı hastalıkların gelişmesine neden olmaktadır. Uluslararası Kanser 

Örgütü sirkadiyen ritmi bozan vardiyalı çalışma sistemini kanserojen etkiye sahip olduğunu öne sürmüştür (30). 

Amerika’da 59 bin kişi ile yapılan bir araştırmada 6 saattten daha az uyuyan ve vardiyalı çalışan siyahilerin 

hipertansiyona yakalanma riski diğer çalışanlara göre daha yüksek bulunmuştur (6). Bir başka çalışmada kronik 

hastalığı olanların uyku kalitesi kötü olduğu saptanmıştır (10). Bu durum iş hayatı ve kişisel sağlığın birbiriyle 

güçlü bağlantısını bir kez daha vurgulamaktadır. Vardiyalı çalışma öğün saatleri, düşük kaliteli diyet alımı ve 

beslenme şeklinde de değişikliğe yol açmaktadır (28). Çakmak ve Kızıl’ın 2018’de yapmış oldukları çalışmada 

vardiyalı çalışma sisteminin uyku kalitesini etkilediğini ve obezite bağlantılı olarak metabolik sendrom riskini 

artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. 54.727 kişi ile retro-spektif bir çalışmada gece vardiyasında çalışanlarda kafein 

alımı, sigara kullanımı, kalori alımı ve beraberinde obezite oranları artarken uyku süresinde azalma saptanmıştır 

(30).  

Dünyada ve ülkemizde her geçen gün çalışan sayısı artmaktadır ve bu bağlamda çalışma ortamlarının olumsuz 

koşullarına maruz kalan birey sayısında da artış olmaktadır. Çalışanlar halk sağlığı açısından önemli risk grubunu 

oluşturmaktadır.  

İş sağlığı tüm meslek alanlarında çalışanların bedensel, sosyal, ruhsal yönden iyilik hallerini artırma ve üst 

düzeylere çıkarma üzerine odaklanmaktadır. Güncel iş sağlığı anlayışı sağlığı koruma davranışları ile beraber 

işyeri çevresel koşulları da kontrol eder nitelik kazanmıştır. Örnek olarak; Danimarka vardiyalı çalışanlarda meme 

kanserine ilişkin sigorta ödemesi ile ilgili kararını verdikten sonra vardiyalı çalışma sistemini iş sağlığı riski olarak 

tanımlayan ilk devlet olmuştur (9). 

Halk sağlığı çalışmalarında davranışsal ve çevresel öneriler yer almaktadır. Halk sağlığı hemşireleri uyku sorununa 

yönelik girişimlerini bu ana çerçeveye göre planlamalıdır. Tanılama aşamasında öncelikle bireylerden anemnezleri 

alınırken objektifliğin artması açısından diğer aile üyelerinin de konu hakkında görüşleri alınmalıdır. Bireylerin 

uyku alışkanlıkları, kullanmış olduğu ilaçlar, çevresel koşullar ve sosyal ilişkilerine yönelik veriler de anemneze 

kaydedilmelidir.  

Halk sağlığı hemşiresi bütüncül bir şekilde yapmış olduğu tanılama sonrası bireysel bir eğitim programı 

hazırlamalıdır. Uygun bir şekilde hazırlanan eğitim programı sonucu beklenen hedefler karşılanabilmektedir. 

Örnek olarak; Tayvan’da 37 kadın işçiye uyku hijyeni eğitimi verilmiş ve 5 haftalık eğitim süresi tamamlanıncaya 

kadar tüm katılımcıların uyku kalitelerinde iyileşmeler kaydedilmiştir (7). Eğitim programı bireyin hem gündelik 
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hayatına hem de çalışmakta olduğu iş ortamına yönelik önerileri kapsamalıdır. Örneğin; bir fabrikada 380 kişi ile 

yapılan çalışmada 85 dB Üzeri gürültülü ortamda çalışanların, işitme azlığı ve çınlama şikayeti olanların uyku 

kalitesinin kötü olduğu belirlenmiştir (11). Verilen örnek üzerinden bir eğitim programı yaklaşımı bireyin 

işyerinde koruyucu ekipman kullanmasını ve işverenin gerekli malzemeleri temin etmesine yönelik olabilir. 

İşyerlerinde vardiyalarda uyku sorunlarıyla başetme amacıyla işverenler çalışma ortamında parlak ışıklandırma 

kullanarak, vardiya değişimlerini en aza indirgeyerek ve ara dinlenme molaları ile sorunların önüne geçmesi 

önerilebilir. Örneğin; Japonya’da bazı şirketler işyerinde çalışanların belli bir süre dinlenmeleri için ‘stratejik oda’ 

olarak adlandırdıkları uyku için özel dizayn edilmiş odalar hazırlamıştır (39).  

Uyku Derneğinin sağlıklı uyku için önerileri şu şekildedir; 

 Düzenli yatma ve uyanma zamanı oluşturma 

 Şekerleme yapma alışkanlığınız varsa bu süre gündüz 45 dk dan daha fazla olmamalı 

 Yatmadan en az 4 saat önce alkol ve sigara tüketiminden uzak durulmalı 

 Yatmadan en az 6 saat öncesine kadar kafein içerikli yiyecek ve içeceklerin tüketilmemeli 

 Yatmadan en az 4 saat önce ağır, baharatlı, yağlı ve şekerli yiyeceklerin tüketimi kısıtlanmalı, hafif besin 

içeriğine sahip gıdalarla atıştırmalar yapılabilir 

 Gün içerisinde düzenli egzersiz yapılmalıdır ancak yatmadan önce kısıtlanmalıdır 

 Rahat kıyafetler ve yatak örtüleri tercih edilmelidir 

 Yatmadan önce oda yeterince havalandırılmalı ve oda ısısı uygun seviyeye getirilmelidir 

 Uykuyu engelleyici çevresel uyaranlar uzaklaştırılmalıdır 

 Yatak iş ve genel amaçlı kullanımlar uzak tutulmalıdır (34). 

Ülkemizde ve dünyada bu yıl 15 Mart Dünya Uyku Günü ‘Sağlıklı Uyku, Sağlıklı Yaşlanma’ sloganıyla 

kutlanmıştır (34). Uyku sorunlarının kişisel ve toplumsal açıdan önemli bir risk oluşturmasına karşın klinik, 

bilimsel çalışmalar ve bununla beraber toplumsal farkındalık yeterli düzeye ulaşmamıştır. Yapılacak çalışmaların 

toplumsal ve mesleki farkındalığın bilimsel ve akademik kurumlarca artırılması, klinik olarak uyku merkezi 

sayısının artırılması bu merkezlerde uyku programları oluşturulması konularına odaklanması önerilmektedir.   
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DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ENFEKSİYONLARI KONUSUNDA 

BİLGİ VE TUTUMLARI 

 

Dilay YOSUN SELBES 

Selcen ÖNCÜ 

 

Özet 

  

Sağlık çalışanlarının enfeksiyon kontrolü hakkındaki bilgi düzeyini ölçmeye yönelik farklı çalışmalar yapılmıştır. 

Sağlık çalışanları kapsamına giren diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin enfeksiyon kontrolü konusunda 

farkındalıkları ve tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar yapılmasına rağmen hastane enfeksiyonu 

konusunda bilgi düzeyi ve tutumları ile ilgili çalışmaların sayısı yetersizdir. Bu çalışma, diş hekimliği fakültesi 

öğrencilerinin hastane enfeksiyonu konusundaki bilgi düzeyi ve tutumlarını belirlemek amacıyla 

tanımlayıcı/kesitsel olarak planlandı ve gerçekleştirildi. 

Araştırmanın örneklemini; Aydın ilinde bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 

2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 285 öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından hazırlanmış olan dört bölümden 

oluşan anket formu kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde diş hekimliği öğrencilerinin sosyodemografik 

özelliklerini, ikinci bölümde hastane enfeksiyonları ile ilgili genel bilgilerini değerlendiren sorular, üçüncü 

bölümde hastane enfeksiyonlarını önlemeye yönelik ifadelerin bulunduğu tutum ölçeği, dördüncü bölümde ise 

hastane enfeksiyonları konusunda önerilerinin sorulduğu açık uçlu soru yer almaktadır. Anketler araştırmacı 

tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile yapılmıştır. Toplanan veriler SPSS 18.0 programı kullanılarak 

çözümlenmiştir. Ayrıca veriler, tanımlayıcı istatistiksel metodlar, Ki-kare ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. 

p0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

Öğrencilerin bilgi olarak en iyi oldukları konu diş tedavilerinden sonra dikkat edilmesi gerekenler iken en az doğru 

bildikleri konunun ise antibiyotik profilaksisi olduğu tespit edilmiştir. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerin 

%67,4’nün hastane enfeksiyonu tanımını bildikleri, %82,8’inin ise hastane enfeksiyonunun önemini kavradıkları 

belirlenmiştir. Öğrencilerin %69,8’nin el hijyeni endikasyonlarını bilmelerine, %57,9’nin hastane enfeksiyonunu 

önlemenin en etkili ve kolay yolu el yıkamak olduğunu bildikleri fakat sosyal el yıkama basamaklarını %42,5’inin 

doğru tanımladıkları belirlenmiştir.  

Çalışmamız sonuçları ışığında Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinde hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve 

kontrolünü sağlayabilmenin ve bunu tutum haline getirmenin yolunun mezuniyet öncesi eğitimde farklı sınıflarda, 

farklı eğitim etkinlikleri ile yer almasının ve konunun öneminin daha fazla vurgulanmasının geleceğin diş 

hekimleri için önemli olduğu düşüncesindeyiz. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileri, Hastane Enfeksiyon Kontrolü, Mezuniyet Öncesi 

Eğitim, Tutum. 
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KNOWLEDGE AND ATTITUDES OF DENTISTRY STUDENTS ABOUT HOSPITAL INFECTIONS 

 

Dilay YOSUN SELBES 

Selcen ÖNCÜ 

 

Abstract 

 

Different studies have been conducted to measure the level of knowledge of health workers about infection control. 

Although studies have been carried out to evaluate the awareness and attitudes of the dental faculty students in the 

scope of health care workers, the number of studies on knowledge and attitudes about hospital infection is 

insufficient. This study was planned and carried out as a descriptive / cross-sectional study in order to determine 

the knowledge level and attitudes of dentistry faculty students about hospital infection.  

The sample of the research; 285 students from the 2016-2019 education in academic year who participated in the 

research in Adnan Menderes University Faculty of Dentistry in Aydın.  

n the first part of the questionnaire, there are questions evaluating the sociodemographic characteristics of dentistry 

students and in the second part, general scale information about hospital infections, in the third part there is an 

attitude scale containing expressions to prevent hospital infections, in the fourth part there is an open-ended 

question asking about hospital infections. The surveys will be carried out by the researcher face to face. The 

collected data were analyzed by using SPSS 18.0 program. Data were also analyzed using descriptive statistical 

methods, Chi-square and Kruskal Wallis tests. Statistical significance was evaluated at p<0.05. 

When each question is examined one by one, the most accurate question is what should be considered after dental 

treatment, and the question with the least correct answer is about antibiotic prophylaxis. In addition, it was 

concluded that %67,4 of students in the Faculty of Dentistry know the definition of hospital infection and %82,8 

understand the importance of hospital infection. 

Although %69, 8 of the students knew that the hand hygiene indications, %57, 9 had the best way to prevent the 

hand and was easy to wash, only %42, 5 of the students defined the social hand washing steps correctly. 

In the light of the results of the research, we think that it is necessary to plan the trainings that will increase the 

awareness level and the desired behaviors in order to control and prevent the HE. 

 

Key Words: Attitude, Dentistry Faculty Students, Hospital Infection Control, Knowledge. 

 

 

 

 

Giriş 

 

Hastane enfeksiyonları (HE), günümüzde hastanelerde sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi, tanı 

yöntemleri ve tedavi seçeneklerinin artışına karşın tüm dünyada sağlık kurumlarında sıklıkla karşılaşılan önemli 
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sağlık sorunlarından biridir (Aşçıoğlu, 2007) Ülkemiz için de önemli bir sağlık sorunu olan HE hasta, hasta 

yakınları ve sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit etmektedir (Ertek, 2008). 

HE Yunanca Nosos (hastalık), Nosokomeion (hastane) sözcüklerinden türetilen nozokomiyal enfeksiyon 

(hastane kökenli veya kaynaklı) olarak belirtilmektedir (Balık, 2012). HE günümüzde halk arasında hastaneden 

kazanılmış enfeksiyon olarak bilinse de, Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğinde HE, 

“yataklı tedavi kurumlarında, sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen tüm enfeksiyonlar” şeklinde 

tanımlanmıştır (Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği, 2005). Tıp literatüründe ve 

uygulamada ise HE farklı nedenlerle hastaneye yatan bir hastada hastaneye yatışında var olmayan; hastaneye 

yattıktan 48-72 saat sonrasında ortaya çıkan veya hastaneden taburcu olduktan sonra 10 gün içerisinde ortaya çıkan 

enfeksiyonlar olarak tanımlanmaktadır (T.C. Sayıştay Başkanlığı, 2007). Cerrahi işlemler sonrasında ise ilk 30 

gün içinde cerrahi yara bölgesinde gelişen enfeksiyonlar da HE olarak kabul edilmektedir (Aşçıoğlu, 2007). 

Diş hekimliğindeki bütün branşlar kendilerine özel riskli durumlar taşıdığı için diş hekimliği 

uygulamalarında HE’lerin kontrolü ve önlenmesi son derece önemlidir. Diş hekimliği uygulamalarında özellikle 

çapraz kontaminasyondan kaynaklanan HE’ye dikkat edilmelidir. Çünkü ağız ortamı çok dar ve küçük alanlar 

olduğu için diş tedavileri esnasında çalışanlar delici kesici aletlerle yaralanabilmekte, kan ve tükürük ile iç içe 

çalışmaları nedeniyle kan yoluyla bulaşan patojenlere ya da hastayla yakın çalıştıkları için hava yoluyla bulaşan 

enfeksiyon ajanlarına maruz kalabilmektedirler. Dolayısıyla diş hekimliği kliniklerinde hekim, hemşire, yardımcı 

personel, hastalar ve stajyer öğrenciler vb. risk altındaki kişilerin enfeksiyon kontrolünü önemsemeleri hem kişisel 

hem de toplum sağlığının korunması açısından son derece önemlidir (Şenel, 2007). 

Bu çalışma, patojen enfeksiyon etkenlerinin çapraz bulaşma olasılığının yüksek olduğu diş hekimliği 

fakültesi kliniklerinde HE’nin kontrolü ve önlenmesinde önemli sorumluluğu olan diş hekimliği fakültesi 

öğrencilerinin HE ile ilgili bilgi ve tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Materyel ve Metod 

Araştırmanın Tipi 

Bu araştırma; diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin HE konusunda bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla 

tanımlayıcı/kesitsel olarak planlanmış ve gerçekleştirilmiş nicel bir çalışmadır.  

Araştırmanın Yapıldığı Yer 

Araştırma, Kasım 2018-Mayıs 2019 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir.  

Araştımanın Örneklemi/Evreni 

Araştırmanın evrenini 2018-2019 yılları arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 

eğitim görmekte olan 1, 2, 3, 4, 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini 2018-2019 yılları 

arasında Aydın ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 373 öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmada örneklem seçimine gidilmeden evrenin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Örneklem araştırmaya 

katılmaya gönüllü olan 285 öğrenciden oluşmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan anket formu, araştırmacı tarafından öğrencilere 

araştırmanın amacı açıklanarak gönüllü olanlar ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Anket 
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formunun birinci bölümünde kişisel bilgilerin sorgulandığı yedi adet soru; ikinci bölümde ise öğrencilerin HE 

konusundaki bilgilerinin belirlenmesine yönelik on iki adet çoktan seçmeli soru, üçüncü bölümde ise öğrencilerin 

bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla Beşli Likert ölçeği şeklinde hazırlanmış 19 madde, dördüncü ve son 

bölümde ise öğrencilerin HE’yi önlemek için önerilerinin sorulduğu bir adet açık uçlu soru bulunmaktadır. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Çalışma sonucunda toplanan veriler değerlendirilirken istatistiksel analizler için SPSS 18.0 programı 

kullanılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler frekans, yüzde, ortalama ± standart sapma ve medyan (25-75 persantil) 

biçiminde gösterilmiştir. Verilerin analizinde Ki-Kare ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. p<0.05 olan 

değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.  

 

 

Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırmanın uygulanabilmesi için gerekli kurum onayı Aydın ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlık 

Makamından, araştırma için gerekli etik kurul onayı ise T.C. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Tıp 

Fakültesi Dekanlığı Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (Protokol No:2018/1484) 

alınmıştır.  

 

Bulgular 

 

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyo-demografik Özellikleri 

 
 
 
 
Sınıf 

Değişken  Örneklem Yüzdesi 
n % 

1. Sınıf 87 30,5 
2. Sınıf 81 28,4 
3. Sınıf 53 18,6 
4. Sınıf 49 17,2 
5. Sınıf 15 5,3 

Cinsiyet Kadın 160 56,1 
Erkek 125 43,9 

Diş hekimliği fakültesini 

isteyerek tercih etmek 
Evet 205 71,9 
Hayır 80 28,1 

Fakültede yıl kaybı Evet 38 13,3 
Hayır 247 86,7 

Akademik başarı algısı Kötü 14 4,9 
Orta 196 68,8 
İyi 75 26,3 

Ailede sağlık çalışanı olma 

durumu 
Evet 69 24,2 
Hayır 216 75,8 

 

Çalışmaya katılan diş hekimliği öğrencilerinden 160’ı (%56,1) kadın, 125’i (%43,9) erkektir.  

Diş hekimliği fakültesini isteyerek seçen 205 (%71,9) öğrencinin 65’i (%74,7) 1. sınıfta, 57’si (%70,4) 2. Sınıfta, 

36’sı (%67,9) 3. Sınıfta, 33’ü (%67,3) 4. Sınıfta, 14’ü (%93,3) 5. Sınıfta eğitim görmektedir. Yapılan istatistiksel 

analiz sonucunda diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin sınıfları ile diş hekimliği mesleğini isteyerek tercih etmeleri 

arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p:0,312). 

Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin sınıfları ile yıl kaybı arasındaki fark (p:0,059) ve öğrencilerin sınıfları ile 

akademik başarıları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p:0,079). 
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Araştırmaya katılan diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin %24,2’si (1. Sınıfta %25,3, 2. Sınıfta %16, 3. Sınıfta 

%26,4, 4. Sınıfta %32,7, 5. Sınıfta %24,2 öğrenci) ailesinde sağlık çalışanı olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin 

sınıfları ile ailesinde sağlık çalışanı olma durumu arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p:0,278). 

Araştırmaya katılan diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin %67,4’ü (199 kişi) HE’yi doğru tanımlayarak “farklı 

nedenlerle hastaneye yatan bir hastada hastaneye başvuru anında inkübasyon (kuluçka) döneminde olmayan; 

hastaneye yattıktan 48-72 saat sonrasında ortaya çıkan veya hastaneden taburcu olduktan sonra 10 gün içerisinde 

ortaya çıkan enfeksiyonlar” (T.C. Sayıştay Başkanlığı, 2007) tanımını işaretlemişlerdir. Öğrencilerin %82,8’i (121 

kişi) HE’nin önemini, %57,9’u HE’yi önlemenin en etkili ve kolay yolunun el yıkama olarak doğru 

yanıtlamışlardır. Öğrencilerin %69,8’i (199 kişi) hastanede el hijyeninin gerekli olduğu durumları, %42,5’i 

(121kişi) sosyal tip el yıkama basamaklarını, %69,8’i (199 kişi) alkollü el antiseptiklerinin kullanım amacını, 

%48,4’ü (138 kişi) eldiven kullanımını, %65,6’sı (187 kişi) koruyucu ekipman giyme sırasını, %55,1’i (157 kişi) 

hastanın tedavisi sırasında ele iğne batması durumunda ilk yapılması gerekenin iğne batan bölgeyi su ve sabunla 

yıkanması gerektiği, %57,2’si (163 kişi) sterilizasyonun tanımını, %37,2’si (106 kişi) diş tedavisi sırasında 

antibiyotik profilaksisi gerekmeyen hastalıkları, %89,1 (254 kişi) diş tedavilerinden sonra hasta aralarında dikkat 

edilmesi gereken uygulamaları doğru yanıtlamışlardır.  

“Hastane enfeksiyonları konusunda yeterli bilgiye sahip olduğum düşüncesindeyim” maddesine; diş hekimliği 

fakültesi öğrencilerinin %31,2’si kararsızım, %30,5’i ise katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Farklılığın beşinci 

sınıflardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Sınıflar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur [(p: 0,0), (Tablo 2)].  

“Diş hekimleri kan yoluyla bulaşan hastalıklara karşı mutlaka aşılanmalıdır”  maddesine; diş hekimliği fakültesi 

öğrencilerinin %57,9’u kesinlikle katılıyorum yanıtını vermişlerdir.  Sınıflar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur 

[(p: 0,0), (Tablo 2)]. Farklılığın ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflardan kaynaklandığı tespit edilmiştir 

“Geleceğin diş hekimi olarak asepsi ve antisepsiyi iyi bilmem gerekir” maddesine; diş hekimliği fakültesi 

öğrencilerinin %56,1’i kesinlikle katılıyorum yanıtını vermişlerdir.  Sınıflar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur 

[(p: 0,0), (Tablo 2)]. Farklılığın ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

“Sadece enfekte hastaya temastan sonra el yıkamak gerekir” maddesine; diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin 

%62,1’i kesinlikle katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Sınıflar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur [(p: 0,002), 

(Tablo 2)]. Farklılığın 1. Sınıflardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. 
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Tablo 2. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonu İle İlgili Tutum Sorularına Verdikleri Cevapların Dağılımı. 

Hastane enfeksiyonu ile ilgili tutum soru maddeleri 
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 d
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n % n % n % n % n %  

Hastane enfeksiyonları konusunda yeterli bilgiye sahip olduğum 

düşüncesindeyim. 
36 12,6 87 30,5 89 31,2 65 22,8 8 2,8 0,0 

Hastane enfeksiyonlarının diş hekimleri için risk olduğunu 

düşünmüyorum.  
187 65,6 59 20,7 9 3,2 11 3,9 19 6,7 0,048 

Diş hekimleri kan yoluyla bulaşan hastalıklara karşı mutlaka aşılanmalıdır. 14 4,9 13 4,6 29 10,2 64 22,5 165 57,9 0,0 
Geleceğin diş hekimi olarak asepsi ve antisepsiyi iyi bilmem gerekir. 16 5,6 13 4,6 18 6,3 78 27,4 160 56,1 0,0 
Hastane enfeksiyonları konusunda fakültede yeterince eğitim görmekteyiz. 33 11,6 53 18,6 115 40,4 70 24,6 14 4,9 0,168 

Hastane enfeksiyonlarını önlemede sağlık personeline büyük görev 

düştüğü düşüncesindeyim. 
6 2,1 13 4,6 26 9,1 86 30,2 154 54,0 0,323 

Hastane enfeksiyonları sağlık personelinin el hijyenine tam olarak 

uymasıyla azaltılabilir. 
7 2,5 15 5,3 35 12,3 129 45,3 99 34,7 0,569 

Kirli eldivenleri çıkardıktan sonra el hijyeninin sağlanması hastane 

enfeksiyonunu azaltır. 
8 2,8 14 4,9 20 7,0 129 45,3 114 40,0 0,529 

İlaç hazırlamaya başlamadan önce el hijyeni sağlanması hastane 

enfeksiyonunu azaltır. 
9 3,2 9 3,2 15 5,3 133 46,7 119 41,8 0,948 

Eldiven takmadan önce ellerin yıkanması hastane enfeksiyonunu azaltır. 9 3,2 13 4,6 50 17,5 126 44,2 87 30,5 0,237 

Diş hekimliğinde kullanılan aletlerin sterilizasyonu hastane enfeksiyonunu 

azaltır. 
10 3,5 12 4,2 13 4,6 93 32,6 157 55,1 0,205 
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Tablo 2. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonu İle İlgili Tutum Sorularına Verdikleri Cevapların Dağılımı (Devamı). 

Hastane enfeksiyonu ile ilgili tutum soru maddeleri 
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n % n % n % n % n %  

Hasta muayenesi/tedavisi sırasında kirli aletlerle eldivensiz temas 

edilmesi hastane enfeksiyonlarını artırır. 
13 4,6 8 2,8 19 6,7 83 29,1 162 56,8 0,410 

Hasta teması sonrasında eller temiz görünüyorsa yıkamaya gerek yoktur. 196 68,8 41 14,4 16 5,6 17 6,0 15 5,3 0,070 

Sadece enfekte hastaya temastan sonra el yıkamak gerekir. 177 62,1 56 19,6 21 7,4 11 3,9 20 7,0 0,002 

Eldiven takıyorsak el yıkamaya gerek yoktur. 164 57,5 63 22,1 26 9,1 18 6,3 14 4,9 0,023 

Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde alkol bazlı temizleyiciler önem 

taşır. 
8 2,8 25 8,8 48 16,8 138 48,4 66 23,2 0,411 

Ellerde gözle görülebilir kirlenme olan durumlarda sadece alkollü el 

antiseptiği kullanmak el hijyeni için yeterlidir. 
86 30,2 104 36,5 61 21,4 17 6,0 17 6,0 0,008 

Alkollü el antiseptikleri elleri kurulamadan ıslak veya nemli ellere 

uygulanmalıdır. 
31 10,9 42 14,7 163 57,2 31 10,9 18 6,3 0,028 

Alkollü el antiseptiği kullandıktan sonra eller tek kullanımlık kâğıt havlu 

ile kurulanmalıdır. 
8 2,8 32 11,2 77 27,0 101 35,4 67 23,5 0,960 
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Tartışma 

Diş hekimliği fakültelerinde gün içerisinde hasta sirkülasyonu oldukça fazla olduğu için sağlık çalışanları ve diğer 

hastalara enfeksiyon ajanlarının bulaşma olasılığı oldukça yüksektir. Diş tedavileri sırasında hastaların ağzı sürekli 

açık kaldığı için hastaların ağzındaki virüs ya da bakteri kaynaklı patojen mikroorganizmalar diş hekimleri, diş 

hekimliğindeki stajyer öğrenciler ve diğer çalışanlara tükürük, kan ya da havaya saçılan aerosollerle doğrudan ya 

da kontamine aletlerle dolaylı yolla kolaylıkla bulaşabilmektedir (Bulut ve ark, 2013). Bu nedenle diş hekimliği 

fakültelerinde hastaların tanı ve tedavi işlemlerinde görev alan henüz çok fazla klinik tecrübesi olmayan geleceğin 

diş hekimi adayı diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin HE kontrolünü sağlamaları ve gerekli önlemleri almaları 

son derece önemlidir  (Yılmaz ve ark, 2015).  

Yıldız (2016)  öğrencilerin %47,4’ünün, Artan ve ark. (2014) %50,8’inin HE’yi doğru tanımladıklarını belirtmiştir. 

Çalışmamızda diğer çalışmalara benzer şekilde öğrencilerin %67,4’ünün HE’yi doğru tanımladıkları 

belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda diş hekimliği öğrencilerinin çoğunluğu HE’nin ne olduğunu ve 

enfeksiyon hangi zaman aralığında başlarsa HE olarak kabul edilebileceğini bildikleri görülmüştür. 

HE’yi önlemenin en etkili ve kolay yolu el hijyeninin sağlanmasıdır (Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü 

Derneği, 2008). Altındiş ve ark. (2018) diş hekimliği öğrencilerin %42,9’unun diş tedavilerinden önce ellerini 

yıkadıklarını, Artan ve ark. (2014) öğrencilerin %84,1’inin el hijyeninin sağlanmasıyla HE azaltılabileceğini 

belirtmişlerdir. Bizim çalışmamızda ise öğrencilerin %57,9’u HE’yi önlemenin en etkili ve kolay yolunun el 

yıkamak olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmamızın sonucunun Altındiş ve arkadaşlarının (2018) çalışma sonuçlarına 

göre yüksek çıkması HE’nin kontrolü ve önlenmesi açısından iyi bir sonuçtur. Bununla birlikte çalışma 

sonuçlarımızın Artan ve ark. (2014) çalışma sonuçlarına göre düşük çıkmasının mezuniyet öncesi eğitim 

programında el hijyeni konusunun farklı dönemlerde dâhil edilmesiyle giderilebileceğini düşünmekteyiz. 

Karabay ve ark. (2018) öğrencilerin %89’nun, Turan ve ark. (2014) %48,6’sının, Altındiş ve ark. (2018) %97’sinin 

eldivenin doğru kullanımını bildiklerini belirtmişlerdir. Bizim çalışmamızda öğrencilerin %48,4’ünün eldivenin 

doğru kullanımını bildikleri belirlenmiştir. Yapılan benzer çalışmalarda öğrencilerin koruyucu ekipman olarak 

öncelikle eldiveni tercih ettikleri ancak bizim araştırma sonuçlarımız değerlendirildiğinde eldiveni yeterince doğru 

kullanmadıkları görülmüştür.  

Sağlık çalışanları çalıştıkları birimlerde bulaşıcı bir hastalığı olan hastanın kanıyla temas eden delici kesici aletlerle 

dolaylı yoldan yaralanabilir (Yıldız ve ark, 2017). Yazar ve ark. (2016) sağlık çalışanlarının %75’nin, Uçak (2009) 

hemşirelerin %26,6’sının, Özdemir ve ark. (2012) sağlık çalışanlarının %39’unun, Dişbudak (2013) öğrenci 

hemşirelerin %21,8’nin ele iğne batması durumunda iğne batan bölgeyi su ve sabunla yıkadıklarını belirtmişlerdir. 

Çalışmamızın sonucunda, diğer çalışmalara benzer şekilde öğrencilerin %55,1’inin ele iğne batması durumunda 

iğne batan bölgeyi su ve sabunla yıkadıkları belirlenmiştir. Çalışmamızda öğrencilerin çoğunluğunun ele iğne 

batması durumunda yapılacak ilk müdahale konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları görülmüştür. 

Eldiven giymeden önce ve çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır (Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü 

Derneği, 2006). Turan ve ark. (2017) öğrencilerin %48,6’sının eldivenini doğru kullandıklarını belirlemişler ve 

çalışma sonucunda öğrencilerin çoğunluğunun doğru eldiven kullanımına ilişkin bilgilerinin yetersiz olduğu 

sonucuna varmışlardır (Turan ve ark, 2017). Çalışmamızın sonucunda, Turan ve arkadaşlarının (2017) 

çalışmasından farklı olarak öğrencilerin %70,2’si eldiven takmadan önce, %85,3’i kirli eldivenleri çıkardıktan 

sonra, %88,5’i de ilaç hazırlamaya başlamadan önce el hijyeninin sağlanmasıyla HE’nin azaltacağını 
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düşündüklerini belirtmişlerdir (Tablo 2). Bu olumlu düşüncelerin öğrencilerin %69,8’inin el hijyenine ilişkin 

bilgilerinin doğru olmasıyla ilgili olabileceği düşünülmüştür. 

 

Sonuç 

 

HE önlenebilir enfeksiyonlar olduğu için tıbbi hata olarak kabul edilmektedir. Gerekli önlemler alındığı takdirde 

HE’den kaynaklanabilecek mortalite ve morbidite oranları azaltılabilecektir. Bu durum diş hekimliği fakültesi 

çalışanlarının ve öğrencilerinin işbirliği içinde çalışmalarıyla mümkün kılınabilir. Çalışmamızda, öğrencilerin 

çoğunun HE’yi diş hekimleri için risk olarak görmekte olduğu ve HE’yi önlemede sağlık personeline büyük görev 

düştüğünün farkında olduklarını; hasta muayenesi/tedavisi sırasında kirli aletlerle eldivensiz temas edilmesinin 

HE’yi arttırdığını, diş hekimlerinin kan yoluyla bulaşan hastalıklara karşı mutlaka aşılanması gerektiğini 

düşündükleri görülmektedir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Öncesi 

Eğitim Programı incelendiğinde; öğrencilerin 2.sınıfta Enfeksiyon Hastalıkları dersinde toplamda 12 saat bulaşma 

yolları, diş hekimliğinde enfeksiyon hastalıklarının ayırıcı tanısı, enfeksiyon kontrolü ve sterilizasyon, antibiyotik 

kullanımı ve profilaksisi konuları ve Mikrobiyoloji dersinde toplam 56 saat kuramsal, 4 saat uygulama olarak; 

enflamasyon, aşılar ve bağışıklama, mikroorganizmaların üretilmesi ve tanı için kullanılan yöntemler, normal 

flora, gram pozitif ve gram negatif koklar, gram pozitif ve negatif çomaklar, antimikrobiyal ilaçlar ve direnç 

mekanizmaları, Hepatit virüsleri, HIV virüsleri, mantarların sınıflandırılması, genel özellikleri, maya mantarları, 

küf mantarları ve mikroorganizmaların fiziksel ve kimyasal etkenlerle kontrolü konularında eğitim görmektedir. 

Öğrenciler çalışmada; HE ile ilgili bilgilerinin yeterli olmadığını düşündüklerini ve mezuniyet öncesinde bu 

konuda daha fazla eğitim almak istediklerini belirtmektedir. Bu nedenle diş hekimi olmaya hazırlanan diş 

hekimliği fakültesi öğrencilerinin mezuniyet öncesi eğitim programlarının gözden geçirilerek HE ile ilgili 

kuramsal ve uygulamalı derslerinin süre ve içeriklerinin güncellenmesi, konu ile ilgili beceri eğitimlerinin 

uygulamalı olarak verilmesi ve tam öğrenmenin gerçekleşmesinin sağlanması, klinik dönemlerde de klinik 

ortamlarda eğitimlerin devam etmesinin sağlanmasına önem verilmesi önerilebilir.  
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Maternal Mikrobiyotanın Bebek Mikrobiyotası Gelişimi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi 

Gülşah Kaner Tohtak1, Gamze Çalık1, Mısra Aydın1, Doğa Özkan1 

1İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İzmir 

ÖZET 

Amaç: Bu derleme, maternal mikrobiyotanın bebek mikrobiyotası gelişimi üzerine etkisinin değerlendirilmesi 

amacıyla yapılmıştır.  

Giriş: Maternal mikrobiyota, bebeğin mikroorganizmalar ile ilk temasını temsil ettiği için sağlık durumunu önemli 

ölçüde etkilemektedir. Annenin diyetine, sağlık durumuna ve yaşam tarzına bağlı olan mikrobiyota bileşimindeki 

değişiklikler uterustaki zaman boyunca ve doğumdan sonra bebeğe aktarılabilir. 

Gelişme: Annenin diyeti, sosyoekonomik durum, gebelik dönemindeki ağırlık kazanımı, gebelik döneminde 

probiyotik ve antibiyotik kullanımı, sigara içme durumu, gebelik haftası, vajinal veya cilt mikrobiyolojisi, doğum 

şekli bebeklerin barsak mikrobiyotasının gelişimini etkileyen maternal faktörler arasında yer alır. 

Sonuç: Annenin diyetle; posa, polifenol, fruktooligosakkarit alımı bebek barsak mikrobiyotasını olumlu etkilerken 

diyetle yüksek oranda yağ alımının olumsuz etkisi vardır. Bebek barsak mikrobiyotası üzerine gebelik döneminde 

antibiyotik kullanımının olumsuz, probiyotik kullanımının olumlu etkileri görülmüştür. Preterm bebeklerde 

sağlıkla ilişkili mikrobiyal toplulukların olgunlaşmasının bozulması çeşitli komplikasyonların riskini arttırır. 

Annenin mikrobiyotasının bebek mikrobiyotasının gelişimi üzerine etkisini değerlendirmek için daha fazla 

çalışmaya ihtiyaç vardır. 

 

Anahtar Kelimeler: maternal mikrobiyota, bebek mikrobiyotası, beslenme 

 

 

 

 

 

 

Evaluation of the Effect of Maternal Microbiota on Infant Microbiota Development 

Gülşah Kaner Tohtak1, Gamze Çalık1, Mısra Aydın1, Doğa Özkan1 

1İzmir Kâtip Çelebi University, Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics, İzmir 

 

ABSTRACT 

Aim: This review was conducted to evaluate the effect of maternal microbiota on infant microbiota development. 

Introduction: Maternal microbiota significantly affect health status as it represents the baby's first contact with 

microorganisms. Changes in the composition of the microbiota depending on the mother's diet, health status and 

lifestyle can be transferred to the baby during time in the uterus and after birth.  
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Method: The mother’s diet, socioeconomic status, weight gain during pregnancy, probiotic and antibiotic use 

during pregnancy, smoking status, gestational week, vaginal or skin microbiology, delivery mode are among the 

maternal factors affecting the development of the intestinal microbiota of infants.  

Conclusion: The mother's dietary intake of fiber, polyphenol, fructooligosaccharide positively affects the infant 

intestinal microbiota, while the high rate of fat intake with diet has a negative effect. Negative effects of antibiotic 

use and positive effects of probiotic use were observed on infant intestinal microbiota during pregnancy. Impaired 

maturation of health-related microbial populations in preterm infants increases the risk of various complications. 

Further studies are needed to evaluate the effect of the mother's microbiota on the development of infant 

microbiota. 

 

Keywords: maternal microbiota, infant microbiota, nutrition 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Giriş 

Her insanda bulunan yüz trilyon simbiyotik bakteri hücresi insan mikrobiyotasını oluşturmaktadır. Mikrobiyota, 

mukozal bariyer direncini arttırarak dokuları antijen ve patojenlerden korumaktadır. Gebelikte kadın vücudunda, 

özellikle de vajinal mikrobiyomda değişimler olmaktadır. Gebeliğe bağlı hormonal ve metabolik değişimlerin yanı 

sıra mikrobiyotadaki değişimler de son zamanlarda dikkati çeken konular arasındadır (1). 

Maternal mikrobiyota, bebeğin mikroorganizmalar ile ilk temasını temsil ettiği için sağlık durumunu önemli 

ölçüde etkilemektedir. Bu ilk temas, bebeğin bağışıklık sisteminin doğru gelişmesi için çok önemli bir adımdır. 

Annenin diyetine, sağlık durumuna ve yaşam tarzına bağlı olan mikrobiyota bileşimindeki değişiklikler uterustaki 

zaman boyunca ve doğumdan sonra bebeğe aktarılabilir (1). 

Araştırmalar bebeğin annenin gastrointestinal mikrobiyotası ile karşılaşmasının ve kolonizasyonun fetal dönemde 

başladığına; mikroorganizmaların plasental olarak transfer edilerek intestinal mikrobiyotanın gelişiminde rol 

oynadığına işaret etmektedir (1,2). 

Bebekte sağlıklı mikrobiyota gelişimi, annenin mikrobiyotasının sağlıklı olması ile ilişkilidir. Annenin diyeti, 

sosyoekonomik durum, gebelik dönemindeki ağırlık kazanımı, gebelik döneminde probiyotik ve antibiyotik 

kullanımı, sigara içme durumu, gebelik haftası, vajinal veya cilt mikrobiyolojisi, doğum şekli bebeklerin barsak 

mikrobiyotasının gelişimini etkileyen maternal faktörler arasında yer alır (3-5). 

Bu derlemede, maternal mikrobiyotanın bebek mikrobiyotası gelişimi üzerindeki etkisini inceleyen literatür 

gözden geçirilerek konuya ilişkin sonuçların ortaya konulması amaçlanmıştır. 

2. Gelişme 

Bebek mikrobiyotasının olumlu gelişimi anne mikrobiyotasından etkilenmektedir. Bebek barsak mikrobiyotası 

gelişimini etkileyen maternal faktörler giriş kısmında özetlenmiştir. Bu bölümde bu faktörler açıklanacaktır. 
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Annenin diyeti: Gebeliğin başlangıcından itibaren annenin vücudunda çeşitli fizyolojik değişiklikler meydana 

gelmekte ve mikrobiyotasında farklılaşma ortaya çıkmaktadır. Annenin diyeti mikrobiyotada oluşan birçok 

değişikliğin sorumlusu olarak görülmektedir ve düzenlenebilir bir etmen olması nedeniyle de önemli bir yere 

sahiptir. 

Makrobesin ögelerinden yağların barsak mikrobiyotası üzerine etkilerinin incelendiği çalışmalarda yüksek yağlı 

diyet tüketiminin mikrobiyal çeşitliliği azalttığı gözlenmiştir. Mikrobiyotanın düzenlenmesinde, diyetin yağ 

miktarı kadar, yağın türünün de önemli olduğu öne sürülmüştür (6-8). 

Posalı diyetler, sindirilmeyen karbonhidratların barsak mikrobiyotasındaki fermantasyonu sonucu açığa çıkan kısa 

zincirli yağ asitlerinin olumlu etkilerine bağlı olarak insan sağlığını geliştirmektedirler. Fareler üzerinde yapılan 

bir çalışmada, diyetle yetersiz posa alımının mikrobiyal çeşitliliği azalttığı ve mikrobiyota kompozisyonunda 

önemli değişiklikler oluşturduğu gözlenmiştir (9). 

Barsak mikrobiyotası ile ilişkilendirilen fitokimyasalların başında polifenoller gelmektedir. Meyve, sebze, tam 

tahıl, çay, kahve, kakao gibi çeşitli bitkisel kaynaklı besinlerde yaygın olarak bulunan polifenollerin farklı etki 

mekanizmaları ile sağlığı olumlu yönde etkileyebildiği bilinmektedir. Polifenollerin büyük kısmı sindirilmeden 

kolona ulaşmakta ve buradaki mikroorganizmalar tarafından degredasyona uğrayak, aktif formlara 

dönüşmektedirler. Polifenol ve mikrobiyota ilişkisini araştıran çalışmalarda diyetle polifenol alımının mikrobiyota 

gelişimini olumlu etkilediği gözlenmiştir (10,11). 

Barsaktaki bakterilerin K vitamini ve bazı B grubu vitaminlerini (biotin, kobalamin, folat, nikotinik asit, pridoksin, 

riboflavin, tiamin) sentezleyebilme yeteneğine sahip olduğu bilinmektedir (12). İnsanlar üzerinde yapılan bir 

çalışmada, 3-4 hafta düşük K vitaminli diyet alan insanlarda vitamin yetersizliği görülmezken mikrobiyotayı 

baskılayıcı geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi alan kişilerde ise K vitamini yetersizliği görülmüştür (13). 

Fruktooligosakkaritler (FOS), inülin ve galaktooligosakkaritler en çok bilinen prebiyotikler olup doğal kaynakları 

arasında muz, elma, çilek, enginar, kuşkonmaz, soya fasulyesi, tam buğday, arpa, keten tohumu, badem ve ceviz 

yer almaktadır. FOS, henüz prebiyotik kavramı ortaya çıkmadan önce, intestinal mikrobiyota ve insan sağlığı 

üzerine etkilerinden dolayı çalışılan diyet posalarından birisidir (14). Diyete FOS eklenmesi ile mikrobiyota 

gelişiminin olumlu etkilendiği gözlenmiştir (15). 

Gebelik dönemindeki ağırlık kazanımı:  Mikrobiyotanın vücut ağırlığı artışını etkilediği ve anneden çocuğa 

mikrobiyal geçiş olduğuna dair kanıtlar bulunduğundan, anneden çocuğa  obezogenik bir mikrobiyotanın 

aktarılması mümkündür. Bu da, çocukta obezite gelişme riskini artırabilir (30).  Yapılan bir çalışmada, hem 

gestasyonel ağırlık kazanımı  hem de maternal BKİ, çocuğun barsak mikrobiyotasında 4 gün ile 2 yaş arasında 

farklılıklar ile ilişkilendirilmiştir (31).  Yapılan başka bir çalışmada ise aşırı gestasyonel ağırlık kazanımı, 

Firmicutes yerine Bacteroidetes'in baskın olduğu bir barsak mikrobiyotası ve düşük alfa çeşitliliği ile 

ilişkilendirilmiştir (32). 

Gebelik döneminde antibiyotik ve probiyotik kullanımı: Gebelikte antibiyotik ve probiyotik kullanımı 

mikrobiyota bileşimini değiştirerek bebek mikrobiyotasını etkiler. Gebelerle yapılmış bir çalışmada ikinci ve 

üçüncü trimesterinde maternal antibiyotik kullanımı yedi yaşındaki çocuklarda obezite riskinde %84'lük bir artış 

ile ilişkili olduğu bulunmuştur (16) . Lactobacillus rhamnosus  GG probiyotiklerinin, son trimesterde ve emziren 

anneler tarafından kullanıldığında veya bebeklere uygulandığında egzama riskini azalttığı bulunmuştur (17). L. 

rhamnosus'un perinatal kullanımı üzerine yapılan başka bir çalışmada ise, barsak mikrobiyotasının erken 
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modülasyonunun, yaşamın ilk birkaç yılında aşırı vücut ağırlığı artışını inhibe ederek çocukların büyüme 

modellerini değiştirdiğini öne sürmektedir (18). 

Sigara içme durumu: Son yıllarda sigara içen ve içmeyen sağlıklı bireylerde mikrobiyota farklılığı ortaya 

konmuştur. Bu farklı mikrobiyota kompozisyonu inflamasyonu etkileyerek kronik obstrüktif akciğer hastalığına 

yatkınlık oluşturabilir (19). 

Gebelik haftası: Çalışmalar, preterm bebeklerin barsak mikrobiyotasının sağlıklı dönem bebeklerinden farklı 

olduğunu göstermiştir. Bu farklılık prematüre yenidoğanların genellikle uzun süreli hastaneye yatışlarına, 

antibiyotiklere ve formül beslenmesine maruz kalmasından kaynaklıdır ve yenidoğanlarda sağlık ile ilişkili 

mikrobiyal toplulukların olgunlaşmasını bozar (20-22). Yapılan çalışmalarda preterm bebeklerin 

mikrobiyomundaki değişiklikler, nekrotizan enterokolitis ve geç başlangıçlı sepsis gibi komplikasyonların riskini 

arttırdığı gözlenmiştir (23-26). Yapılan çalışmalarda potansiyel olarak patojenik bakteriler erken doğan bebeklerde 

daha fazla sayıda bulunmuştur. Zamanında doğan bebeklerin ise fekal mikrobiyota çeşitliliği daha yüksek 

bulunmuştur (27,28). 

Doğum şekli: Doğum sırasında ve hemen doğum sonrası anne ya da çevresel etkenler ile fetüs ve yeni doğanın 

mikrobiyotası gelişir. Vajinal doğum ile dünyaya gelen bebeklerde, yenidoğan, vajinal kanaldaki birçok 

mikroorganizma (lactobacillus, prevotella, sneathia) ile karşılaşarak bebeğin intestinal mikrobiyotası oluşurken, 

sezaryen ile doğumda, bebeğin intestinal sistem mikrobiyota kompozisyonunun deri mikroorganizmalarına 

(staphylococus, cornne bacterium, propinibacterum) benzer şekilde oluştuğu görülmüştür (4,6,12,18,20,22,24). 

Yapılan bir araştırmada, atipik hastalıkların sezeryan doğumlarda vajinal doğumlara göre daha fazla 

olduğunu,  elektif sezeryanlardaki çocukluk çağında alerjik hastalıklara yakalanma sıklığının arttığını 

göstermektedir. Ayrıca sezeryan  ile doğum yapan annelerde emzirmedeki olası gecikmelerin de erken fizyolojik 

intestinal floranın oluşmasını geciktirebileceği varsayılmaktadır (12). Yapılan farklı bir çalışmada ise sezaryen 

doğumunun, genel olarak aşırı veya anormal T-yardımcı yanıtları ile ilişkili olan çölyak hastalığı, tip 1 diyabet ve 

astım riskini arttırdığı gözlenmiştir (29). Yine benzer şekilde, sezaryen ile doğan bebeklerde yaşamın ilk haftasında 

barsak mikrobiyotasında toplam çeşitliliğin düşük olduğu rapor edilmiştir. Kolonizasyon düzeyinde, 

Bifidobacterium ve Bacteroides türleri vajinal doğan bebeklerde, sezaryen ile doğan bebeklerle karşılaştırıldığında 

önemli ölçüde daha sık görülmüştür. Bu bebeklerin barsakları  ilk 3 aylık dönemde Clostridium  ve Lactobacillus 

cinsi tarafından daha fazla kolonize edilirler ancak sonraki dönemler için bu durum söz konusu değildir. 

Bebeklerde Bifidobacterium türlerinin bolluğunun sağlığı sürdürmek için immün sistemin gelişme ve 

olgunlaşmasını teşvik ettiği düşünülmektedir ve Clostridium difficile'in bolluğunun bebeklikte ciddi 

gastrointestinal enfeksiyonlara neden olan en önemli hastane tehditlerinden biri olduğu kabul edilir (33). 

3. Sonuç 

Annenin diyetle; posa, polifenol, fruktooligosakkarit alımı bebek barsak mikrobiyotasını olumlu etkilerken diyetle 

yüksek oranda yağ alımının olumsuz etkisi vardır. Gebelik döneminde fazla ağırlık kazanımı, anneden çocuğa 

obezojenik bir mikrobiyota aktarımı dolayısıyla çocukta obezite gelişme riskini arttırabilir. Bebek barsak 

mikrobiyotası üzerine gebelik döneminde antibiyotik kullanımının olumsuz, probiyotik kullanımının olumlu 

etkileri görülmüştür. Sigara içen gebelerin bebeklerinde kronik obstrüktif akciğer hastalığına yatkınlık görülebilir. 

Preterm bebeklerde sağlıkla ilişkili mikrobiyal toplulukların olgunlaşmasının bozulması çeşitli komplikasyonların 

riskini arttırır. Vajinal doğan bebeklerde, vajinal kanaldaki birçok mikroorganizma ile karşılaşma sonucu intestinal 

mikrobiyota oluşumu gerçekleştiği için , bu bebeklerde sezaryenle doğan bebeklere göre hastalık görülme sıklığı 
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daha azdır. Anne mikrobiyotasının bebeğe geçişi ile ilgili bilgiler bugün için sınırlı olmakla birlikte yapılan 

çalışmalarda bu sonuçlar bulunmuştur. Annenin mikrobiyotasının bebek mikrobiyotasının gelişimi üzerine etkisini 

değerlendirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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Hipoksinin DNA Hasarı Cevabı Üzerine Etkileri 

 

Özet 

Hipoksi terimi, tümörlerin yanı sıra normal dokular ve yaralarda da bulunabilen yetersiz oksijen 

durumunu tanımlamak için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kanser hücreleri düzensiz hücre çoğalmasıyla 

karakterize edilir. Solid tümörler içinde oluşan kan damarları genellikle yapısal ve işlevsel olarak anormaldir, bu 

da şiddetli hipoksiye neden olur. Hipoksi tümörogenezin mikro-çevresel bir özelliğidir ve oksijen koşullarına 

adapte olan tümör hücrelerinde büyüme için de genel bir avantaj sağlandığı bilinmektedir. Hipoksik tümör 

hücrelerinin, kemoterapi ve radyoterapi gibi mevcut anti kanser tedavilerine daha dirençli olduğu ortaya 

çıkmıştır. Kanser hücrelerinin hipoksi durumuna adaptasyonları transkripsiyonel regülasyonu etkilemekte, 

glikolizis ve glukoz alınımını artırmakta, anjiyogenezi teşvik etmekte, apoptozisi regüle etmekte ve invazyon ve 

metastaza da yol açmaktadır. HIF (Hypoxia Indicible Factor) hipoksi koşullarında aktive olan en önemli 

transkripsiyon faktörü olup, hücrenin bu koşullara adaptasyonunu sağlamakta etkili olan çeşitli genlerin 

transkripsiyonel aktivasyonunu sağlar. Hipoksi aynı zamanda DNA hasarını indükleyebilir, hücre döngüsü kontrol 

noktalarını değiştirebilir ve sonuç olarak genetik instabiliteyi desteklemektedir. 

DNA hasarı cevabı (DNA Damage Response (DDR)) ökaryotik hücrelerde genomik stabilitenin 

sürdürülmesi için herhangi bir DNA hasarı meydana geldiğinde DNA tamirinin devreye girmesi için aktive olan 

korunmuş hücresel bir cevaptır. Bu cevap aynı zamanda hücre içerisinde tümör baskılayıcı bir bariyer olarak görev 

yapmaktadır. DDR’ın değişen oksijen konsantrasyonlarında aktivasyonu ve sonucu da farklıdır. Hipokside DDR’ın 

aktivasyonu baskılanmış bir DNA onarımı ile birlikte seyreder. Hipoksik hücrelerde DNA onarımının baskılanması 

genomik kararsızlığın artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle hipoksi indüklü DDR’ın inhibisyonu katı tümörlerin 

en agresif fraksiyonlarının hedeflenebilmesi için yeni ve umut verici yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır.  

ANAHTAR KELİMELER: Hipoksi, DNA hasarı cevabı, HIF 

 

 

 

 

Abstract 

 

The term hypoxia is commonly used to describe the insufficient oxygen status that can be found in 

tumors as well as in normal tissues and wounds. Cancer cells are characterized by irregular cell proliferation. 

Blood vessels in solid tumors are usually structurally and functionally abnormal, causing severe hypoxia. Hypoxia 

is a microenvironmental feature of tumorigenesis and is known to provide a general advantage for growth in 

tumor cells adapted to oxygen conditions. Hypoxic tumor cells are more resistant to current anti-cancer therapies 

such as chemotherapy and radiotherapy. Adaptation of cancer cells to hypoxia affects transcriptional regulation, 

increases glycolysis and glucose uptake, promotes angiogenesis, induces apoptosis, and leads to invasion and 

metastasis. HIF (Hypoxia Indicible Factor) is the major transcription factor that is activated under hypoxic 
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conditions and provides transcriptional activation of various genes that are effective in adapting the cell to these 

conditions. Hypoxia can also induce DNA damage, alter cell cycle control points, and consequently promote 

genetic instability. 

DNA Damage Response (DDR) is a conserved cellular programe that is activated to initiate DNA repair 

againts DNA damage in order to maintain genomic stability in eukaryotic cells. This response also serves as a 

tumor suppressing barrier within the cell. Activation and consequences of DDR at varied oxygen concentrations 

are also different. In hypoxia, activation of DDR is accompanied by a repressed DNA repair. Suppression of DNA 

repair in hypoxic cells leads to an increase in genomic instability. Therefore, inhibition of hypoxia-induced DDR is 

emerging as a new and promising approach for targeting the most aggressive fractions of solid tumors. 

 

KEYWORDS: Hypoxia, DNA damage response, HIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş 

 Canlıların metabolik reaksiyonlarını sürdürebilmek ve gerekli olan enerji ihtiyacını karşılayabilmek için 

yeterli miktarda oksijene ihtiyaçları vardır (Semenza, 2012). Ökaryotlar için oksijen (O2) homeostazı vazgeçilmez 

bir gerekliliktir. Bir hücrenin çevresindeki oksijen konsantrasyonu: Normoksi’de %21 atmosferik O2, fizoksi’de%1–

13 O2 veya hipoksi’de % 0.1–1 O2 olarak tanımlanmaktadır (Soni ve Padwad, 2017). 

 

Kanser hücreleri düzensiz hücre çoğalmasıyla karakterize edilir. Solid tümörler içinde oluşan kan 

damarları genellikle yapısal ve işlevsel olarak anormaldir, bu da şiddetli hipoksiye neden olur (Semenza, 2012). 

Hipoksi tümörogenezin mikro-çevresel bir özelliğidir ve (Soni ve Padwad, 2017)  oksijen koşullarına adapte olan 

tümör hücrelerinde büyüme için de genel bir avantaj sağlandığı bilinmektedir (Bristow ve Hill, 2008). Hipoksi aynı 

zamanda apoptosize dirence, DNA onarımını baskılayarak mutagenez oranlarının artmasına, kromatin yapısının 

bozulmasına ve dolayısıyla genetik instabiliteye yol açar (Bristow ve Hill, 2008). Buna ek olarak, tümörler de 

hipoksiye biyolojik yanıt olarak invazyon artışı ve metastaz teşvik edildiği için, tümör cerrahi olarak çıkartılsa bile, 

kötü sonuç öngörülür. 

Kanser hücrelerinin hipoksi durumuna adaptasyonları transkripsiyonel regülasyonu etkilemekte, 

glikolizis ve glukoz alınımını artırmakta, anjiyogenezi teşvik etmekte, apoptozisi regüle etmekte ve invazyon ve 

metastaza da yol açmaktadır. HIF, hipoksi koşullarında aktive olan en önemli transkripsiyon faktörü olup, 
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hücrenin bu koşullara adaptasyonunu sağlamakta etkili olan çeşitli genlerin transkripsiyonel aktivasyonunu 

sağlar. Hipoksi aynı zamanda DNA hasarını indükleyebilir, hücre döngüsü kontrol noktalarını değiştirebilir ve 

sonuç olarak genetik instabiliteyi desteklemektedir. 

DDR, ökaryotik hücrelerde genomik stabilitenin sürdürülmesi için herhangi bir DNA hasarı meydana 

geldiğinde DNA tamirinin devreye girmesi için aktive olan korunmuş hücresel bir cevaptır. Bu cevap aynı zamanda 

hücre içerisinde tümör baskılayıcı bir bariyer olarak görev yapmaktadır. DDR’ın farklı oksijen 

konsantrasyonlarında aktivasyonu ve sonucu da farklıdır. Hipokside DDR’ın aktivasyonu baskılanmış bir DNA 

onarımı ile birlikte seyreder. Hipoksik hücrelerde DNA onarımının baskılanması genomik kararsızlığın artmasına 

neden olmaktadır. Bu nedenle hipoksi indüklü DDR’ın inhibisyonu katı tümörlerin en agresif fraksiyonlarının 

hedeflenebilmesi için yeni ve umut verici yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

Gelişme 

Hipoksi ve HIF’ ler 

Tümör hipoksisinin hasta prognozuna olan klinik etkisi ve önemi birçok çalışmada gösterilmiştir. Bu 

çalışmaların sonucu, hipoksik tümör hücrelerinin, kemoterapi ve radyoterapi gibi mevcut anti kanser tedavilerine 

daha dirençli olduğu ortaya çıkmıştır. Hipoksik hücrelerin çeşitli nedenlerle kemoterapiye dirençli olduğu 

gösterilmiştir. Bunlar, ilaçların verilmesini ve yayılmasını zorlaştıran işlevsel damarların uzaklığı, hipoksik 

alanlardaki hücrelerin düşük proliferasyon hızları ve p53'e bağlı apoptoz kaybı için seleksiyon baskısı dahil bir çok 

mekanizmayı içerir.  

HIF'ler, transkripsiyon faktörleri olarak hareket ederek oksijen eksikliğini algılayan ve bunlara cevap 

veren proteinlerdir. Her bir HIF transkripsiyon faktörü iki alt birimden oluşmaktadır. Her ikisi de temel heliks-

loop-heliks (HLH) yapısında olan ve PER-ARNT-SIM (bHLH-PAS) protein ailesine ait olan α-alt birimi ve β-alt 

birimine sahiptir (Bersten ve ark., 2013). 
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Şekil 7. bHLH-PAS ailesiyle ilişkili proteinlerin fonksiyonel domainleri  

HIF-α’nın: HIF-1α, HIF-2α ve HIF-3α olmak üzere üç izoformu bulunmaktadır. HIF-1α alt birimi NH2-

terminali (N-TAD) ve COOH-terminali (C-TAD) olmak üzere iki adet transaktivasyon domaini bulundurmaktadır. 

Bu domainler HIF-1α’nın transkripsiyonel aktivitesinden sorumlu olarak kabul edilir. C- TAD, hipoksik koşullar 

altında CBP / p300 koaktivatörü ile birlikte HIF-1α'nın transkripsiyonunu gerçekleştirir. Üstelik, tüm HIF-α alt 

birimlerini HIF-1β alt birimlerinden ayıran özellik ise α alt birimlerin hepsinde oksijene bağlı bozulma (ODD) 

domaini yapılarının bulunmasıdır. Ayrıca bu domainin N-TAD ile örtüşmesi bu alt birimlerin O2 aracılı 

düzenlemedeki rollerini açıklamaktadır (Masoud ve Li, 2015). 

HIF-lα'ya ek olarak, başka bir memeli bHLH-PAS proteini olan HIF-2α (EPAS1/ HRF/ HLF/ MOP2)’da 

hipoksi de rol oynamaktadır. Hipoksik tepkilerde rol oynayan vücutta her yerde eksprese olan HIF-1α’nın yanı sıra 

HIF-2α’nın dokuya spesifik ekspresyonu bulunmaktadır. HIF-3α'nın spliced varyantı olan inhibitör PAS'ın (IPAS) 

keşfedilmesine kadar HIF-3α hakkında daha az bilgi bulunmaktaydı. Bu nedenle HIF1-α hipoksi koşullarında majör 

tranksripsiyon faktörü olarak görev yapar (Masoud ve Li, 2015).  

Oksijen varlığında HIF1-α’nın 402.ve 564. prolin rezidularına hidroksil grupları eklenerek prolil-4-

hidroksilazlar (PHD'ler) tarafından degredasyonu teşvik edilir (Wigerup ve ark., 2016). HIF1-α’nın hidroksilasyonu, 

von Hippel-Lindau (pVHL) tümör baskılayıcı proteini için bir tanıma sinyali olarak işlev görür. pVHL daha sonra da 

ubikuitin ekleyerek proteozomlarda HIF1-α’nın bozunmasına sebep olmaktadır (Schofield ve Ratcliffe, 2004). 

VHL’nin bağlanması ayrıca 532. pozisyondaki lizin artığı ARD1 asetil transferaz tarafından asetilasyonu ile de 

desteklenir (Semenza, 2003). HIF1-α alt birimi aynı zamanda asparajinil hidroksilaz enzimi ve HIF-1’i inhibe edici 

faktör olan FIH-1’in substratıdır. FIH-1 tarafından C-TAD domaininde yer alan 803. asparajin rezidusu hidroksile 

edilir. Böylece HIF1-α’nın CBP ve p300 koaktivatörleriyle olan etkileşimleri bozularak transkripsiyon aktivitesi 

engellenmektedir (Semenza, 2019). PHD’ler substrat olarak O2 kullandıklarından dolayı hipoksik koşullar altında 

hidroksilaz aktiviteleri baskılanır ve böylece HIF1-α’yı hidroksile edemezler. HIF1-α hidroksillenmediği için pVHL 
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tarafından tanınamaz ve E3 ubikitin ligaz tarafından yıkılamaz (Epstein AC, 2001; Schofield ve Ratcliffe, 2004). 

Hipoksik koşullar altında PDHler gibi FIH-1 aktivitesi de ortadan kalkar (Semenza, 2019). Sonuç olarak oksijen 

yokluğunda aktiviteleri engellenen PHD ve FIH’ler iş görmez hale gelir ve bu durum HIF-1α’nın stabilizasyonu, 

transkripsiyon faktörü olarak iş görmesi için nükleer translokalizasyonu ve HIF-1β ile dimerizasyonuyla sonuçlanır. 

Çekirdekte HIF-1α, hipoksiye duyarlı elemanlar (HRE'ler) olarak bilinen hedef gen promotör bölgelerindeki 

A/GCGTG konsensüs motife bağlanır. Transkripsiyonel aktivatörlerle birlikte, HIF-1α, farklı işlemlerde yer alan çok 

sayıda genin ekspresyonunu düzenler (Schofield ve Ratcliffe, 2004).  

 

Şekil 8.HIF-1α aktivitesinin O2 bağımlı regülasyonu 

HIF-1α aktivitesi, HIF-lα'nın diğer birçok protein ile etkileşimi ile düzenlenir (Semenza, 2017). 

HIF1-α’nın Transkripsiyonunu Sağladığı Hedef Genler 

Hipokside, HIF1-α, transkripsiyonel aktivatörlerle birlikte anjiyogenez, metabolizma, eritropoez, 

apoptoz, pH düzenleme, metastaz ve hücresel farklılaşma dahil olmak üzere önemli süreçlerde görev alan çok 

sayıda genin transkripsiyonundan sorumludur (Schofield ve Ratcliffe, 2004). Bu süreçte, hipoksik kanser 

hücrelerinin kemoterapi ve radyasyon terapisine direnci onlara ölümcül kanser fenotipini kazandırmanın yanı sıra 

invaziv ve metastatik özellikler de kazanırlar (Semenza, 2012). Şekil 3’de gösterilen HIF1-α ile ilişkili olan genler 

aynı zamanda kanser progresyonunda rolleri yer almaktadır (Masoud ve Li, 2015). HIF1-α özellikle anjiyogenik 

faktörler (örn. VEGF, vasküler endotelial büyüme faktör), büyüme faktörleri (insulin-like büyüme-faktörü-II, IGF-

II) ve glokolitik enzimler, (Aldolaz A/C gibi), antiapoptotik proteinler ( örn. Bcl-2) gibi çok sayıda genin 

transkripsiyonunu sağlar (Kilic ve ark 2007; Semenza, 2003, 2012). Böylece HIF-1α solid tümörleri anjiyogenezi 

teşvik ederek, büyüme faktörlerinin ifadesini artırarak, apoptozisi önleyerek ve anaerobic metabolizmayı 

artırarak hipoksiye karşı korumaktadır. HIF-1α’nın, kötü prognoz ve radyoterapi ve kemoterapiye karşı dirençle 
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korelasyon gösterdiği (Semenza, 2012), apoptozis ve senses gibi önemli hücresel cevaplar üzerindeki negative 

etkileri tarafımızın ve diğer araştırıcıların çalışmalarından bilinmektedir (Kilic ve ark., 2007; Unruh ve ark., 2003).   

 

 

Şekil 9.HIF1-α’nın hedef genleri 

DNA Hasarı Cevabı 
Ökaryotik hücreler için metabolit yan ürünlerden, güneş ışığına kadar çeşitli endojen ve eksojen 

kaynaklı DNA’yı hedef alan riskler mevcuttur. Bu riskler DNA üzerinde çeşitli hasarlara yol açmaktadır. Örneğin; 

IR ve ROS, DNA’nın tek ve/veya çift ipliğinin kopmasına neden olurken UV primidin dimerlerinin oluşmasına yol 

açar ve bu hasarlar DNA replikasyonu sırasında insersiyon, delesyon vb. hataları da beraberinde getirmektedir 

(Ciccia ve Elledge, 2010). Hücreler genomik bütünlüğü korumak amacıyla bu risklerin oluşturduğu hasarlarla 

sürekli olarak ilgilenmektedir. Buna cevaben hücreler genom bütünlüğünü korumak için hücre döngüsünün 

ilerlemesini durduran/erteleyen ve DNA tamirini koordine eden yüksek oranda korunmuş bir DDR’yi aktive 

ederler (Bartkova ve ark., 2006; Bartek ve ark, 2007). 
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DDR’ de sensör, sinyal iletici ve efektör proteinler rol oynamaktadır. DNA hasarının indüksiyonu 

öncelikle MRN kompleksi (MRE11-RAD50-NBS1), 53BP1 ve γ-H2AX gibi DNA hasar sensörleri tarafından 

yapılmaktadır. Hasarın algılanmasını takiben hücre döngüsü durmasını tetiklemek için ATM ve ATR sinyal ileticileri 

otofosforile olarak p53, BRCA1/2, Chk1, Chk2, p21, p-Rb, CDC2 gibi alt yolaklarda görev alan efektör proteinlerini 

transaktive etmektedir (El-Awady ve ark., 2016). 

DDR’ı aktive eden hasar tek zincir DNA (ssDNA) kırığı, replikasyon sırasında oluşan stres ve DNA çift 

zincir kırığının oluşması üzerine ATR PI-3K (fosfatidil inositol-3-kinaz) aktive edilmektedir. ATR S482 kalıntısından 

otofosforilasyonuyla (Blackford ve Jackson, 2017; Olcina ve Hammond, 2014) aktive olmasını takiben kontrol 

noktası kinaz 1 (Chkl)'i S317 ve S345 kalıntılarından fosforile ederek aktif hale getirir. Chk1’e ek olarak ATR ilişkili 

protein ATRIP, replikasyon proteini A RPA, RAD17, 9-1-1 kompleksi (Rad9-Rad1-Hus1) ve TopBP1, kontrol noktası 

aktivasyonu sırasında ATR tarafından fosforile edilir (Shimada ve Nakanishi, 2013). Böylelikle ATR DNA hasar 

tepkisinin düzenlenmesi yoluyla DNA replikasyonu sırasında genom bütünlüğünün korunmasında önemli bir rol 

oynar (Blackford ve Jackson, 2017). 

DNA çift zincir kırıklarının (DSB'ler) oluşması üzerine ATM, S1981'de otofosforilasyonunu gerçekleştirir 

ve DNA’ya bağımlı kinaz (DNA-PK) aktif hale gelir. ATM, DNA hasar markörü olan H2AX'i S139 kalıntısından (γ-

H2AX) ve kontrol noktası kinaz 2 (Chk2)’yi iseThr68’den fosforilleyerek aktif hale getirir. Bunu takiben MDC1, 

53BP1, BRCA1 ve MRN kompleksi gibi DDR'de yer alan birçok proteinin fosforilasyonunu gerçekleştirerek 

downstream sinyalizasyonu başlatırlar (Blackford ve Jackson, 2017; Olcina ve Hammond, 2014). 

Ayrıca ATM/ATR kinazlar Mdm2’yi direkt inhibe ederek tümör süpresör protein p53’ün stabilizasyonu 

ve transkripsiyonel aktivasyonunu sağlar. p53’se p21’in aktivasyonunu indükleyerek, hücre döngüsünü teşvik 

eden çok sayıda proteinin ifade edilmesini baskılayarak hücre döngüsünün tutuklanmasına katkıda bulunur 

(Bartek ve Lukas, 2007; Medema ve Macurek, 2012). DNA tamirinin tamamlanmasından sonra hücreler döngüye 

tekrar girerler, ancak kontrol noktasından sonra tekrar toparlanmak için p53’ün protein fosfatazlar tarafından 

doğru zamanda inaktivasyonu gereklidir (Lowe ve ark., 2012; Mirzayans ve ark., 2013). 

Sonuç olarak DDR ökaryotik hücrelerde genomik stabilitenin sürdürülmesi için herhangi bir DNA hasarı 
meydana geldiğinde DNA tamirinin devreye girmesi için aktive olan korunmuş hücresel bir cevaptır. Bu cevap 
aynı zamanda hücre içerisinde tümör baskılayıcı bir bariyer olarak görev yapmaktadır. DDR’ın farklı oksijen 
konsantrasyonlarında aktivasyonu ve sonucu da farklıdır. 
 
Hipoksi ve DNA hasarı cevabı 

Hipoksi, tümörlerde genomik instabiliteye katkıda bulunur ve yüksek oranda mutasyon sıklığı, DNA 

amplifikasyonunda artış, kırılgan bölge indüksiyonu ve mikro satellit kararsızlığı ile ilişkilidir. Gen 

mutasyonlarındaki artış ve hipoksinin şiddetindeki değişime bağlı olarak gen amplifikasyonu gibi genetik 

anormalliklerin büyüklüğü 5 ila 1000 kat arasında olabilir (Bindra ve Glazer, 2005). 

Şiddetli hipoksi seviyelerinde hücrelerin bir diğer tepkisi DNA hasarı cevabının aktivasyonudur. Oksijen 
yokluğunun şiddetine bağlı olarak, ribonükleotid redüktaz aktivitesi tehlikeye girer (Olcina ve ark, 2010) ve bu 
da dNTP seviyelerinin tükenmesine ve replikasyon stresine yol açar (Olcina ve Hammond, 2014). Replikasyon 
çatalında tek sarmallı DNA'nın birikmesi ataksiya telenjektazisi ve rad3 ile ilgili (ATR) proteini aracılı sinyal 
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vermeyi tetiklemektedir, bu da H2AX, Chk1 ve p53'ün fosforilasyonuna yol açar. ATR'nin aktivasyonuna ek 
olarak ATM aracılı sinyalizasyon, hipoksi durumunda saptanabilir DNA hasarı olmamasına rağmen aktive 
edilebilir (Olcina ve ark, 2013). Sonuç olarak hipoksi-indüklü replikasyon durdurulması ATR ve ATM kinazları ve 
p53’ü de kapsayan bir DNA hasarı cevabı başlatmaktadır.  

Son zamanlarda, ATM'nin daha hafif hipoksik koşullarda (% 0.2-1% O2) aktif olduğu anlaşılmıştır (Cam 

ve ark., 2010). Bu koşullarda, ATM'nin HIF-lα'yı fosforile ettiği ve stabilize ettiği gösterilmiştir. HIF-1α'nın ATM'ye 

bağımlı fosforilasyonm TORC1 negatif regülatörünün (REDD1) uyarılmasına ve ardından hipokside mTORC1 sinyal 

yolağının azalmaya yol açar. Ancak ATM'nin bu koşullarda aktivasyonunun DDR sinyallemesinden bağımsız olduğu 

gösterilmiştir. Bu durum çalışmada kullanılan hafif hipoksik koşulların aslında hipoksi kaynaklı DDR için aktive 

edici sinyal olduğu düşünülen replikasyon durmasına yol açmaması nedeniyle olabilir (Cam ve ark., 2010; 

Hammond ve ark., 2002; Hammond ve ark., 2003). Ek olarak, ATR'nin de son zamanlarda HIF-la stabilizasyonunu 

etkilediği ve bu iki sinyal yolu arasındaki başka bir bağlantıya işaret ettiği gösterilmiştir (Pires ve ark., 2012). 

ATR'nin HIF-lα'yı stabilize etmedeki rolü oldukça fazla ilgi çekmektedir. İlginç bir şekilde, ATR inhibisyonunun, 

hipoksi kaynaklı hücre hareketliliğini HIF-1a'ya bağımlı bir şekilde yavaşlatması bu tip ajanların tümör yayılması 

üzerinde beklenmeyen bir etkisi olabileceğine işaret etmektedir. Yakın zamanda, HIF-1 sinyallemesinin 

düzenlenmesinde ATR için benzer bir rol gösterilmiştir. % 0.1 O2'de HIF-1α translasyonunun ATR kinaz 

aktivitesiyle düzenlendiği gösterilmiştir (Fallone ve ark., 2013). 

Hipoksik koşullara adapte olma girişiminde tümör hücrelerinin, yüksek enerji tüketimi içeren hücresel 

prosesleri baskıladığına dair artan kanıtlar da vardır. Örneğin hipoksik koşullar altında, DNA onarım yollarının 

birçok önemli bileşeni baskılanmış olarak gösterilmiştir. Homolog rekombinasyon, yanlış eşleşme onarımı ve 

homolog olmayan uçların birleşmesinin, hipoksik koşullar altında daha az etkili olduğu gösterilmiş, bu da, DNA 

onarımının baskılanmasının hipoksiye genel bir yanıt olduğunu düşündürmüştür. Sonuç olarak hipoksik tümör 

hücrelerindeki DNA replikasyon stresi, regülasyonu bozulmuş DNA hasarı kontrol sinyalleri hücre ölümünden 

kaçma yetenekleriyle birlikte hücrelerin hasarlı DNA’yla prolifere olmalarına ve ilave mutasyonları da 

kazanmalarına yol açar. Bu döngü hipoksik hücrelerde DNA onarımının baskılanmış olmasıyla mutasyon 

kazanımını daha da hızlandırmakta ve böylece genomik kararsızlığa yol açmaktadır (Olcina ve Hammond, 2014). 

Hipoksi kaynaklı olan; DNA mutasyonları, onkogen amplifikasyonu, DNA hasarı veya DNA replikasyon 

stresinin indüklenmesi, DNA hasarı kontrol noktası sinyallemesinin serbest bırakılması, DNA onarımı ile etkileşime 

girme veya hücre ölümünden kaçma nedeniyle ortaya çıkmış olabilir (Terry ve ark., 2018). 

Hipoksi indüklü DDR’nin hedeflenmesi 

Hipoksinin neden olduğu DDR, terapötik pencerede artış potansiyeline sahip birkaç yolla hedeflenebilir 

(Olcina ve ark. 2010). Çeşitli farmakolojik ajanların kullanımı yoluyla p53'ün reaktivasyonu, terapötik bir strateji 

olarak sunulmaktadır. RITA (p53'ün reaktivasyonu ve tümör hücresi apoptozunun uyarılması) p53'ü aktive eder, 

p53'e bağlı apoptozu indükler ve büyümeyi inhibe edebilir (Yang ve ark., 2009). Bu küçük molekül ayrıca DDR'yi 

aktive edebilir (p53 ve γH2AX birikimine yol açarak) ve HIF-lα'yı ve hedefi olan vasküler endotel büyüme 

faktörünü (VEGF) inhibe eder. Bu nedenle, p53'ü yeniden aktive ederek hipoksi içerisinde DDR'yi hedefleyerek 

hücre ölümünü arttırmanın yanı sıra potansiyel olarak anjiyogenezi azaltır. p53 reaktivasyonuna aracılık edebilen 
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diğer bileşikler arasında Nutlin (p53’lerin bir negatif regülatör, MDM2 antagonisti) ve PRIMA (p53 reaktivasyonu 

ve masif apoptoz indüksiyonu) yer almaktadır (Athar ve ark., 2011) 

Bunun dışında ATR, ATM, CHK1 veya CHK2 gibi DDR bileşenlerinin kaybının da hücreleri hipoksi / 

reoksijenasyona karşı hassaslaştırdığı gösterilmiştir. Son zamanlarda, bu kinazların bazılarının spesifik 

inhibitörlerinin kullanımının da umut verici duyarlılık yaratan etkileri olduğu gösterilmiştir (Pires ve ark., 2012). 

İki spesifik ATR inhibitörü, VE-821 ve VE-822'nin yakın zamanda çeşitli tümör hücre dizilerinin canlılığını çeşitli 

oksijen konsantrasyonlarında düşürdüğü gösterilmiştir (Pires ve ark., 2012; Prevo ve ark., 2012). 

NU6027 gibi ATR inhibitörleri, iyonize radyasyon ve temozolomid ile birlikte test edilmiştir. Bu 

inhibitörün bu tedavilerin her ikisine de meme ve yumurtalık hücre hatlarını hassaslaştırdığı gösterilmiştir (Qiu 

ve ark., 2018). 

AZD7762 bileşiği gibi CHK1 inhibitörleride mevcuttur ve nükleosid analog gemsitabin veya topoizomeraz 

inhibitörleri gibi diğer tedavi formları ile kombinasyon halinde test edilmiştir. AZD7762, gemsitabin ile 

kombinasyon halinde kullanıldığında artan hücre ölümü gözlemlenmiştir. CHK1 inhibitörleri ayrıca IR ile birlikte 

kullanılmıştır (Qiu ve ark., 2018) 

Sentetik letalite, bir mutasyon kombinasyonunun ya da iki gen ya da proteinin inhibisyonunun ölüme 

neden olduğu bir durumu tanımlarken, bunlardan bir tanesinin kaybının yaşamla sonuçlandığını tanımlamak için 

kullanılır. Bu kavram, DDR'yi terapötik olarak hedeflemenin potansiyel bir aracı olarak giderek daha fazla 

kullanılmaktadır. Sentetik letalite için en yaygın örnek BRCA1 / 2'de mutasyon olan tümörlerde poli (ADP-riboz) 

inhibitörlerinin polimeraz (PARP) kullanılmasıdır (McCabe ve ark., 2006). Bu durumlarda BRCA1'in kaybı ve 

PARP'ın farmakolojik inhibisyonu tümörün onarım yeteneğinin azalmasına ve hücre ölümünün artmasına yol açar 

(Morgan ve ark., 2010). PARP inhibitörleri, son olarak faz I, II ve III denemelerinde kullanılmaktadır.  

Sonuç olarak hipoksi, bir dizi DNA onarım yolunun baskılanmasına yol açtığından sentetik letalite 

kavramı DNA onarım yollarının bozulmuş olduğu tüm tümörlere uygulanabilir. Bu, durum esasen “ koşullu 

sentetik letalite” olarak bilinir ve PARP inhibitörlerinin kullanımıyla örneklenmiştir. DNA onarım yolları ile sinerji 

içinde çalışan DDR'nin diğer bileşenlerinin inhibitörlerine karşın hipoksik olmayan normal hücrelere göre hipoksik 

tümör hücrelerinin daha duyarlı olabileceği düşünülmektedir. Bu ajanlar diğer kemoterapi veya radyoterapi 

ajanlarıyla kombine olarak kullanılması isegenel olarak anti-kanser terapisinin etkinliği ve seleksiyon gücünü 

artırabilir. 

Sonuç 

Katı tümörlerde genellikle değişen oksijen konsantrasyonuna sahip olan farklı bölgeler bulunmaktadır. 

Farklı oksjen konsantrasyonlarında aktive olan DDR’ nin sonuçları da farklı olabilmektedir. DDR’nin oksijen 

gerilimine karşın bilinen en yaygın sonucu DNA onarımının baskılanmasıdır. Bu fenomenin nedeni tam olarak 

açıklanmasa da baskılanmanın hipoksi gibi stress koşullarında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla olabileceği öne 
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sürülmektedir. Ancak, in vitro hücre kültür koşullarına adaptasyonu sağlamak amacıyla hücre dizilerinde DNA 

onarımının arttığı, hipoksi de ise fizyolojik koşullara daha yaklaşıldığı ve bu nedenle onarımın baskılanmadığı hatta 

gerçek seviyeyi yansıtabileceği de değerlendirilmektedir. 

Önemli olarak, katı tümörlerin en agresif fraksiyonunun bir kısmını hedeflenmesi için hipoksinin neden 

olduğu DDR'nin inhibisyonu yeni ve cesaretlendirici bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Pediatrik Hastaların Nazogastrik Tüp Yerinin Doğrulanmasında pH Ölçüm Yönteminin Güvenirliği: 

Güncel Literatür İncelemesi 
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1 Dr. Öğretim Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, 

Aydın (nihal_tas@hotmail.com.tr). 

Özet 
Amaç: Bu sistematik inceleme, pediatrik hastaların nazogastrik tüp yerleşimini doğrulamada pH ölçüm 

yönteminin güvenirliğini araştıran güncel çalışmaların incelenmesi amacıyla planlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmada, Temmuz-Ağustos 2019 tarihleri arasında “nazogastrik tüp yerleşimi doğrulaması”, 

“nazogastik tüp yerleşiminde pH yöntemi” ve “çocuklarda nazogastrik tüp yerleşimi” anahtar kelimeleriyle 

taranarak ulaşılan, son on yılda yapılmış, yayın dili Türkçe/İngilizce, yayınlanmış ve tam metni bulunan ve 

popülasyonu nazogastrik tüp takılmış pediatrik hastalardan (0-18 yaş) oluşan 7 makale incelenmiştir. 
Bulgular: Çalışmaların örneklem özellikleri ve büyüklükleri farklılıklar göstermekle birlikte %42.8’i yoğun 

bakımda tedavi gören infantlarla gerçekleştirilmiş olup en az örneklem sayısı 52, en fazla örneklem sayısı 1024’tür. 

Nazogastrik tüpün midede olduğunun göstergesi olarak güvenilir pH kesme noktası dört çalışmada ≤5.5, üç 

çalışmada ise ≤5 bulunmuştur. Çalışmaların tümünde pediatrik hastalarda nazogastrik tüp yerinin doğrulanmasında 

pH yönteminin %100 güvenilir olmadığı bildirilmiştir. 
Sonuç: İncelenen araştırmalar doğrultusunda; pediatrik hastalarda nazogastrik tüpten çekilen sıvıda gastrik 

yerleşimi doğrulayacak bir pH kesme konusunda fikir birliğine varılamadığı, yöntemin kesin ve güvenilir kanıtlar 

göstermediği, tüp yerinin doğrulanmasında birden fazla yöntemin kombine edilerek kullanılması ve pH>6 olduğu 

durumlarda mutlaka radyolojik doğrulamanın yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nazogastrik tüp, pediatri, pH 

 

 

 

The Reliability of pH Method at Nasogastric Tube Placement Verification in Pediatric Patients: A Review 
of The Current Literature 

Abstract 
Objectives: This systematic review was planned to investigate the current studies investigating the reliability of 
the pH method at the nasogastric tube placement verifying in pediatric patients. 
Materials and Method: In the study, the keywords with “verification of nasogastric tube placement”, “pH method 

in nasogastic tube placement ” and “nasogastric tube placement in children” were scanned between July and 

August 2019, and 7 full text articles, published in the last decade, in Turkish/English and had population of 
pediatric patients (0-18 years) with nasogastric tube were investigated. 
Results: Although the sample characteristics and sizes of the studies showed differences, 42.8% of the studies 
were performed with infants treated in intensive care unit, the minimum number of samples was 52 and the 
maximum number of samples was 1024. The reliable pH cut-off point was found to be ≤5.5 in four studies and ≤5 

in three studies as an indication that the nasogastric tube was in the stomach. In all studies, it was reported that the 
pH method was not 100% reliable in verifying the nasogastric tube location in pediatric patients. 
Conclusion: It was concluded that there is no consensus on a pH cut point to confirm gastric localization in the 
fluid removed from the nasogastric tube in pediatric patients, the method was not show certain and reliable 
evidences, should be the tube location verification with combined multiple methods and radiological confirmation 
should be performed when pH> 6. 

Key words: Nasogastric tube, pediatrics, pH 
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Giriş 
Nazogastrik tüp uygulaması, enteral yol ile beslenme ve/veya ilaç uygulama ya da mide dekompresyonu 

için kullanılan invaziv bir uygulamadır (Peter ve Gill, 2009). Ancak nazogastrik tüpün yerleştirilmesinde geniş bir 

çeşitlilik vardır (Heineck ve ark., 2009). Bu durum, tüpün yanlış yerleştirilme olasılığını artırmaktadır. Nazogastrik 

tüp yerinin doğrulanmasına ilişkin başarısızlıklar çoğu zaman kullanılan yöntemlerin yetersiz olması ve 

yorumlamadaki hatalar nedeniyle oluşmaktadır (Taylor, 2013). Tüp yerleştirme hatalarının tahminleri farklı 

olmakla birlikte, tüpün yanlış yerleşim insidansı çocuklarda %20.9 ile %43.5 arasında değişmektedir (Ellett, 2004). 
Tüpün yanlış yerleşimi; pnömotoraks, özofageal stenoz gibi ciddi komplikasyonlara, morbidite ve mortaliteye 

neden olabilmektedir (Metheny ve ark., 2007; Moon ve ark., 2013; Holland ve ark., 2013; Joseph ve ark., 2014). 
Ulusal Hasta Güvenliği Ajansı (NPSA), 2005-2010 yılları arasında Birleşik Krallık’ta yanlış tüp yerleşimi 

nedeniyle 21 ölüm gerçekleştiğini bildirmiştir (NPSA, 2011). Bu risklerden dolayı uygulama esnasında hastanın 

yakından gözlenmesi ve tüpün uygun yere yerleşip yerleşmediğinin kontrol edilmesi önem taşımaktadır (Barlas, 

2017). Ayrıca nazogastrik tüp uygulaması büyük çoğunlukla hemşirelerin sorumluluğunda olan bir uygulamadır. 

Bu kapsamda; tüpün yerleştirilmesi ve çekilmesi, doğru yere uygulanması, tüpün güvenliği, tüpü olan hastanın 

bakımı, tüplü hastanın konforunun sağlanması ve hastanın geri bildirimlerinin izlenmesi yer almaktadır. Bu 

uygulamaların doğru ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi hemşirelik bakımının kalitesini doğrudan 

etkilemektedir (Tho ve ark., 2011; Çelik, 2013). 
Nazogastrik tüp yerini doğrulamada kullanılan birkaç yöntem vardır. Bunlardan başlıcaları düz karın 

grafisi çekilmesi, mide içeriğinin aspire edilip pH, bilirubin, pepsin veya tripsin ölçülmesi, aspirat sıvısının görsel 

özelliklerinin incelenmesi, tüpün burundan çıkan parçasının uzunluğunun ölçümü, solunum sıkıntısı belirtilerini 

gözleme, tüpün distal ucunda hava kabarcıklarının gözlenmesi, yaylı mandren ile basınç ölçme, oskültasyon 

metodu ve karbondioksit ölçümüdür (Taylor ve Clemente, 2005; Taylor, 2013).  
Radyolojik doğrulama, altın standart olarak kabul edilmektedir. Ancak maliyetinin yüksek olması, 

radyasyon riski, yanlış yorumlama ve işlem sonrasında beslenmeye başlamada gecikmeye neden olması gibi 

dezavantajları nedeniyle güvenilir alternatif yöntemler araştırılmaktadır (Metheny ve Meert, 2004; Bourgault ve 

Halm, 2009). Nitekim Birleşik Krallık'ta NPSA, nazogastrik tüp yerinin onayı için X-ray'in rutin kullanımını 

tavsiye etmemekte ve radyografi yöntemini sadece kritik hastalığı olan ya da yenidoğan gibi yüksek riskli hastalar 

için önermektedir (NPSA, 2011). Bununla birlikte araştırmalar, tüp yerinin doğrulanmasında uygun başucu 

testlerinden iki ya da daha fazlasının kombine edilerek kullanıldığı durumlarda, doğru pozitif yüzdesinin arttığını 

hatta radyografi kadar doğru sonuçlar elde edilebileceğini göstermektedir (Hanna ve ark., 2010; Lavillegrand ve 

ark., 2015).  
Radyografiden sonra en pratik birinci basamak doğrulama yöntemi, mide aspiratından pH ölçümüdür 

(Taylor, 2013). Mide içeriğinin pH’ı normal koşullarda 5.5’in altında (1-5.5 arasında) olduğundan, yapılacak 

ölçüm için tüpün mide içinde olup olmadığını (pH 5.5’ten az ya da yüksek) göstermede pH≤5.5 değerinin yeterli 

olması beklenmektedir (NPSA, 2005; Peter ve Gill, 2009; Gilbertson ve ark., 2011; Çolak, 2016). Ayrıca pH ölçüm 

yöntemi zaman ve maliyet açısından da tasarruf sağlayarak beslenmeye başlanması için radyografik doğrulamayı 

beklemeyi gerektirmemesi bakımından avantajlıdır. Böylece hasta beslenmesine daha kısa sürede başlanarak 
beslenme yetersizliğine ilişkin gelişebilecek komplikasyonlar azalmakta ve bakım kalitesi artmaktadır. Bununla 

birlikte literatürde gastrik yerleşimi doğrulamada farklı pH kesme noktaları (4, 4.5, 5, 5.5, 6) ele alınmaktadır 

(NPSA, 2005; Hanna ve ark., 2010; Taylor, 2013; Metheny ve ark., 2017). Ayrıca yoğun bakım hastalarında, kritik 

hastalarda, çocuklarda ve yenidoğanlarda, sürekli beslenen ve/veya asit inhibe edici ilaç kullanılan hastalarda 

yöntemin güvenirliliği halen tartışma konusudur. 
Bu sistematik inceleme, pediatrik hastaların nazogastrik tüp yerleşimini doğrulamada pH ölçüm 

yönteminin güvenirliğini araştıran güncel çalışmaların incelenmesi amacıyla planlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem 

Çalışmanın evrenini, Temmuz-Ağustos 2019 tarihleri arasında “Google Scholar”, “Medline” ve 

“Pubmed” kaynaklarından taranarak ulaşılan 13 çalışma oluşturmuştur. İncelemede “nazogastrik tüp yerleşimi 

doğrulaması”, “nazogastik tüp yerleşiminde pH yöntemi” ve “çocuklarda nazogastrik tüp yerleşimi” anahtar 

kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. 
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Son 10 yılda (2009-2019) yapılmış, yayın dili Türkçe ya da İngilizce olan, yayınlanmış ve tam metni 

bulunan ve popülasyonu nazogastrik tüp takılmış pediatrik hastalardan (0-18 yaş) oluşan araştırma makaleleri 

seçilmiştir. Bir makale yayın dili İspanyolca olduğundan, bir makale tez çalışması olup yayınlanmadığından, dört 

makale ise literatür incelemesi/derleme tarzında olup orijinal araştırma niteliği taşımadığından inceleme dışında 

bırakılmış, inceleme kriterlerini sağlayan 7 makale örneklemi oluşturmuştur. 
Bulgular 

Bu çalışmada incelenen araştırmaların; amacı, örneklem özellikleri, yöntemde kullanılan pH kesme 

noktası ve bulguları Tablo 1’de özetlenmiştir. Buna göre çalışmaya dahil edilen araştırmalar incelendiğinde; iki 

çalışmanın nazogastrik tüp yerleşimini doğrulamada kullanılan yöntemleri standardize ederek klinik uygulama 

rehberi geliştirmek, iki çalışmanın tüp yerleşimini doğrulamada en güvenilir pH kesme noktasını belirlemek, iki 

çalışmanın pH kesme noktasını etkileyen faktörleri incelemek ve bir çalışmanın da yöntemi diğer başucu testleri 

ile kıyaslamak amacı ile gerçekleştirdiği görülmektedir. Yıllara göre dağılım incelendiğinde ise; 2012, 2013, 2016, 

2018 yıllarında konu ile ilgili çocuklarda yapılmış bir çalışmaya rastlanmazken diğer yıllarda 1’er adet çalışma 

bulunmuştur. Çalışmaların örneklem özellikleri ve büyüklükleri farklılıklar göstermekle birlikte incelene 

çalışmaların %42.8’i (3 çalışma) yoğun bakımda tedavi gören infantlarla gerçekleştirilmiş olup en az örneklem 

sayısı 52, en fazla örneklem sayısı 1024’tür. Nazogastrik tüpün midede olduğunun göstergesi olarak güvenilir pH 

kesme noktası dört çalışmada ≤5.5, üç çalışmada ise ≤5 kabul edilmiştir. Çalışmaların tümünde pediatrik hastalarda 

nazogastrik tüp yerinin doğrulanmasında pH yönteminin %100 güvenilir olmadığı bildirilmiştir. Yöntemin 

duyarlılık ve özgüllüğünün de hesaplandığı iki çalışmanın birisinde yöntemin duyarlılığı yüksek, özgüllüğü düşük 

(Metheny ve ark., 2017) bulunurken diğer çalışmada ise tam ters bir bulguyla yöntemin duyarlılığının düşük 

özgüllüğünün yüksek (Ellett ve ark. 2014) olduğu bildirilmiştir. 
Tartışma 

Nazogastrik tüp yerinin doğrulanmasına ilişkin uygulamalar kanıt temelli yöntemlere dayanmalıdır 

(Clifford ve ark., 2015). Araştırmalar pH≤5.5 kesme noktası için yöntemin büyük ölçüde güvenilir olduğunu 

bildirmekle birlikte bu sonuçlar pediatrik hastalar için geçerli değildir (Rowat ve ark., 2018; Ellett ve ark., 2014; 

Gilbertson ve ark., 2011).  
pH≤5.5 kesme noktası için Peter ve Gill (2009) çalışmasında yöntemin çocuklarda %84, Renner (2010) 

%69, Meert ve ark. (2015) ise %97’sinde başarılı olduğunu bildirirken asit inhibitörü ilaç alma veya sürekli 

beslenme sonuçları olumsuz etkilemiştir.  
Literatürde pH≤5 kesme noktasının daha güvenilir ve pratik olduğu bildirilmiştir (Griffith ve ark., 2003; 

Wilkes-Holmes, 2006; Longo, 2011; Gilbertson ve ark., 2011; Tho ve ark., 2011). Benzer şekilde çocuklarda 

yapılan çalışmalarda da pH≤5 kesme noktasının daha güvenilir olduğu bildirilmiştir (Metheny ve ark., 2017; Ellett 
ve ark., 2014; Gilbertson ve ark., 2011). Kemper ve ark. (2019) infantların %97.5’inde mide aspiratlarının pH 

değerinin <5 olduğunu bildirmiştir.  
Ölçüm aracının duyarlılığı, incelenen olayın gerçekten var olma durumunu, yani gerçek olumluları 

saptama yeteneğini belirler. Özgüllüğü ise, incelenen olayın bulunmaması durumunu yani gerçek olumsuzluğu 

saptama yeteneğidir. İncelenen yöntemin güvenilir olması için hem duyarlılığı yüksek (yanlış negatiflik oranı 

düşük), hem de özgüllüğü yüksek (yanlış pozitiflik oranı düşük) olmalıdır. Çalışmalar incelendiğinde hem ≤5.5 

hemde <5 kesme noktalarının özgüllük ve duyarlılıklarına ilişkin farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu durum pH 

yönteminin tüp yerini belirlemede başarısız olduğu fikrini desteklemektedir (Metheny ve ark., 2017; Ellett ve ark., 
2014). İncelenen araştırmalardaki sonuçların değişiklik göstermesi, örnekleme ilişkin farklılıklardan 

kaynaklanabileceği gibi hastaların tanı ve tedavisine ilişkin farklılıklar ile asit inhibitörü alma ya da sürekli/aralıklı 

beslenme gibi mide asidi üzerinde etkili durumlardan da kaynaklanabilir. 
Sonuç 

İncelenen araştırmalar doğrultusunda; pediatrik hastalarda nazogastrik tüpten çekilen sıvıda gastrik 

yerleşimi doğrulayacak bir pH kesme konusunda fikir birliğine varılamadığı, yöntemin kesin ve güvenilir kanıtlar 

göstermediği, tüp yerinin doğrulanmasında birden fazla yöntemin kombine edilerek kullanılması ve pH>6 olduğu 

durumlarda mutlaka radyolojik doğrulamanın yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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Tablo 1. İncelenen Çalışmaların Veri Analizi 
Yazar ve Yıl Amaç Örneklem Grubu Örneklem 

Büyüklüğü 
pH Kesme 

Noktası 
Bulgular 

Peter ve Gill (2009) Nazogastrik tüp yerleşimini 

belirlemede oskültasyon, 

litmus kağıdı ve pH ölçüm 

yöntemleri kullanımını 

standardize ederek klinik 
uygulama rehberi 
geliştirmek  

0-18 yaş grubu 

çocuklar 
Yedi farklı 

metropol hastanede 
52 hastada toplam 
1527 uygulama 

pH ≤5.5 Hastaların %84’ünde (52 hastanın 21’inde) pH ölçüm 

yöntemi tüp yerini doğrulamada başarılı bulunmuştur. 

Yöntemin sürekli beslenen ve asit inhibe edici ilaç kullanan 

çocuklarda başarısız olduğu bildirilmiştir. 

Renner (2010) Enteral tüp hemşireliği ve 

tüp yerleşimini doğrulama 

ile ilgili uygulamaları 

geliştirerek standardize 

etmek 

Yoğun bakımda tedavi 

gören neonatal hastalar 
62 hastadan 
toplanan toplam 
223 gastrik aspirat  

pH <5.5 Aspiratların %69’unda pH≤5.5 bulunmuş ancak yöntemin 

güvenilir olmadığı bildirilmiştir.  

Gilbertson ve ark. 
(2011) 

Gastrik tüp yerleşimini 

doğrulamada güvenilir ve 

pratik pH kesme noktasını 

belirlemek 

Yoğun bakımda tedavi 

gören 4 hafta- 9 ay yaş 

aralığındaki pediatrik 
hastalar 

645 hastadan 
toplanan 4330 
gastrik aspirat 

pH≤4 
pH≤5 
 

Hastaların üçte ikisinde pH≤4 kesme noktasının nazogastrik 

tüp yerleşimini doğrulamada pratik olmadığı, güvenli 

beslemenin sağlanmasında pH≤5 kesme noktasının güvenilir 

olduğu ve pH>6 olduğu durumlarda doğrulamanın radyoloji 

ile sağlanması gerektiği bulunmuştur. 
Ellett ve ark. (2014) Pediatrik hastalarda gastrik 

tüp yerleşimini doğrulamada 

pH, bilirubin ve CO2 ölçüm 

yöntemlerinin geçerliliğini 

karşılaştırmak 

24 hafta-212 ay yaş 

aralığındaki pediatrik 

hastalar 

5 ayrı hastaneden 

toplam 276 
pediatrik hasta 

pH≤5 Mide aspiratında pH ölçümü, bilirubin ölçümü ve 

kolorimetrik kapnometri yöntemlerinin yanlış gastrik tüp 

yerleşimini belirlemede yararlı olmadığını, pH ölçüm 

yönteminin duyarlılığının %10 özgüllüğünün ise %91.9 

olduğunu bildirmişlerdir. 
Meert ve ark. 
(2015) 

Asit inhibitörü alan/almayan 

ve sürekli 

beslenen/beslenmeyen 
infantlarda gastrik pH 
değerlerini karşılaştırmak 

Yoğun bakımda tedavi 

gören infantlar 
54 infant hasta pH≤5.5 Sürekli beslenmeyen ve asit inhibitörü almayan infantların 

%97’sinde, asit inhibitörü alanların %77’sinde ve sürekli 

beslenenlerin %67’sinde mide aspiratı pH değeri ≤5.5 

bulunmuştur. pH yönteminin trakeal yerleşimi belirlemede 

etkin fakat özefageal ve duoduneal yerleşimi ayırt etmede 

güvenilir olmadığı bildirilmiştir. 
Metheny ve ark. 
(2017) 

Mide ve trakeal aspiratları 

ayırt etmede 4 farklı pH 

kesme noktasının duyarlılık, 

özgüllük, pozitif ve negatif 

prediktif değerlerini 

kıyaslamak 

Nazogastrik veya 
orogastrik tüp takılı, 

mekanik ventilatöre 

bağlı, yoğun bakımda 

tedavi gören infantlar 

212 infant hastadan 
toplanan 212 mide 
aspiratı ile 60 

trakeal aspirat 

pH<4.0  
pH<4.5  
pH<5.0 
pH<5.5 

Duyarlılığı en yüksek, özgüllüğü en düşük gastrik pH değeri 

<5.5 bulunmuştur. Gastrik aspiratların ortalama pH değeri 

4.8 bulunmuştur. Asit inhibitörü alan ve sürekli beslenen 

hastalarda en iyi negatif prediktif değer pH<5 kesme noktası 

için elde edilmiştir. Tüp yerinin doğrulanmasında 

değerlendirilen pH kesme noktalarının hiçbiri radyoloji ile  

%100 uyum göstermemiştir. 
Kemper ve ark. 
(2019) 

İnfantlarda enteral tüp 

aspiratlarının pH değerlerini 

ve bu değerleri etkileyen 

faktörleri belirlemek 

Neonatal yoğun bakım 

ünitesinde tedavi gören 

infantlar 

1.024 infanttan elde 
edilen 6979 pH 
değeri 

pH<5 Hastaların %97.5’inde mide aspiratlarının pH değeri <5 

bulunmuştur. Sonuçlar yenidoğan popülasyonunda tüp 

yerinin doğrulanmasında pH yönteminin kullanışlı ve 

nispeten kolay bir yöntem olduğunu desteklemektedir.  
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Özet 

Son yıllarda, yüksek verim için gübre, pestisit ve hormonlar gibi fazla girdi kullanan tarım sistemleri 

çevresel problemlere ve doğal kaynakların tükenmesine yol açmaktadır. Gübre uygulamasını minimum, bitki 

gelişme ve beslenmesini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla bitkilerin kök bölgelerinden seçilmiş farklı 

mikroorganizmalar kullanılmaktadır. Bitkilerin kök bölgeleri yoğun mikrobiyal etkinliğin olduğu bir bölgedir ve 

bu bölgedeki bazı bakteriler kök bakterileri olarak adlandırılır. Bitki gelişimi üzerinde yararlı etki gösteren kök 

bakterileri ise bitki gelişimini teşvik eden kök bakterileri olarak adlandırılır (PGPR). Bu bakteriler, bitki gelişimini 

ya patojen organizmaların zararlı etkilerini önleyerek dolaylı olarak, ya da bakteri tarafından üretilen veya 

çevreden besinlerin alımını kolaylaştıran bileşikleri bitkiye sağlayarak direkt olarak etkileyebilirler. Bitki 

gelişiminin uyarılmasının direkt mekanizması atmosfer azotunun tespitini, siderofor üretimini, auxin, sitokinin, 

giberellin gibi bitki hormonlarının üretimini, fosfor gibi minerallerin çözünürlüğünü ve enzimlerin sentezini içerir. 

Bu derlemenin amacı, Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakterilerin (PGPR) tarımda kullanılmasının çevrenin 

korunması yönünden önemini vurgulamaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: PGPR, Biyolojik Azot Tespiti, Siderefor, Auxin, Sitokinin, Giberellin, Fosfor Çözücü 

Bakteriler 
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IT’S EFFECT ON THE ENVIRONMENT 
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Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture, Department of Soil Science and Plant Nutrition, 
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Summary 

In recent years, agricultural systems that use excess input such as fertilizers, pesticides and hormones for high 

yields cause environmental problems and depletion of natural resources. Different microorganisms selected from 

the root regions of plants are used to maximize fertilizer application and maximize plant growth and nutrition. The 

root regions of the plants are intense microbial activity, and some bacteria in this region are called root bacteria. 

Root bacteria that have beneficial effects on plant growth are called root bacteria that promote plant growth 

(PGPR). These bacteria may affect plant growth either indirectly by preventing the harmful effects of pathogenic 

organisms, or directly by supplying compounds produced by the bacteria or facilitating the uptake of nutrients 

from the environment. The direct mechanism of plant growth stimulation involves the determination of 

atmospheric nitrogen, the production of siderophore, the production of plant hormones such as auxin, cytokinin, 

giberellin, the solubility of minerals such as phosphorus and the synthesis of enzymes. The aim of this review is 

to emphasize the importance of the use of rhizobacteria (PGPR) that promote plant growth in agriculture in terms 

of environmental protection. 

 

Key words: PGPR, Biological Nitrogen Detection, Siderefor, Auxin, Cytokinin, Giberellin, Phosphorus Solvent 

Bacteria 
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Giriş 

Bitkisel üretim ve zararlıların kontrolünde bilinçsiz kimyasal gübre ve pestisit kullanımı toprak sağlığının 

bozulması, çevre kirliliği, patojen ve zararlı organizmaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Bøckman, 1997; 

Saber, 2001). Günümüzde tarımsal ekosistemlerde birçok toksik ve tehlikeli kimyasal madde bulunmaktadır. 

Bunlar bitki, toprak, yüzey ve yeraltı suları vasıtasıyla gıdalara karışmaktadır. Tüm dünyada yeterli miktar ve 

kalitede gıda temininin sömürücü ve kirletici tarımla sağlanamayacağı endişesi yaygınlaşmaktadır. Sömürücü ve 

uygunsuz tarım yöntemleri, tarım alanlarında su ve rüzgar erozyonu, besin elementi tükenmesi, toprak organik 

maddesinin kaybı gibi toprak verimliliğini azaltıcı ve çevreyi kirletici özellikler taşımaktadır (Saber,2001). Sağlıklı 

bir tarım sistemi kaçınılmaz olmakta ve kimyasal kullanılmaksızın temiz gıda üretimi zorunlu hale gelmektedir. 

Temiz tarım sistemi, organik artıkların geri dönüşümü, biyolojik gübrelerle toprak rizosferinin güçlendirilmesi, 

biyopestisit kullanımının yaygınlaştırılması ve tarımsal-ekosistemdeki kirleticilerin biyolojik yollarla 

temizlenmesi gibi yaklaşımları esas almaktadır. Sürdürülebilir tarım için biyolojik gübrelerin önemi ve kimyasal 

gübrelemenin maliyet ve çevresel zararları; gübre azotuna çevresel olarak kabul edilebilir biyolojik alternatiflerin 

araştırılması, geliştirilmesi, adaptasyonu ve benimsenmesini gündeme getirmiş ve bu konuda araştırmalar ivme 

kazanmıştır.  

Son yıllarda yapılan çalışmalara bakıldığında PGPR'lar (Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakterilerin) bitkinin 

büyümesine olumlu yöndeki faydaları, hastalık kontörlündeki etkinliği ve bitkinin sistemik dayanıklılığı 

üzerindeki olumlu etkileri ile biyolojik azot fiksasyonu, fosforun biyolojik olarak alınabilir hale gelmesi, siderofor 

yardımıyla bitkilerce demirin alınması, auksin, sitokinin ve gibberallin gibi bitkisel hormonların üretilmesi ve bitki 

etilen düzeyinin azaltılması gibi mekanizmalar, bitki gelişmesini teşvik eden rizobakteriler (PGPR) tarafından 

düzenlenmektedir (Glick, 1995; Lucy vd., 2004). 

Bu derlemenin amacı, PGPR’ların tarımda kullanılmasının doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği 

yönünden önemini vurgulamaktır. 

Bitki Büyümesini Teşvik Eden Rizobakteriler (PGPR) 

 Bitki kök bölgesi yaşayan bazı bakterilerin farklı etki mekanizmaları ile bitki gelişimini birçok yönden 

desteklediği yapılan araştırmalar sonucu ortaya konmuştur. Bu faydalı bakteriler (Kloepper ve ark.,1980) 

tarafından PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) olarak adlandırılmıştır ve bitkiye sağladıkları pek çok 

faydadan dolayı "Probiyotik Rizobakteriler" olarak da bilinmektedir (Ram ve ark., 2013). PGPR'ler azotu 

bağlayabilmesi, fosforu ve ağır metalleri çözebilmesi, hormon üretmesi, su ve mineral alımını artırması, kök 

gelişimini desteklemesi, bitkide enzim aktivitesini artırması gibi etki mekanizmaları ile bitki gelişimini teşvik 

etmektedirler (Ahemad ve ark., 2013). Rizobakterilerin geniş kulanım alanlarına yönelik araştırmalar pek çok 

araştırmacı tarafından yapılmaktadır. Bu çalışmalar, rizobakterilerin ağır metallerin detoksifikasyonu (Wani ve 

ark., 2010; Ma. Rajkumar, ve ark.,  2011), pestisitlerin parçalanması , tuzluluk toleransı ( Mayak ve ark., 2004) 

bitki hastalık ve zararlılarının biyolojik mücadelesi (Hynes ve ark., 2008; Tozlu ve ark., 2012) bitki tarafından 

besin elementleri ve minerallerin kullanımının artırılması (Çakmakçı, 2009), fitohormon ve enzim üreterek bitki 

gelişimini teşvik etmesidir. 

Bitki kökleri ile pozitif ilişki halinde olan, bitkinin gelişim ve büyümesini olumlu yönde etkileyebilen 

organizmalar PGPR olarak tanımlanmaktadır. PGPR'lerin en önemli özelliklerinden bazıları atmosferdeki serbest 

azotu bağlayabilmesi, organik fosforu çözebilmesi, bazı sekonder metabolitleri (bitki hormonu, siderofor ve 

antibiyotikler vb.) üretmeleri, sistemik dayanıklılığı artırması, yer ve besin yarışı ile hastalık etmenini 
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baskılayabilmesidir. Kloepper,(1994) PGPR 'leri bazı ayırıcı özellikleri ile karakterize etmiştir. Bunlar; 1. Kök 

yüzeyini kolonize olabilmeleri popülasyonlarını sürdürebilmeli, çoğalabilmeleri,  2. Diğer mikroorganizmalar ile 

rekabet ederek bitki gelişimini teşvik etmeleri 3. Bitkiyi patojen saldırısı gibi stres faktörlerine karşı 

koruyabilmeleri gibi özelliklerdir. 

Bunun yanında, Somers ve ark. (2004), PGPR'leri etki özelliklerine göre 4 gruba ayırmıştır. 

Araştırmacılar bu bakterileri biyofertilizer grubu (besin elementlerinin bitki kullanımına hazır hale getirmesi), bitki 

stimülatörü grubu (bitki gelişimini teşvik etmesi), rizoremediator grubu (organik kirleticileri parçalayarak 

indirgemesi) ve biyopestisit grubu altında toplamışlardır. Ram ve ark. (2013), PGPR'lerin etki mekanizmalarını 

göre direkt ve indirekt olarak iki gruba ayırmışlardır. 

Bugün dünyanın pek çok ülkesinde, hem bitki gelişimini uyaran hem de biyokontrol ajanı olarak 

hastalıkları önleyen bu kök bakterileri ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde bitki gelişimini uyaran kök 

bakterilerinin genelde Acetobacter, Achromobacter, Acinetobacter, Aereobacter, Agrobacterium, Alcaligenes, 

Arthobacter, Azoarcus, Azospirillium. Azotobacter, Bacillus, Beijerinckia, Bradyrhizobium, Burkholderia, 

Chromatium, Clostridium, Enterobacter, Erwinia, Flavobacterium, Herbaspirillium, Hydrogenophaga, 

Klebsiella, Lactobacillus, Microccocus, Paenibacillus, Pantoae, Pseudomonas, Rhizobiıım, Rhodobacter, 

Rhodosprillium, Serratia, Streptomyces, Yariovorax ve Xanthomonas gibi genuslarda yer aldığı görülmektedir 

(Çakmakçı, 2009). 

 

1. PGPR’ların Direkt Etki mekanizmaları 

1.1. Atmosferik Azotun Bağlanması 

 Bitki büyümesi ve veriminde azot (N2) en önemli besin elementidir. Canlılarda nükleik asitlerin, 

proteinlerin ve vitaminlerin yapısında %15 oranında bulunan azot gaz halindeki formu ile atmosferin %78'ini 

oluşturmaktadır. Bitkiler azotu gaz halinde kullanamazlar. Azot, nitrit bakterileri tarafından nitrite, nitrit ise nitrat 

bakterileri tarafından nitratlara dönüştürülerek bitkiler tarafından kullanılabilir hale getirilir (Aslan, 1999). Azotun 

bitkiye hazır forma getirilmesi tamamen topraktaki mikrobiyal ve fizyokimyasal aktiviteye bağlıdır (Daroub ve 

ark., 2012). Toprakta yaşayan bakterilerin azotu bağlama işlemi ürettikleri nitrogenaz olarak bilinen bir dizi 

kompleks enzim sistemi ile gerçekleşmektedir. Biyolojik olarak azotu bağlama işlemi, kompleks yapıdaki bu 

nitrogenaz enzim aktivitesine bağlı olarak meydana gelmektedir. Atmosferde serbest olan azot gazını, PGPR’lar 

simbiyotik ve asimbiyotik olmak üzere iki şekilde bağlayabilmektedir. Biyolojik azot fiksasyonu, iki grup 

mikroorganizma tarafından gerçekleştirilmektedir. Birinci gruba girenler, toprakta bir bitki ile ortak yaşayarak 

azot tespit ederler. İkinci grupta yer alanlar ise, toprakta serbest yaşayarak havanın azotunu tespit ederler.   

 Simbiyotik azotu tespitinde belli mikroorganizmalar ile bitki kökleri arasında simbiyotik bir ilişki söz 

konusudur. Bunun en karakteristik örneği baklagiller ile bunların köklerinde nodül oluşturan Rhizobium’lar 

arasındaki ilişkidir. Bu simbiyotik ilişki genel olarak dünyadaki biyolojik azot tesbitinin %20’sini oluşturur. Bu 

yolla azot bağlama oranı yıllık toplam 75-300 kg N/ha arasında olmaktadır (Çizelge 1). Azotu bağlama kapasitesi 

olan bakterilerin büyük kısmını Leguminosae familyasına ait bitkiler ile simbiyotik yaşam süren Rhizobium’lar 

oluşturmaktadır. En etkili simbiyotik olarak azot fiske eden bakteri ırkları Rhizobium, Sinorhizobium, 

Mesorhizobium. Bradyrhizobium, Azorhizobiııın ve Allorhizobiıım cinslerinde mevcuttur. Bu bakterilerin hepsi 

baklagil bitkileriyle birlikte simbiyotik bir ilişki oluşturmaktadırlar. 
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Çizelge 1. Baklagil Bitkilerinin Azot Fikse Kapasiteleri (kg/ ha/ yıl) (Yalçın, 2014) 

Baklagil Bitkileri Azot Fikse Miktarı, kg/ ha/1 yıl. 

Bezelye 52-57 

Fasulye 97 

Soya 64-121 

Fiğ 100-170 

Yonca 150-400 

 

 Simbiyotik olmayan biyolojik azot bağlama yeteneğine sahip toprakta serbest yaşayan birçok 

mikroorganizma vardır. Bunlar arasında Azotobacter, Beijerinckia, Clostridium, Anabaecna sayabiliriz. PGPR’lar 

ile topraktaki simbiyotik olmayan azot bağlama maksimum yaklaşık 15 kg N/ha/yıl olmaktadır (Hubbel ve Kidde, 

2003). Asimbiyotik azot tesbit bakteriler şu şekilde sınıflandırılmıştır; Aerobik olanlar: Azotobacter Anaerobik  

Fotosentetik Olmayanlar: Clostridiuın , Desulfovibrio Fotosentetik Olanlar: Rhodospirilliu ,Chromatium  

 Asembiyotik N tesbit eden bazı bakterin genel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Azotobacter: Aerobik bakterilerdir. Bazen çubuk bazen de yuvarlak şekilde görünürler. Genellikle 

hareketlidirler. Endospor ihtiva etmezler. Fakat bazı türler, kalın duvarlı mikrosist oluştururlar. Hücreler genellikle 

gram negatiftir. Uygun karbonhidrat veya diğer enerji kaynakları bulunduğu takdirde aerobik şartlarda atmosferik 

azotu tespit etme gücüne sahiptirler. Bir gram şekerin parçalanmasına karşılık l0-20 mg azot tespit ederler. Ilıman 

iklim kuşağında l gram topraktaki Azotobacter sayısı 200 civarındadır. Optimum sıcaklık isteği 25-30°C, pH isteği 

7-8 arasındadır. Bu bakterilerden A.chroococcum en önemlisidir. Yıllık azot tespit düzeyleri 2-3 kg N /da’dır. 

 Clostridium: Anaerobik bakterilerdir. Spor meydana getiren, gram pozitif, çubuk şeklinde bakterilerdir. 

Havanın molekül halindeki azotunu tespit edebilmek için humus maddeleri, pektin bileşikleri ve selüloz gibi 

maddeleri karbon kaynağı olarak kullanırlar. Azot tespiti için optimum sıcaklık isteği 25°C’dir. C.butyricum, 1 

gram karbonhidratın parçalanmasına karşılık 27 mg azot tespit etmektedir. Yıllık azot tespit düzeyleri 0,5-3 kg 

N/da’dır. 

 Diğer Bakteriler: Fotosentetik bakteriler, azot tespit etmek, topraktaki bazı toksik maddeleri absorbe 

ederek bitki için zararsız hale getirmek, bitkide ürün artışı sağlayan bir takım maddeler oluşturmak sureti ile toprak 

verimliliğini artırmada önemli derecede etkili olmaktadırlar. Aerob olarak azot bağlama yeteneğinde olan diğer 

heterotrof bakteri grupları Pseudomanas, Bacillus, Klebsiella, Mycobacterium ve Spirillium’dur. Azot bağlama 

yeteneğinde olan bazı fakültatif anaerob bakteriler de vardır. Bacillus, Klebsiella, Pseudomanas ve Arthrobacter 

bunlara örneklerdir. Bunların azot bağlama güçleri yani tespitleri fazla değildir (Yalçın, 2014). 

 Çakmakçı ve ark. (2012), çalışmalarında azot fikseri ve fosfat çözücü bakterileri kullanarak Muradiye 10 

çay klonunda verim ve besin alınımına etkilerini araştırmışlar, 11 bakteriyel izolatın yaprak element içeriği, gövde 

çapı, fidan yüksekliği, gövde gelişmesi ve yaprak veriminde artış sağladığını tespit etmişlerdir. Bazı izolatların 

mineral gübrelemeye eşit hatta daha fazla etkinlik gösterdiğini ve bu izolatların biyolojik gübre potansiyelleri 

olduğunu vurgulamışlardır.  

  Suni gübre uygulamasına alternatif çözüm arayışlarında biyolojik PGPR'lerin başarılı bir şekilde 

kullanılabileceği, böylece kullanılan kimyasalların dozunun azaltılabileceği yapılan çalışmalar sonucu ortaya 

konmuştur. 

 1.2. Fosforu Çözmesi 
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Bitkiler için azottan sonra başlıca besin elementi olarak fosfor (P) gelmektedir. Fosfor insan vücudunda 

kalsiyumdan sonra en fazla bulunan kimyasal elementtir. Fosfor bütün organizmaların DNA yapıları için büyük 

önem taşır. Toprakta bulunan bir kısım kök bakterileri toprak PH’sı ve CaCO3 içeriği gibi sebeplerle toprakra fikse 

fosforu çözerek bitkiler tarafından alınabilir forma dönüştürür. Bu şekilde de verimde artışlar meydana gelir. Kök 

bakterilerinin fosfor çözünürlülüğü üzerine olan etkileri daha çok toprak pH’sı üzerine olan etkilerinden 

kaynaklanmaktadır. Kök bakterilerinin salgılamış oldukları glukonik asit, sitrik asit gibi organik asitler ve 

H+(proton) pompalanması sonucu toprak pH’sı etkilenerek fosfor bitkiler tarafından alınabilir forma dönüşür 

(Seshadri ve ark., 2000; Antoun, 2003). En iyi fosfat çözücü kök bakterileri arasında Pseudomonas, Bacillus ve 

Rhizobium türleri yer almaktadır (Antoun, 2003). 

 Toprakta organik asit oluşumuna katkıda bulunan PGPR'ların ürettiği fosforu çözebilen bu organik 

asitlerden en bilinenleri laktik asit, glukonik asit, asetik asit, formik asit, okzalik asit, tartarik asit, fumarik asit ve 

sukkinik asittir. Bacillus polymyxa, B. megatarium, B. circulans, B. subtilis, B. firmus, Pseudomonas striata, P. 

rathonia, Rhizobium leguminosarum ve R. meliloti, organik asit üreterek fosforu çözebilen PGPR bakterileridir. 

Hatta bazı Bacillus türleri laktik, izovalerik, izobütirik ve asetik asit grubunun karışımını üretebildiği Ram ve ark. 

(2013) tarafından bildirilmiştir. 

 1.3. Siderefor Üretimi 

 Mikroorganizmaların enerji metabolizmalarında önemli bir rol oynayan demir, toprakta kullanılabilir 

serbest iyon halinde sınırlı oranda bulunur. Toprakta sınırlı miktarda bulunan demiri alabilmek amacıyla bakteri, 

fungus ve bitkiler ekstraselüler olarak düşük moleküler ağırlıkta demir iyonları için yüksek uyuma sahip suda 

çözünebilen moleküller olan sideroforları sentez ederler. Sözcük anlamı demir taşıyıcı demek olan sideroforlar 

topraktaki demir iyonlarını alır ve onları hücre içindeki metabolik olaylarda kullanılmak üzere hücre içine bırakır. 

Bitki gelişimini teşvik eden kök bakterileri (PGPR) hem kendi salgıladığı sideroforları hem de zararlı 

mikroorganizmalar tarafından salgılanan sideroforları kullanabilirken zararlı mikroorganizmalar yalnızca kendi 

salgıladıkları sideroforları kullanabilirler. Böylece PGPR’lar kendilerinden daha düşük afiniteli sideroforlar üreten 

zararlı mikroorganizmalarla Fe+3 için girdikleri rekabette PGPR’lar toprakta sınırlı miktarda bulunan demiri alarak 

patojenlerin gelişmesini engeller. Patojenlerin engellenmesiyle de biyokontrol yoluyla bitki gelişimi olumlu yönde 

etkilenir. 

Bazı bakteriler metal bağlayan polisakkarit üretirler. Buna ilaveten manganez, nikel ve demir gibi 

metalleri özel reseptörler yoluyla absorbe ederler. Özellikle gram pozitif bakterilerin hücre duvarının metal 

bağlama özelliği oldukça güçlüdür. Sideroforların, demir yanında başka metalleri de bağlayabilme kapasitesine 

sahip olduğu bilinmektedir. Bir siderofor çeşidi ile yapılan çalışmada sideroforun, 16  çeşit metali (Ag+, Al+3, Cd+2, 

Co+2, Cr, +2, Cu +2, Eu+3, Ga+3, Hg+2, Mn +2, Ni +2, Pb +2, Sn +2, Tb +3, Ti+ ve Zn +2) bağladığı tespit edilmiştir (Saha 

ve ark., 2016). Metallerin azlığı koşullarında siderofor  sistemi organizmaya besin faktörü olarak  katkı sunarken, 

aşırılık koşullarında ise ağır metal toksisitesine karşı bakterileri korumaktadırlar. 

Yapılan çalışmalar rizosfer bakterilerinin tohum, yumru ya da toprağa uygulandığında bitki gelişimini 

arttırdığın, ürettiği sideroforlar ile demiri fungus ve bakteriler için kullanamaz hale getirmesi nedeniyle, demir 

noksanlığı oluşturarak, toprak kaynaklı patojenlerin gelişimini engellediğini göstermektedir. Özellikle, biyogübre 

ve biyokontrol ajanı (bakteriostatik ve  fungistatik ) olarak kullanılabileceği bildirilmiştir (Saha ve ark., 2016). 

Özellikle bazı Pseudomonas, Acinetobacter, Pantoea, Rahnella ve Bacillus türlerinin siderofor ürettiği 

bilinmektedir. Bakteri mantarlar tarafından salgılanan sideroforların bazı PGPR tarafından kullanılabildiği, 
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özellikle doğal ortamlarda demir alımını artırmak için Pseudomonas putida strainlerinin diğer rizosfer 

organizmaları tarafından üretilen sideroforu kullanabildikleri ortaya konulmuştur. Bakteriler tarafından siderofor 

üretimi mineral elementlerin serbest kalması ve alımı başta olmak üzere, faydalı bakterilerin canlılık yeteneği, 

asimilasyon, antibakteriyel etki, nodülasyon, azot fiksasyonu ve biyolojik kontrol etkisi vardır. Azot fiksasyonu 

ve asimilasyonda demirin temel rol oynaması nedeniyle bakteriler tarafından siderofor üretimi ve kullanımı 

önemlidir (Çakmakcı, 2014). 

1.4. PGPR’ların Bitki Hormonları (Fitohomon) ve Enzim Üretimi 

Kök bakterilerinin bitki gelişimini uyarmadaki direkt etkilerinden biri de bitki hormonlarıyla olanıdır. 

PGPR’lar sitokinin, gibberallin, oksin, etilen ve ACC deaminase üretebilmektedir. Mikrobiyal sekonder metabolit 

üretimi bitki gelişimine yardımcı olmakta, besin elementlerinin alımı artmakta, bitki hassasiyetini 

değiştirebilmekte, patojenlerin kontrolü de bitki sağlığını geliştirmekte, hastalıklara sistemik dayanıklılık 

oluşturabilmekte ve bitki sağlığını güvence altına almaktadır. Bakterilerce auksin/sitokinin oranlarının 

değiştirilmesi, kök gelişmesini teşvik etmektedir. PGPR tarafından oksin, sitokinin ve gibberellin gibi bitki 

gelişimini düzenleyici maddelerin salgılanması ve biyolojik olarak azot bağlanması köklerin metabolik 

aktivitelerini artırmaktadır. Bitki hormonları arasında IAA (indol asetik asit) ve etilen bitki sağlığı ve büyümeyi 

teşvik etme açısından ön plana çıkmaktadır. 

 İndol Asetik Asit: IAA bitkilerde hücre uzamasının teşvik edilmesi, kambiyum hücrelerinin bölünmesi, 

floem ve ksilemin farklılaşması, bitkinin apikal gelişmesi, yaprak yaşlanmasını geciktirme, bitkilerde meyve 

tutumu ve gelişmesi, meyve olgunlaşmasının geciktirilmesi, çiçek gelişiminin artırılması, yüksek 

konsatrasyonlarda etilen üretiminin teşviki gibi fizyolojik olaylarda rol oynamaktadır (Anonymous, 2003a). IAA 

bitkilerin sürgün ve kök uçlarını etkiler. Sürgünde konsantrasyonuna bağlı olmaksızın sürgün gelişmesini artırır. 

Bu bölgede yüksek konsatrasyonlar gelişmeyi daha da artırır. Kökte ise yüksek konsatrasyonlar kök gelişmesini 

engeller. 

 Düşük konsatrasyonlar ise gelişmeyi teşvik eder. Bitki kök bölgesinden izole edilen kök bakterilerinin % 

80’ninin bitki gelişmesini düzenleyen IAA ürettikleri tahmin edilmektedir. Bu bakterilerin arasında Agrobacterium 

tumefaciens, Agrobacterium rhizogenes, Erwinia herbicola ve Pseudomonas syringae gibi patojenlerin yanında 

Azotobacter, Pseudomonas, Azospirillum, Rhizobium, Bacillus ve Enterobacter gibi bitki gelişimini teşvik eden 

rizobakterilerin bulunduğu genuslar yer almaktadır (Patten ve Glick, 2000). 

 Rhizobium türlerinin çoğu IAA üretmektedir (Ahemad ve ark., 2012). IAA hormonunun, bitkide hücre 

bölünmesi, vaskular dokunun oluşumu ve değişimi gibi bitkinin nodül oluşumu için gerçekleşen temel proseslerde 

önemli rolü vardır (Hanin ve ark., 2003; Spaepen ve ark., 2007). İndole-pyruvic acid ve indole-3-acetic aldehyde 

aracılığı ile meydana gelen IAA sentezi, Erwinia herbicola, bazı saprofitik Pseudomonas ve Agrobacterium 

türlerinde, Bardyrhizobium, Rhizobium, Azospirillum, Klebsiella ve Enterobacter cinsine ait bakterilerde 

saptanmıştır. Bunun yanında Tryptophan'dan türeyen IAA, Cyanobacterium bakterilerinde görülürken, 

Tryptophan'dan bağımsız meydana gelen IAA üretimi Azopirila ve Cyanobacteria'da saptanmıştır (Ahemad ve 

ark., 2013). 

 Etilen: Etilen bütün yüksek bitkiler tarafından üretilebilmektedir. Etilen tohum çimlenmesi, dokuların 

farklılaşması, kök ve sürgün oluşması, kök uzaması, yan tomurcukların gelişmesi, ilk çiçeklenme, antosiyan 

sentezi, çiçek açması ve yaşlanması, meyve olgunlaşması, meyvelerde aroma oluşumundan sorumlu uçucu organik 

bileşiklerin üretimi, depo edilen ürünlerin hidrolizi, yaprak ve meyve dökümü, biotik ve abiyotik stres koşullarına 
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karşı bitkilerin yanıtı gibi fizyolojik olaylarda etkilidir (Anonymous, 2003b). Bazı olaylarda etilenin varlığı 

konsantrasyona bağlı olarak, uyarıcı iken bazı olaylarda engelleyicidir (Glick, 2000; Petruzzelli ve ark., 2000). 

Bitkiler tarafından etilen sentezi aşamasında ACC (1-amino-cyclopropone-1-carboxylic acid) önemli rol oynar. 

ACC bitkilerde etilen varlığının direkt belirleyicisidir (Wang ve ark., 2000). Etilen birçok bitkinin tohumlarının 

çimlenmesinde gereklidir. Tohum çimlenmesinde ve fidelerin gelişmesi sırasında etilenin üretim oranı 

artmaktadır. Etilenin düşük seviyelerinde kök oluşumu ve büyümesi artmakta ve kök uzaması uyarılmaktadır. 

Hızla büyüyen kökler tarafından üretilen yüksek seviyelerdeki etilen ise kök uzamasını engellemektedir (Penrose 

ve Glick, 2000; Pal ve ark., 2000). Ayrıca bitki köklerine mikroorganizmaların saldırması sonucu bitkide etilen 

sentezi artar. Bu etilen sentezinin artışı kök gelişmesini önlemektedir. 

 Son yıllarda yapılan çalışmalarda Acinetobacter, Achromobacter, Arobacterium, Alcalienes, 

Azospirillum, Bacillus, Burkholderia, Enterobacter, Pseudomonas, Ralstonia, Rhizobium cinsine ait türlerin 

bulunduğu pek çok bakteride ACC-deaminaz aktivitesi tespit edilmiştir (Wang ve ark., 2000; Zahir ve ark., 2009;  

Kang ve ark., 2010;). Çakmakçı (2009), çalışmasında, ACC-deaminaz aktivitesi gösteren rizobakterilerin tarıma 

kazandırılması ile hem katlanabilir fayda elde edilebileceğini hem de sürdürülebilir bir bitkisel üretim için 

güvenilir bir adım olacağını vurgulamıştır. 

Shakir ve ark.(2012), ACC-deaminaz içeren rizobakterileri tarafından oluşturulan kuraklık toleransının 

yarı kurak iklimde yetiştirilen buğdaylarda etkisini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda ACC-deaminaz'ın 

bitkide zarar oluşturabilecek etilen seviyesini düşürebileceğini ve buna bağlı olarak kuraklık stresini elimine 

edebildiğini bildirmişlerdir. 

2. PGPR’ların İndirekt Etki mekanizmaları 

PGPR’lar Biyolojik Kontrolü indirekt etki mekanizmaları olan; HCN (hidro siyonik asit) üretimi, 

antibiyotik üretimi, antifungal enzimler üretimi, yer ve besin rekabeti, ISR (uyarılmış sistemik dayanıklılık) 

artırarak sağlarlar. 

Bitkilerin kök bölgesinde antigonist ve patojen olmayan bazı mikroorganizmalar bulunmaktadır. Bu 

mikroorganizmalar patojen olmamalarına karşın kök gelişimini belirli ölçüde engelleyebilmektedir. Ama hiçbir 

zaman bitki köklerine patojenler gibi saldırıp köklerde zarar meydana getirmezler. Bu mikroorganizmalar doğal 

olarak kök bölgesinde bulunurlar. Herhangi bir hastalık belirtisi olmayan sağlıklı bitkilerin köklerinde de bu 

mikroorganizmaları saptamak mümkündür. Bu mikroorganizmalar çeşitli yollar ile bitki köklerinin gelişimini 

belirli oranda engellerler. Bitki gelişimini uyaran kök bakterileri (PGPR) bu zararlı mikroorganizmaların olumsuz 

etkilerini ortadan kaldırarak bitki köklerinin daha iyi gelişmesini sağlarlar. Bitki gelişimini teşvik eden 

rizobakterileri, bu zararlı mikroorganizmaların olumsuz etkilerini şu yollarla önlemektedirler. 

2.1. HCN (Hidro Siyonik Asit) Üretimi 

Zararlı mikroorganizmalar kök gelişimi için zararlı olan HCN üretirler. HCN üretimi ortamdaki demir 

(+3)’in tutunabilirliğine bağlıdır. Bu bakteriler HCN üretmek için demire ihtiyaç duyarlar. Bitki gelişimini teşvik 

eden kökbakterilerinden siderofor üretenler bu zararlı bakterilerin HCN üretmesine engel olurlar. Bitki gelişimini 

teşvik eden kökbakterilerinin (PGPR) sideroforları diğer zararlı bakterilerin sideroforlarına göre demir (+3) ile 

daha yüksek uyuma sahiptir. Ortamda sınırlı miktarda bulunan demiri bitki gelişimini uyaran kök bakterileri 

(PGPR) kullandığı için zararlı bakterilerin kullanması için ortamda demir kalmaz ve bu bakteriler HCN üretemez 

(Bakker ve Schippers, 1987). 

2.2. Antibiyotik ve Bakteriosin Üretimi 
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Bitki gelişimini teşvik eden kökbakterileri (PGPR) tarafından salgılanan çeşitli antibiyotikler ve 

bakteriosinler ile zararlı mikroorganizmaların gelişmesi engellenir. Bu zararlı mikroorganizmaların 

engellenmesiyle de bitki kökleri daha iyi gelişir. 

Bacillus sp.’lar iturin A, bacilysin, fengymycin, subsporin benzeri antibiyotik üretirler. B. subtilis RB 14 

iturin A ve surfactin antibiyotiğini üretir. Bu antibiyotikler domateste çökertene neden olan Rhizoctonia solani’yi 

etkil bir şekilde engellemektedir (Asaka ve Shoda, 1996). 

Bakteriosinler ise birçok bakteri türü tarafından üretilen aynı veya yakın ilişkili türlerin diğer ırklarına 

karşı aktivite gösteren protein içerikli antibakteriyel maddelerdir. Birçok bakteriosin bağlanma ve öldürme 

açısından hücre  duvarı üzerinde spesifik yerlere gereksinim duyarlar. Bakteriosinler genelde protein sentezini, 

DNA stabilitesini ve membran bütünlüğünü etkileyerek bakterileri öldürürler. 

2.3. Enzim Üretimi (Antifungal) ve ISR (Uyarılmış Sistematik Dayanıklık)’nin oluşumu 

Bitki gelişimini teşvik eden kökbakterileri (PGPR) Chitinase, Beta-1,3 glucanase, protease, lipase gibi 

enzimler sentez ederler. Bu enzimler bitkilerde uyarılmış sistematik dayanıklılığa (ISR) da neden 

olabilmektedirler. Pantoea agglomerans IC12070 çeşitli fungal patojenlere karşı antagonistik etki göstermektedir. 

Bu strainin chitinolytic enzimi ve pyrrolnitrin antibiyotiğini ürettiği bilinmektedir (Meziane ve ark., 2003). Muz 

bitkisinin rizosferinden izole edilen Trichoderma harzianum ve Bacillus subtilis muz seralarında toprağa 

uygulandıktan 6 gün sonra muz bitkisinde chitinase ve Beta-1, 3- glucanase, peroxidase aktivitelerinde maksimum 

artış görülmüştür (Thangavelu ve ark., 2003). T. harzianum ile inokule edilmiş hıyar bitkilerinin hem yapraklarında 

hem de köklerinde chitinase aktivetesinde artış olmuştur (Yedidia ve ark., 1999). 

Hastalık baskılamasında PGPR'lerin diğer mekanizması ise ISR (teşvik edilmiş sistemik dayanıklık)'dir 

(Kloepper ve ark., 1991). Kök kolonizasyonuna dayanan ISR, yüksek sayıda bakterilerin tohuma kaplanması veya 

toprağa ekim ya da dikimle uygulandığında başarıya ulaşabilmiştir (Kloepper ve ark., 1996). Pek çok bakteri ISR'yi 

lipopolisakkaritler, flagella, siderofor, 2,4-diacetylphloroglucinol, homoserine lactone, acetoin, 2,3-butanediol 

gibi komponenetler ile uyarabilmektedir (Lugtenberg ve ark., 2009). 

2.4. Yer ve Besin Rekabeti 

Bitki gelişimini teşvik eden kökbakterileri ile zararlı mikroorganizmalar arasında her zaman besin 

açısından bir rekabet mevcuttur. Besin rekabeti demir, karbon ve azot kaynakları açısından olabilmektedir. Kök 

bölgesindeki zararlı mikroorganizmalar ile bitki gelişimini teşvik kökbakterileri arasındaki demir açısından 

yarışma önemlidir. Bitki gelişimini teşvik eden kökbakterileri hem kendi salgıladığı sideroforları hem de zararlı 

mikroorganizmalar tarafından salgılanan sideroforları kullanabilirken zararlı mikroorganizmalar yalnızca kendi 

salgıladıkları sideroforları kullanabilirler. Böylece bitki gelişimini teşvik eden kökbakterileri (PGPR) 

kendilerinden daha düşük affiniteli sideroforlar üreten zararlı mikroorganizmalarla Fe+3 için rekabete girerek ürün 

azalışını engelleyebilmektedirler  

PGPR'lerin antagonizm mekanizmasında ayrıca demir gibi kaynakların kullanımı için yarış ve litik 

enzimlerde yer almaktadır. Demir şelatı siderofor üreten bakteriler hem demiri bağlayarak patojeni bu elementten 

yoksun bırakmakta hem de bu yolla bitkinin kullanımını kolaylaştırmaktadır (Miethke ve ark., 2007). 

Özetleyecek olursak PGPR gruplarından olan mikroorganizmalar bir yandan bitkilerin daha iyi besin 

almasını sağlayarak, bir yandan hormonal aktiviteyi devreye sokarak bir yandan da köklerde doğal olarak bulunan 

zararlı mikroflorayı engelleyerek daha iyi gelişme ve daha yüksek verim sağlarlar. PGPR bakterilerinin ikinci ana 

özelliği ise biyolojik savaş elemanları olmalarıdır (Altın ve Bora, 2005) 
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• 

Sonuç 

 Son yıllarda, tarımsal üretimde kalite ve verimi artırmak amacıyla kullanılan aşırı miktarda kimyasalların 

yan etkilerinin farkına varılmış ve özellikle azot başta olmak üzere mineral gübre uygulamalarının toprak 

profilinden yıkanarak yeraltı sularında kirliliğe yol açtığı bilinmektedir.  Bunlar sonucunda, çevreye dost ve 

toprakta ekolojik dengeyi bozmayan tarımsal uygulamalar gerekmektedir. Çevre kirliliği yaratan pestisitlerin ve 

kimyevi gübrelerin zehir etkilerinin yok edilmesi, hastalık ve zararlı kontrolündeki etkileri, besin elementlerinin 

bitki tarafından alınımının artırması, biyotik/abiyotik faktörlerin bitkide yarattığı stresi azaltması gibi pek çok 

faydası ile bitki lehine çalışan PGPR'ler üzerinde yapılan çalışma sonuçları umut vermektedir. Ayrıca, Biyo-

preperatların kullanımının artırılması ile tarımsal üretimde kullanılan sentetik kimyasalların girdisi azaltılacak 

olup, buna doğru orantılı olarak üretim maliyeti de düşecektir ve aynı zamanda çevre korunacaktır.  
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FİSETİN VE KANSER 

Özet 

Kanser, dünya çapında büyük bir halk sağlığı sorunudur ve önemli bir ölüm nedenidir. GLOBOCAN 2018 

kanser verisi 185 ülkeden 18,1 milyon yeni kanser vakası ve 9,6 milyon kansere bağlı ölüm olduğunu bildirmiştir. 

Kanserde uygulanan tıbbi tedaviler kanser hücrelerini yok ederken sağlıklı hücrelere de zarar veren ciddi yan 

etkilere sahiptir. Tedaviye bağlı oluşabilecek bu yan etkileri minimum düzeye indirmek için besinsel destekler ön 

plana çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünya nüfusunun yaklaşık %60'ı ve gelişmekte olan ülke 

nüfusunun yaklaşık %80'i bitkisel ilaçlara yönelmiş durumdadır. Bu bağlamda nutrasötikler güvenli, ekonomik, 

kolay ulaşılabilir ve düşük toksisitede olmaları nedeniyle dikkat çekmekte ve kullanımı giderek artmaktadır.  

Son zamanlarda besinsel destekler arasında yeni bir flavonoid olan fisetin oldukça dikkat çekmektedir. 

Meyve ve sebzelerde bolca bulunan biyoaktif bir flavonol olan fisetin kemopreventif, antimetastatik, nöroprotektif, 

antioksidan, antienflamatuar etkilere sahiptir. En yüksek miktarda fisetin konsantrasyonu çilek (160 μg/g), 

ardından elma (26.9 μg /g) ve hurmada (10.5 μg/g) bulunmaktadır. Fisetin antikanser aktivitesini; AMP (5′-

Adenosin monofosfatla aktive olan protein) kinaz, ERK (hücre dışı sinyalle düzenlenmiş protein kinaz) 1 ve 2, 

p53 ve nükleer faktör kappa B (NFκB) gibi önemli sinyal yolaklarının düzenlenmesiyle gerçekleştirmektedir.   
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Fisetin, akciğer, prostat, kolorektal kanser ve lösemide PI3K/Akt/mTOR sinyal yolunun ekspresyonunu 

ve aktivasyonunu inhibe etmekte, Wnt sinyal yolağını bloklayarak hücre siklusunun durmasına neden olmaktadır. 

In vivo ve in vitro çalışmalarla artan kanıtlara göre; biyoaktif bir besin bileşeni olan fisetin, adjuvan etkisi ve 

kemoterapötik potansiyeli ile kanser tedavisi için umut vericidir. Bu veriler daha fazla araştırma ve klinik 

uygulamalar için temel oluşturmaktadır.  

Bu derlemenin amacı, yeni bir flavonoid olan fisetinin kanser üzerindeki moleküler etkilerine genel bir 

çerçeve çizmek ve Türkçe literatüre bu alanda katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda PubMed veritabanı esas alınarak 

literatür taranmış, tarama sonuçlarına göre güncel yayınlar ve tekrar edilebilirliği olan veriler derlemeye dahil 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fisetin, Flavonol, Kanser, Nutrasötikler 

Abstract 

Cancer is a major public health problem and important cause of death worldwide. New GLOBOCAN 

2018 cancer data has reported 18,1 million new cancer cases and 9,6 million cancer related deaths from 185 

countries. Medical practices used in cancer treatment have destroyed cancer cells but also showed side effects that 

harm healthy cells too. At present, nutritional supplements have been popular in cancer treatment in order to 

minimize these treatment-related side effects. The World Health Organization have reported that about 60% of the 

world population tended to using herbal drugs. In this regard, nutraceutical use is increasing due to their safety, 

economic, easily accessible and have low toxicity. 

Recently, fisetin as a new flavonoid is very popular among the nutritional supplements. Fisetin, which is 

a bioactive flavonol abundant in fruits and vegetables, has chemopreventive, antimetastatic, neuroprotective, 

antioxidant and anti-inflammatory effects. Anticancer activity of fisetin has showed by regulating of important 

signal pathways like AMP (5′-Adenosine monophosphate activated protein) kinase, ERK (extracellular signal 

regulated protein kinase) 1 and 2, p53 and nuclear factor kappa B (NFκB). 

Fisetin inhibits the expression and activation of the PI3K /Akt / mTOR signaling pathway in lung, 

prostate, colorectal cancer and leukemia, causing cell cycle arrest  via blocking the Wnt signaling pathway. Once 

consider in vivo and in vitro researches showed its adjuvant effect and chemotherapeutic potantial, fisetin is a 

promising agent for cancer treatment. These datas have indicated that need for further research and clinical 

experiments. 

The aim of this review is mention about the molecular effects of fisetin on cancer and contribute to the 

Turkish literature at this point. The literature was searched on the basis of PubMed database, current publications 

and repeatable data were included in this review. 

Keywords: Fisetin, Flavonol, Cancer, Nutraceuticals 
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Giriş  

Kanser; kontrolsüz hücre proliferasyonu, morfolojik hücresel transformasyon, apoptozun deregülasyonu, 

invazyon, anjiyojenez ve metastazı içeren bir bozukluktur (Bhui, Prasad, George ve Shukla, 2009). 

GLOBOCAN 2018 verilerine göre 185 ülkeden 18,1 milyon yeni kanser vakası ve 9,6 milyon kansere bağlı ölüm 

olduğu bildirilmiştir (“New Global Cancer Data: GLOBOCAN 2018 | UICC”, y.y.). Her ne kadar tanı araçlarının, 

gelişmiş tedavi yaklaşımlarının ve kanser farkındalığı programlarının iyileştirilmesi kanser mortalitesinde belirgin 

bir düşüşe yol açsa da, kanser prevalansı sürekli artış göstermektedir (“Cancer Facts & Figures 2016 | American 

Cancer Society”, y.y.). Bunun sebebi olarak sigara içme alışkanlıkları, bulaşıcı organizmalar, alkol tüketimi, 

sedanter yaşam, stres ve sağlıksız diyet gibi dış faktörleri ve kalıtsal genetik mutasyonlar, hormonlar ve immünite 

gibi iç faktörleri göstermek mümkündür (“Cancer Facts & Figures 2016 | American Cancer Society”, y.y.; Soto ve 

Sonnenschein, 2010).  En sık görülen kanserler arasında akciğer, meme ve kolorektal kanserler yer almaktadır. 

Kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ise akciğer, karaciğer ve mide kanseri bulunmaktadır (Ferlay ve diğerleri, 

2015). Cerrahi operasyon, radyasyon terapisi, kemoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik tedavi dahil olmak 

üzere kanser tedavisi için farklı terapötik yöntemler mevcuttur (Kashyap ve diğerleri, 2019). Bu tedavi yöntemleri 

kanser hücrelerini yok etmekle birlikte, sağlıklı hücrelere de zarar vererek insan vücudunda ciddi yan etkilere 

neden olmaktadır. Bu nedenle, günümüzde kanserden korunmak ve hastalığın tedavisi sırasında tedaviye bağlı 

oluşabilecek yan etkileri minimum düzeye indirmek için besinsel destekler ön plana çıkmaktadır (GÜNDOĞDU 

ve AKBULUT, 2019). Son günlerde bu besinsel destekler arasında bir flavonoid olan fisetin (3,3′,4′,7-

tetrahidroksiflavon) üzerinde durulmaktadır. 

Flavonoidler diyette en çok tüketilen polifenollerdendir. Bitkisel besinlerde bol miktarda bulunan 

flavonoidler, enzim modülasyonu, gen transkripsiyonu, antioksidan aktivite gibi birçok biyolojik fonksiyonları ve 

iyileştirici etkileri nedeniyle son zamanlarda oldukça popülerdir (Jin ve diğerleri, 2014). Doğal antienflamatuar 

ajanlar içeren nutrasötikler, potansiyel besin değerleri, düşük toksisiteye sahip olmaları, düşük maliyetleri, oral 

biyoyararlanım ve koruyucu / terapötik etkileri nedeniyle diyet takviyesi veya fonksiyonel besin olarak 

kullanımları giderek artmaktadır (Gupta ve diğerleri, 2014; Prasad, 2014). 

Kimyasal formülü 1891 yılında Josef Herzig tarafından tanımlanan fisetin (3,3′,4′,7-tetrahidroksiflavon), 

uzun süredir fitomedikal bir bileşik olarak kullanılmaktadır (Herzig, 1891).  Fisetin, çeşitli meyvelerde (çilek, 

elma, hurma, mango, kivi ve üzüm), sebzelerde (domates, soğan ve salatalık), kuruyemişte, şarapta ve Fabaceae 

ve Anacardiaceae familyasına ait çeşitli ağaç ve çalılıklarda, ayrıca quebracho colorado ve pinophyta türlerinde 

bulunmakta ve en yüksek miktarda fisetin konsantrasyonu çilek (160 μg/g), ardından elma (26.9 μg /g) ve hurma 

(10.5 μg/g) içerisinde bulunmaktadır. Günlük ortalama alım miktarının ise 0.4 mg olduğu tahmin edilmektedir. 

Ayrıca bir renklendirici madde olarak kullanımı da bilinmektedir (Arai ve diğerleri, 2000; Jash ve Mondal, 2014; 

Kimira, Arai, Shimoi ve Watanabe, 1998). Bunun yanısıra fisetin, kemopreventif, antimetastatik, antioksidan, 

antienflamatuar etkilere sahiptir (Jin ve diğerleri, 2014; Kim, Lee ve Yun, 2017). Yapısal olarak, fisetin, üç 

karbonlu heterosiklik bir halka ile bağlanmış, dört hidroksil grubu sübstitüsyonu, bir okso grubu ve iki aromatik 

halkadan oluşmaktadır. Ayrıca suda çözünürlüğü ve buna bağlı olarak da biyoyararlanımı düşüktür. Fisetinin 
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biyolojik aktivitesi 3, 7, 3', 4' pozisyonlarındaki hidroksil grupları, ikinci ve üçüncü karbon atomları arasındaki 

çift bağ ve 4 konumundaki okso grubundan kaynaklanmaktadır (Kashyap ve diğerleri, 2019). Yapılan çalışmalar, 

fisetinin kanser tedavileri ile birlikte kullanımının sinerjitik etki göstererek kanser hücrelerinde apoptozu 

arttırdığını, invazyon ve metastazı baskıladığını ve pleiotropik farmakolojik etkisi nedeniyle otofajik hücre 

ölümüne neden olduğunu göstermektedir (Mehta, Pawar, Mahadik ve Bothiraja, 2018). 

Bu derlemenin amacı yeni bir flavonoid olan fisetinin kanser üzerindeki moleküler etkilerine genel bir 

çerçeve çizmek ve Türkçe literatüre bu alanda katkı sağlamaktır. Bu sebeple PubMed veritabanı esas alınarak 

literatür taranmış, tarama sonuçlarına göre güncel yayınlar ve tekrar edilebilirliği olan veriler derlemeye dahil 

edilmiştir. 

İdeal bir kemoterapötik ajandan, normal hücreler üzerine sitotoksik etki göstermeden tümör hücrelerini 

hedeflemesi ve öldürmesi beklenmektedir (Mehta ve diğerleri, 2018). İdeal bir kemoterapötik ajan olarak fisetinin, 

antioksidan aktivitesinin yanısıra AMP (5′-Adenosin monofosfatla aktive olan protein) kinaz, ERK (hücre dışı 

sinyalle düzenlenmiş protein kinaz) 1 ve 2, p53 ve nükleer faktör kappa B (NFκB) gibi önemli sinyal yolaklarının 

düzenlenmesinde rol oynayarak birçok farklı kanser türünde güçlü antikanser aktiviteye sahip olduğu da 

gösterilmiştir (Suh ve diğerleri, 2010). 

Fisetin için literatürde geçen oral dozlar hayvanlarda, 5-25 mg/kg arasında değişirken intraperitonal 

dozlar, bir kimyasal taşıyıcı (Dimetil sülfoksit) varlığında 0.3-3 mg/kg arasındadır. İnsanlar için ticari dozlar bu 

aralığın alt sınırında ve oral bileşik için günlük 100-200 mg'dır (“Fisetin - an overview | ScienceDirect Topics”, 

y.y.). Fisetinin toksisitesi üzerine yapılan in vivo çalışmalar sonucunda, kemirgenlerde vücut ağırlığının azalması, 

huzursuzluk, solunum sıkıntısı, ishal, kasılmalar ve koma gibi belirti ve semptomlar göstermediği bildirilmiştir 

(Prasath ve Subramanian, 2011; Touil, Auzeil, ve diğerleri, 2011). Fisetin,  akut toksisite analizinde 2 g/kg'a kadar 

olan dozlarda ölçülebilir toksisite belirtisi göstermemiş, buna ek olarak kalp, mide, böbrekler, bağırsaklar, 

karaciğer, dalak, akciğerler ve üreme organları gibi hayati organların patolojik değerlendirmesinde de toksisite 

belirtilerine rastlanmamıştır (Currais ve diğerleri, 2014). 

Prostat kanseri hücrelerinde yapılan çalışmada fisetinin, rapamisin kompleksi 1 (mTORC1) sinyalinin 

yeni bir regülatörü olduğu ve otofajik hücre ölümünün indüklenmesine yol açtığı gösterilmiştir (Kashyap ve 

diğerleri, 2018). Prostat kanserinin patogenezi ve ilerleyişinde en önemli sinyal yolağı androjen reseptörü (AR) 

sinyal yolağıdır. AR sinyalindeki anahtar enzim 5a-redüktaz, androjenik cevabı arttırdığı bilinen ve insanlarda 

prostat kanseri gelişimine bağlı bir süreç olan testosteronun, daha güçlü androjen dihidrotestosterona dönüşümünü 

katalize etmektedir. Şaşırtıcı olarak fisetinin AR için dihidrotestosterondan daha yüksek afiniteye sahip olduğu ve 

AR'nin ligand bağlama alanı ile etkileşime girdiği gösterilmiştir. Bu durum prostat kanseri için belirteç olarak 

kullanılan prostat spesifik antijen (PSA) de dahil olmak üzere hedef genlerin AR aracılı transaktivasyonunun 

baskılanması ile sonuçlanmaktadır. Yapılan bir diğer çalışmada ise fisetinin CWR22Rν1 prostat kanseri hücreleri 

implante edilmiş atimik nude farelerde tümör büyümesini önemli ölçüde baskıladığı ve dolayısıyla AR'ye spesifik 

bir etki gösteren, PSA'nın serumdaki seviyelerinde de önemli bir düşüş olduğu izlenmiştir (Touil, Seguin, 

Scherman ve Chabot, 2011). 

Fisetinin benzo(a)piren kaynaklı akciğer kanserojenezine karşı koruma sağladığı gösterilen bir in vivo 

çalışmada, fisetin tedavisinin, benzo(a)piren ile uyarılan farelerde histolojik lezyonların derecesini önemli ölçüde 
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azalttığı, lipid peroksidasyonunu ve antioksidanların seviyelerini dengelediği bildirilmiştir (Ravichandran, Suresh, 

Ramesh ve Siva, 2011). Akciğer kanseri ile ilgili bir diğer in vivo çalışmada ise fisetin tedavisinin anti-anjiyojenik 

etki gösterdiği, mikrovaskülerizasyonu azalttığı, ayrıca siklofizofamit ile uygulandığında tümör hacminde önemli 

ölçüde küçülme sağladığı gösterilmiştir (Touil, Seguin, ve diğerleri, 2011). 

 Kolorektal kanser, hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen en yaygın kanserler arasında üçüncü 

sıradadır (Lall, Adhami ve Mukhtar, 2016). HT29 ve HCT-116 insan kolon kanseri hücre hatları ile yapılan 

çalışmalar fisetinin siklin bağımlı kinazların aktivitelerini inhibe ederek hücre siklusunu durdurduğunu 

göstermiştir. Ayrıca fisetinin COX2 (siklooksijenaz2) aşırı eksprese eden HT-29 hücrelerinde apoptozu 

indüklediği, COX1 üzerinde hiçbir etkisi olmadan COX2 protein ekspresyon seviyesini azalttığı ve prostaglandin 

E2 sekresyonunu inhibe ettiği görülmüştür. Buna ek olarak fisetinin, β-katenin ve T hücre faktörü 4'ün 

ekspresyonunu azaltarak Wnt sinyal aktivitesini inhibe ettiği ve siklin D1 ve MMP-7 (matris metaloproteinaz-7) 

gibi hedef genlerin ekspresyonunu da azalttığı rapor edilmiştir. Araştırmacılar HT29 ve HCT-116 hücrelerinin 

fisetin ile tedavisinin, epidermal büyüme faktörü reseptörü ve NFκB yollarının aktivasyonunu inhibe ettiğini de 

bildirmişlerdir (Suh, Afaq, Johnson ve Mukhtar, 2009). Lu ve arkadaşları tarafından 2005 yılında gerçekleştirilen 

bir diğer çalışmada ise HCT-116 kolon kanseri hücrelerinde fisetinin ölüm reseptörü ve mitokondriyal yolakların 

aktivasyonu ile apoptozu indüklediği gösterilmiştir. p53'ün indüklenmesi sonucu Bax’ın mitokondriye 

translokasyonu, ardından kaspaz kaskadının aktivasyonu ile apoptoz gerçekleşmektedir (Lu ve diğerleri, 2005). 

Fisetin, suda az çözünür ve intravenöz uygulanması zor bir bileşiktir. Bu sebeple geliştirilen fisetini kaplayabilen 

polimerik misellerin nano-montajları kullanılarak yeni bir yaklaşım benimsenmiştir. Polimerik misel 

kapsüllemesi, sürekli ve uzamış bir in vitro salım, sitotoksisitede, hücresel alımda ve apoptozda artış sağlamıştır. 

İlk olarak kolon kanserinde geliştirilen bu yöntemin kolon kanseri hücrelerinde proliferasyonu baskıladığı,  

apoptozu tetiklediği ve anti-anjiyojenez aktiviteyi arttırdığı görülmüştür. Bu doğrultuda fisetinin kolon kanseri 

tedavisinde umut verici bir ajan olduğu düşünülmektedir (Chen ve diğerleri, 2015). 

Meme kanseri, kadınlarda kanser ilişkili ölüm nedeni olarak akciğer kanserinden sonra ikinci sırada yer 

almaktadır (Lall ve diğerleri, 2016). 2012 yılında yapılan bir çalışmada, MCF-7 ve MDA-MB-231 meme kanseri 

hücrelerinde fisetin sitotoksik ve apoptotik etkileri kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve fisetinin kaspaz-3 eksikliği 

olan MCF-7 hücrelerinde antikanser aktivite gösterdiği bulunmuştur. Fisetin,  MCF-7 hücrelerinde atipik 

apoptozun yeni bir formunu başlatmış ve plazma membran yırtılmasını, mitokondriyal depolarizasyonu, kaspaz-

7, 8 ve 9 aktivasyonunu ve PARP (Poli (Adp-Riboz) Polimeraz) bölünmesini tetiklemiştir. Apoptozun bu atipik 

özellikleri, MCF-7 hücrelerinde kaspaz-3 eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu çalışmada fisetinin MCF-

7 hücrelerinde hücre ölümünü destekleyen otofajiyi inhibe ettiği de görülmüştür (Lall ve diğerleri, 2016). Bu ön 

çalışmalar, fisetinin biyoaktif etkilerinin meme kanserine karşı umut verici olduğunu göstermektedir. 

Serviks kanseri her yıl yaklaşık 12900 yeni vaka ve 4100 ölümle kadınlarda ölümlerin önde gelen 

nedenlerinden biridir (Lall ve diğerleri, 2016). In vivo tümör ksenograft modellerinde yapılan çalışmalar, fisetinin 

tümör büyümesini önemli ölçüde azalttığını ortaya koymuştur (Chou ve diğerleri, 2013).  

Son zamanlarda fisetinin kombine tedavilerdeki umut verici potansiyeli oldukça popüler bir araştırma 

konusudur (Mehta ve diğerleri, 2018). Yapılan araştırmalarda yeni bir ilaç kombinasyonu olarak fisetin ile 

sorafenibin serviks kanseri hücre hatları üzerinde hem in vivo hem de in vitro olarak önemli antitümör etkileri 

olduğu saptanmıştır. HeLa ksenograft modeli kullanılarak gerçekleştirilen in vivo çalışmalarda fisetin ve 
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sorafenibin kombine uygulamasının sorafenibin tek başına uygulamasından daha etkili olduğu görülmüştür. 

Kombine uygulama HeLa hücrelerinde kaspaz-3 ve 8 aktivasyonu aracılığı ile apoptozu indüklemekte ve 

mitokondriyal potansiyel kayba neden olmaktadır. Bu veriler ışığında fisetin ve sorafenibin kombine uygulaması 

ileri serviks kanseri için yeni bir terapötik strateji ortaya koymaktadır (Lin ve diğerleri, 2016).  

Yakın zamanda gerçekleştirilen fisetinin kombine uygulaması ile ilgili bir diğer araştırmada hesperetin 

ile kombine uygulamasının HL-60 insan akut promyelositik lösemi hücrelerinde proliferasyonu inhibe ettiği ve 

kaspaz-3 aktivitesini arttırarak apoptozu indüklediği, mitokondriyal potansiyeli bozduğu ve hücre döngüsünün 

G2/M noktasında durdurulmasını indüklediği gösterilmiştir. Ayrıca fisetinin PI3K/AKT sinyal yolu, hücre siklusu 

kontrol yolakları, JAK/STAT ve MAPK sinyal yollarını indüklediği bildirilmiştir (Adan ve Baran, 2015). Bu 

verilere dayanarak akut promyelositik lösemi tedavisinde  fisetin ve hesperetinin birlikte kullanımı yeni bir bakış 

açısı sunmaktadır. 

 

 

 

 

 

Sonuç  

Kanser, çok sayıda sinyal yolağı ile ilişkili heterojen bir hastalık olduğu için önde gelen ölüm 

nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir. Bu nedenle, günümüzde kanserden korunmak ve hastalığın tedavisi 

sırasında tedaviye bağlı oluşabilecek yan etkileri minimum düzeye indirmek için besinsel destekler ön plana 

çıkmaktadır (GÜNDOĞDU ve AKBULUT, 2019). Bitkisel destekler, insanlığın sağlığını ve refahını iyileştirmek 

için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Doğal bir polifenol olarak fisetinin, pleiotropik farmakolojik özellikleri 

nedeniyle, kanser, nörolojik ve kardiyovasküler hastalıklar önde olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde 

kullanımı bildirilmiştir. Bu sebeple fisetin, kemopreventif bir madde olarak kullanılmak üzere umut verici bir 

potansiyele sahiptir. 

Plazmada fisetin gibi diyet polifenollerinin, enflamatuar genleri regüle ederek ve oksidatif stresi azaltarak 

çeşitli kanserlerin oluşum risklerini etkilediği bulunmuştur. Fisetinin, doğal hücre ölümünü indüklediği, tümördeki 

vaskülerizasyonu ve metastazı inhibe ettiği bilinmektedir (Kashyap ve diğerleri, 2018). 

Fisetin ve çeşitli konjugatlarının biyolojik faaliyetlerini anlamak, bu fitokimyasal maddenin hayvan 

modellerinde kısa ve uzun vadeli güvenilirliğini, etkinliğini değerlendirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

vardır. Fisetinin farmakolojik özellikleri üzerine yapılan klinik öncesi in vitro ve in vivo çalışmalar insanlarda da 

klinik çalışmaların uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Bugüne kadar yapılmış çalışmalar umut verici doğal 

bir bileşik olan fisetinin klinik kullanımdaki potansiyeli hakkında bize farklı bakış açıları sunarak yol 

göstermektedir.  
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ÖZET     

 

Kanatlılarda diagnostik ya da tedavi amaçlı sık sık anestezi gereklidir. Kanatlarda anestezi enjektabl 

anestezikler ya da inhalasyon anestezikleriyle sağlanmaktadır. İnhalasyon anestezikleri güvenli oluşu ve 

anesteziden çıkışın kısa sürede olması avantajlarıdır. Bununla birlikte gelişmiş cihazlara gereksinim olması ve ek 

maliyet getirmesi ise dezavantajları olarak sayılabilir.  

Bu derlemede kanatlılarda genel anestezi amacı ile yaygın olarak kullanılan ilaçlar hakkında bilgi 

verilmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kanatlı, genel anestezi, enjektabl, inhalasyon 

 

GENERAL ANESTHESİA AVİAN 

 

ABSTRACT 

Avian often require anesthesia for diagnostic or therapeutic purposes. Avian anesthesia is made by 

enjektabl and inhalational anesthetics in avian. Inhalation anesthetics are favorable for being safe and for their 

short duration of anesthetic recovery. Besides, the drawbacks may include the need for advanced devices and the 

additional costs that may arise. 

In this review, the objective is to provide information about drugs commonly used for general anesthesia 

in avian. 

Keyword: Avian, general anesthesia, enjektabl, inhalation 

 

 

 

 

 

GİRİŞ   

 

  Anestezi, ağrı ve diğer uyarıcıların merkezi sinir sisteminde algılanmasının engellendiği geri dönüşümlü 

ve kontrol edilebilir bir durumdur. Anestezi evcil, vahşi ve egzotik hayvanların sakinleştirilmesi, güvenli 

transportu cinsiyet tayini, diagnostik tanı konması ve cerrahi girişimlerde ağrının ortadan kalkması amacıyla 

uygulanmaktadır. (Samnour ve ark., 1984; Thurman ve ark., 1996; Topal, 2005). Kuşlar ve memeliler arasındaki 

belirgin farklılıklar, kanatlı türlerin yeterince tanınmaması ve özellikle kuşların strese karşı aşırı duyarlılıkları 
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veteriner hekimleri kanatlı anestezisine karşı isteksiz kılmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda yabani kuş 

hekimliğine olan ilginin artması nedeniyle cerrahi kliniklerine getirilen yabani kuş sayısında artış izlenmektedir. 

Dolayısıyla çeşitli kuş türlerinin cerrahi hastalıklarının operatif sağaltımına gereksinim duyulmakta ve bunu 

gerçekleştirmede öncelikle güvenli bir anestezi prosedürü önem kazanmaktadır. Kullanılacak anestezi protokolü 

hayvan türüne, hastanın genel sağlık durumu, uygulanacak cerrahi işlemin tipine ve süresine, operasyonun normal 

süreçte ya da acilen yapılması gerekliliği göz önünde bulundurulmalıdır. Kanatlılarda da anestezi enjektabl ya da 

inhalasyon anestezisi ile sağlanmaktadır (Krajka ve Juranova, 1994; Hall ve ark., 2001; Topal 2005) 

 

PREANESTEZİK DEĞERLENDİRME 

Hastanın preanestezik dönemde değerlendirilmesi ile mevcut fizyolojik durumun tespit edilmesi sağlanır. 

Preanestezik muayenenin amacı, anestezik maddenin alınımı, etkisini, eliminasyonunu ve güvenle uygulanmasını 

etkileyecek herhangi bir farklılığın olup olmadığını tespit etmektir. Başarılı bir anestezi ve operasyon için, hastanın 

sistemik bir şekilde muayene edilip incelenmesi gerekir. İdeal olarak planlı bir anestezi prosedüründe preanestezik 

fiziksel muayene bir gün öncesinden tamamlanmalıdır. Hayvanın vücut ağırlığı, fizyolojik parametre bulguları ile 

kan ve biyokimyasal değerleri (total protein, glukoz, ürik asit, AST, ALT, kalsiyum, creatin fosfat vb.) bakılmalı 

ve referans değerleri ile karşılaştırılmalıdır (Hall ve ark. 2001; Koç ve Sarıtaş, 2004; Gunkel ve Lafotune, 2005; 

Topal, 2005).  

ANESTEZİ ÖNCESİ GIDA ALIMININ KISITLANMASI 

Kanatlılarda yüksek metabolik aktiviteye, düşük karaciğer glikojen deposuna sahiptirler. Yüksek bir 

metabolizma yiyeceklerden daha hızlı yararlanmayı mümkün kıldığı için 6-8 saatlik bir açlık sonucunda 

hipoglisemi ve ketozis oluşma riski yüksektir. Hipoglisemi ve ketozis de anestezinin güvenliğini tehlikeye sokar. 

Anesteziden önce aç bırakma ise iyileşme ve indüksiyon sırasında aspirasyonu ve regurgitasyonu önlemektedir. 

Ayrıca mide ve bağırsaklar üzerindeki yükü hafifleterek özellikle dorsal yatırışlarda solunum sistemi üzerindeki 

yükü hafifledir. Anestezi öncesi kanatlılarda gıda kısıtlamasının süresi tam olarak belli değildir. Değişik 

çalışmaların olmasına rağmen sürenin hayvanın klinik durumu, kuşun türü ve büyüklüğüne göre değişmektedir 

(Tablo 1). Su genelde anesteziden 1 saat öncesine kadar verilebilir (Curro, 1998; Gunkel ve Lafortune, 2005, Lierz 

ve Korbel, 2012). 

 

Tablo 1: Kanatlılarda aç bırakma süreleri (Lierz ve Korbel, 2012). 

 

Vücut ağırlığı >1000 12-48 saat 

Vücut ağırlığı 600-1000 g 6-12 saat 

Vücut ağırlığı 400-600 g 4-6 saat 

Vücut ağırlığı 200-400 g 2-4 saat 

Vücut ağırlığı 200 g 1-2 saat 

Vücut ağırlığı < 200 g YOK 
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PREMEDİKASYON 

Preanestezi ya da premedikasyon; hayvanın daha kolay bir şekilde anesteziye girişini, anestezi devamını, 

aynı zamanda anestezistin rahat ve güven içerisinde çalışmasını olanak sağlar (Koç ve Sarıtaş, 2004; Topal 2005). 

Bu ilaçların rutin olarak kullanılmasında ziyade, hastanın durumuna göre tercih yapılması önemlidir. Kanatlı ise 

preoperatif dönemde herhangi bir preanestezik maddeye ihtiyaç duyulmayabilir. Sadece endişeli, korkmuş ya da 

heyecanlı olan hastalarda hastayı tutarken ortaya çıkan stresi azaltmak için kullanılır. Endişeli kuşlara ya da büyük 

kafes den alınmış kuşlara ağız yoluyla sedatifler verilebilir. Bu ilaçlar ayrıca kanatlılarda inhalasyon anestezi 

miktarını azaltmaktadır. Kanatlılarda premedikasyon amacıyla kullanılan ilaçlar tablo 2’de verilmiştir (Heard 

1997; Gunkel ve Lafortune, 2005; Hawkins, 2006).  

 

 

 

Tablo 2: Kanatlılarda premedikasyon için kullanılan ilaçlar, dozları ve uygulama yolları (Gunkel ve Lafortune, 

2005) 

 

İlaçlar Doz ve uygulama yolu 

Butorphanol 0,02-0,04 mg/kg IV 

Midazolam 
0,4-1,0 mg/kg IM, 0,8-3,0 mg/kg IM butorphanol 

0,05-0,5 mg/kg IV ya da 0,1-0,5 mg/kg IM 

Diazepam 
0,1-0,5mg/kg İM ve 0,4-1 mg/kg Butorphanol 

0,2-1,0 mg/kg İV, İM 

Glycopyrolate 0,01-0,02 mg/kg İV, İM 

Atropin 
0,01-0,02 mg/kg SC, İM 

0,02-0,08 mg/kg İM 

 

ENJEKTABL ANESTEZİ 

Kanatlıların anestezisinde çoğunlukla enjektabl anestezikler kullanılmaktadır. Enjektabl anesteziklerin 

kolay temin edilmesi, ucuz olması, uygulama kolaylığı bulunması gibi avantajları yaygın kullanımlarına sebep 

olmaktadır. Enjektabl anestezik maddeler kanatlılarda kas içi (IM), damar içi (IV) ve intraosseal (IO) yolla 

uygulanabilir. Kuşlarda kas içi enjeksiyon pektoral ya da gluteal kasların bulunduğu bölgeden yapılır. İntravenöz 

enjeksiyonlar ise; sağ vena Jugularis, medial metatarsal vena’den yapılır. İntraosseos kataterizasyon ise proksimal 

ve distal ulna ile proksimal tibiotarsusdan yapılır. Genellikle kanatlılarda İO uygulama ulna’dan yapılır (Heard, 

1997; Gunkel ve Lafortune, 2005, Kamiloğlu 2017). Çok küçük kuşlarda ya da hipotansif kuşlarda venöz giriş zor 

olduğu için intraosseas kateterizasyon yararlıdır. Sıvı uygulaması ya da anestezik ilaçlar bu yolla verilebilir. 

Genellikle kanatlılarda İV kullanılan anestezikler ve kombinasyonları İO olarak da kullanılır. Kuşlarda enjektabl 

anestezik olarak α2 adrenoreseptör agonistleri (ksilazine, medetomidine ve detomidine), propofol, 

benzodiazepinler, ketamine ve ketamine kombinasyonları yaygın kullanılmaktadır. Tiletamin-zolazapem ve 
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alphaxalone-alphadolone nadir olarak kullanılır (Christensen ve ark., 1987; Freed ve Baker, 1989; Pollock ve ark., 

2001; Durrani ve ark., 2008; Durrani ve ark., 2009; Durrani ve ark., 2014). 

Propofol 

Propofol genel anestezini indüksiyonu ya da sürdürülmesi için kısa etkili bir anesteziktir. Avantajları hızlı 

indüksiyon, etki süresinin kısa olması ve hayvanın çabuk uyanmadır. Dezavantajları ise indüksiyon sırasında apne 

oluşturması, hipotansiyon ve sadece İV uygulanmasıdır (Hall ve ark., 2001). Güvercinler, şahin, ördek, devekuşu 

gibi birçok kanatlı türünde değerlendirilmiştir. Türlere bağlı olarak 3-15 mg/kg İV dozunda anestezi 

indüksiyonunun sağlanması ve sürdürülmesi için kullanılmaktadır (Fitzgerald ve Cooper, 1990; Hawkin ve ark. 

2003). 

 Propofol  

4-12 mg/kg Baykuş  

4-5-9,7 mg/kg Tavuk 

7.3-11,2 mg/kg Ördek 

3 mg/kg Deve kuşu 

14 mg/kg Güvercin 

α2 –Adrenoseptör Agonistleri 

α2 –adrenoseptör agonistleri (xylazine, medetomidine, detomidine) kuş türlerine surgical ve non-surgical 

işlemlerde parenteral olarak kolay verilmesi çok etkili ve güvenli olması nedeniyle sedative ve anestezik olarak 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat tek olarak kullanılmaları tavsiye edilmemektedir (Freed and Baker, 1989; 

Pollock ve ark., 2001; Durrani ve ark., 2008; Durrani ve ark., 2009). Bu ilaçlar santral sinir sisteminde 

nörotransmitter salınımını inhibe ederek, sedasyon oluşumuna, sempatik aktivitede düşüşe (hipotansiyon) ve 

analjeziye, periferik olarak sistemik vasküler dirençte artışa (vazokonstriksiyon, hipertansiyon), insülin 

salınımında düşüşe (hipoinsulinemi nedeniyle hiperglisemik), antidiüretik hormon üretiminin inhibisyonuyla 

diürezise, gastrointestinel sisteminde sekretorik ve motorik fonksiyonlarının baskılanması ile gastrointestinal 

motilitede azalmaya yol açarlar. Bu etkiler hemen hemen tüm hayvan türlerinde oluşur (Paddleford ve Harvey, 

1999; Hall ve ark., 2001; Topal, 2005). Bu ilaçların en önemli avantajı antagonistlerinin (örneğin atipamezol, 

yohimbin) bulunmasıdır. Birçok hayvan türünde olduğu gibi kuşlarda ve egzotik hayvanlarda da ketamin ile 

kombine olarak çok fazla kullanılmaktadır (Topal, 2005). Ksilazin, medetomidin ve detomidin’nin ketamine ile 

kombinasyonu kanatlılar için bildirilen ve en sık kullanılan anestezi protokolüdür. Bu kombinasyon türlerinin 

çoğunda nispeten güvenli bir hipnoz veya anestezi sağlar. Kas gevşemesi oldukça iyi bir şekilde oluşturmasına 

rağmen solunum biraz deprese olabilir (Akgül ve ark.,2017; Lumej, 2003; Uzun ve ark., 2003; Durrani, 2009).  

Ketamin 

Ketamin barbitürat türevi olmayan bir dissosiyatif anesteziktir. Tek kullanıldığında şiddetli eksitasyon ve 

konvülziyonlar görülebilir, kaslarda hipertonisiteye, tendo ve kas reflekslerinde artışa neden olur. Ketaminin 

yalnız kullanılması ile elde edilemeyen iyi bir kas gevşemesi, daha az salivasyon, derin analjezi ve uyanma 

esnasındaki reaksiyonları azaltmak amacıyla narkotikler, sedatifler, tranklizanlar, antikolinerjik gibi diğer medikan 

ilaçlarla kullanılmasına ihtiyaç vardır. Ketamin dozu 10-100 mg/kg olarak değişmektedir. (Koç ve Sarıtaş, 2004; 

Topal 2005; Yayla ve ark., 2015). Ketamin’nin İV ya da İM uygulamasından kısa süre sonra etkisini gösterir.  

Kanatlılarda kullanılan ketamin kombinasyonları (Yayla ve ark., 2015) 
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Diazepam/Ketamin 

2.5 mg/kg IV Diazepam + Ketamin 75 mg/kg IM Tavuk  

0.5-2 mg/kg IM Diazepam + 10-50 mg/kg IM Ketamin papağan, pet kuşlarında  

Midazolam/Ketamin 

0.5-1 mg/kg IM Midazolam + 10-25 mg/kg IM Ketamin, pet kuşlarında  

2 mg/kg IM Midazolam + 5-25 mg/kg Ketamin  

Medetomidin/ Ketamin   

80 µg/kg Medetomidin + 2 mg/kg İM Ketamin, Deve Kuşu  

50-100 µg /kg Medetomidin + 3-5 mg/kg İM Ketamin, Yırtıcı kuşlar 

25-75 µg /kg Medetomidin, 2-4 mg/kg İM Ketamin, Yırtıcı kuşlar 

100-200 µg /kg Medetomidin + 5-10 mg/kg İM Ketamin, Kaz 

100-200 µg /kg Medetomidin + 5-10 mg/kg İM Ketamin, Kaz 

Ksilazin/Ketamin  

0.15 mg/kg İM Ksilazin + 15 mg/kg IM Ketamin Baykuş 

1 mg/kg İM Ksilazin +  10 mg/kg IM Ketamin Akbaba 

2.2 mg/kg İM Ksilazin +  4.4 mg/kg IM Ketamin Şahin 

1 mg/kg İM Ksilazin +  5 mg/kg IM Ketamin Deve kuşu 

Detomidin /Ketamin 

 1 mg/kg İM Detomidin +  20 mg/kg IM Ketamin Bıldırcın  

0,3 mg/kg İM Detomidin +  10 mg/kg IM Ketamin Bıldırcın  

Benzodiazepinler 

 Diazepam, midazolam kuşlarda yaygın olarak kullanılan benzodiazepin türevi ilaçlardır. İskelet 

kaslarında gevşeme meydana getirmesi ve antikonvülzon özelliğinin olması preanestezik olarak tercih edilmesini 

sağlamaktadır. Nöbet oluşumunu ve kas hipertonusunu önlediği için ketamin anestezi ile sıklıkla kullanılmaktadır. 

Kanatlılarda diazepam 0,1-0,5 mg/kg dozunda kullanılır (Girling, 2009).                   

 

İNHALASYON ANESTEZİSİ 

 

İnhalasyon anestezisi sıvı ve gaz anestezikler ya da her ikisinin karışımlarının değişik tekniklerle 

akciğerlerin geniş absorbsiyon yüzeylerinde emilimleri sonucu etkilerini göstermeye yönelik bir anestezi 

yöntemidir. Kanatlılarda anestezinin indüksiyonu ve devamlılığı için tercih edilen bir yöntemdir. İnhalasyon 

anestezisinin hızlı indüksiyon ve uyanma, anestezi derinliğinin kontrol edilebilmesi, solunum desteklenmesi, 

minimal biyotransformasyon, kalp, solunum sisteminde minimum yan etki ve hastanın toksitite riskinin azalması 

gibi avantajlar vardır. Bu özellikler kanatlı anestezisinde inhalasyon anesteziklerini ideal hale getirmektedir. 

İnhalasyon anesteziklerinin uygulanabilmesi için özel cihaz ve ekipmanlara ihtiyaç vardır. Bu ekipmanlar; oksijen 

kaynağı, endotracheal tüpler, maskeler, anestezi cihazları, anestezi cihazlarında sirkülasyonu sağlayan hortum 

sistemleri, CO2 tutucu ve rezerv balondur. Bu nedenle tekniğin kullanılması sadece hastane ortamı ile sınırlı 

kalmaktadır (Hall ve Clarke, 2001; Koç ve Sarıtaş, 2004; Topal 2005). Kanatlılarda 10 dakikadan daha kısa süreli 

cerrahi işlemler için yüz maskesi ile anestezi uygulanır. Kedi ve köpekler için tasarlanmış maskeler kullanılabilir.  

Yapılacak işlem 10 dakikadan daha uzun ve invazif bir işlem ise intübasyon önemlidir. İntübasyon 100 gr ve üzeri 
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ağırlığındaki her kanatlıda rahatlıkla uygulanabilir. Ağırlığı 80 gr’ ın altındaki kanatlılarda, küçük endotracheal 

tüpün lümeni solunum yolu salgılarıyla tıkanma riskine karşı bu hayvanlarda intübasyon uygulanmaz (Mandelker, 

1971; Heard, 1997; Gunkel ve Lafortune, 2005). Hayvanlarda intübasyon ventilasyon sağlama kolaylığı, anestezi 

derinliğinin daha iyi kontrol edilebilmesi ve yiyeceklere bağlı olarak oluşabilecek aspirasyonun önleme açısından 

önemlidir (Gunkel ve Lafortune, 2005). Kanatlılarda trachea halkalarının yapısı nedeniyle intübasyon için kafsız 

tüpler kullanılmalıdır. İntübasyon esnasında, solunum hızının artması ve gürültülü sesler çıkarma bulguları apne 

oluşumu ve hava yolu tıkanma belirtisidir. Kanatlılarda bu belirtiler genel anestezi safhalarında da ortaya çıkabilir. 

Eğer bu belirtilerin herhangi birisi var ise, tüp çıkarılmalı ve hava yolunun açıklığı kontrol edilmelidir. Sekresyonu 

azaltmak için atropine (0.04-0.1 mg/kg İM) uygulanabilir. Ancak atropine’in yapışkan bir sekresyon bağlı 

obstruksiyona neden olacağı hatırlanmalıdır (Linn ve Gleed, 1987). Ender olarak acil durumlarda hava kesesi 

intübasyonuna başvurulur. Hayvan sağ lateral pozisyonda yatırılarak sağ bacak ve kanatları yukarı çekilir. Sağ 

paralumbar fossa açığa çıkarılır. Kanülasyon bölgesi; kaudalde femur’un kraniali, kranialde son iki kosta ve 

dorsalde sakrum’dan oluşan triangular bölgedir. Kanatlıların birçoğu hava kesesi kanülasyonunu tolera 

edemeyebilir. (Heards, 1997; Gunkel ve Lafortune, 2005). İyileşme sırasında kuşlar bir havlu ile tutulur ve direnç 

göstermeye başladığı zaman ekstübe edilir. Fakat kuş tamamen uyanıncaya kadar maske ile oksijen verilmeye 

devam edilir. Kanatlılarda halothane, methoxyfluran, isofluran ve sevofluran inhalasyon amacıyla 

kullanılmaktadır. En çok kullanılan ise isofluran ve sevofluran’dır (Abou-Madi, 2001; Joyner ve ark., 2008; 

Escobar ve ark., 2009) 

Methoxyfularane, ucuz, iyi bir kas gevşemesi ve analjezi sağlar. Başlangıçta % 3’ lük konsantrasyonu anestezi 

için kullanılır. Büyük kanatlılar anestezi sonrasında ise 45-1 saat içerisinde uyanırlar (Linn ve Gleed,1987).  

Halothane, berrak, renksiz, kendine özgü hoş kokusu olan güçlü uçucu bir ilaçtır. Kanatlılarda indüksiyonu 

genellikle 2-4 dakika içerisinde oluşur. Anestezi konsantrasyonu küçük kanatlılarda % 2, büyük kanatlılarda % 

2,5-3’ dür. Anestezi verilmesi kesildikten 3-5 dakika içerisinde uyanma gerçekleşir. Anestezinin uygun bir 

derinlikte idamesinin kolay olması, yanıcı ve patlayıcı olmaması, orta düzeyde kas gevşemesi sağlaması ve 

ekonomik olması avantajları arasında yer almaktadır. Doz ya da anestezinin derinliği ile ilişkili olarak 

kardiyopulmoner fonksiyonları deprese eder. Bu nedenle hastaların dikkatli bir şekilde monitorize edilmesi 

gerekmektedir. Methoxyflurane’a göre çözünürlüğü ve ihtiyaç duyulan minimal biyotransformasyonu daha azdır. 

Düşük çözünürlük daha hızlı indüksiyonu ve uyanmayı sağlar (Linn ve Gleed 1987, Hall ve Clarke 2001).   

İsofluran, berrak, stabil, hafif eterimsi kokulu, yanıcı ve patlayıcı olmayan, sıvı bir inhalasyon anestezisidir. 

Düşük bir çözünürlük katsayısının olması indüksiyonun hızlı bir şekilde oluşmasını sağlarken aynı zamanda 

uyanmayı da hızlandırmaktadır (Hall ve Clarke 2001). MSS’ni deprese eder. Solunum depresyonu oluşturabilir. 

Anestezi derinliği arttıkça hipoventilasyon şekillenebilir. İyi bir kas gevşemesi sağlamaktadır (Hall ve ark. 2001, 

Topal 2005, Koç ve Sarıtaş 2004). Kuşlarda isoflurane anestezisi uygulamak için yüz maskesiyle dakikada 2-3 

litre oksijen akımı ve % 5’ lik vaporizatör konsantrasyonuyla indüksiyonu başlanır. Yeterli kas gevşemesi 

sağlandığında anestezinin devamı için 0,5 lt/dakikalık oksijen akımım eşliğinde % 2-4’lük isofluran 

konsantrasyonu yeterli olur.  

Sevofluran, renksiz, hafif eter kokusunda, non-irritan, yanıcı ve patlayıcı olmayan volatil anestezik bir ajandır. 

Maske ile uygulanması sırasında isoflurane göre daha az irritandır. Uyanma ise diğerlerine göre daha sorunsuzdur. 

Kardiyopulmoner etkileri yönünden sevofluran’un diğer anesteziklere göre daha hızlı ve derin anestezi sağladığı 

bildirilmektedir (Hall ve ark., 2001). Ancak maliyeti oldukça yüksektir. Kuşlarda sevofluran anestezisinin 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

1332 
 

indüksiyon konsantrasyonu % 7-4, anestezini devamı ise % 5-2’dır (Gunkel ve Lafortune, 2005; Granone ve ark., 

2012). 

ANESTEZİDEN UYANMA 

 Uyanma kanatlı anestezisinin kritik bir periyodudur. Anezteziden uyanma aşamasında düşen vücut ısısı 

yükseltilmeye çalışılır. Kuşların vücut ısıları memelilere oranla daha yüksektir. Memelilerde ateş diyebileceğimiz 

vücut ısıları, kuşlarda normal vücut ısısıdır. Kuş anestezi süresince veya sonrasında soğuk bir çevreye maruz 

kaldığında vücutta aşırı soğuma meydana gelir. Özellikle operasyon alanındaki tüylerin koparılması muhabbet 

kuşu gibi küçük kuşlarda çok yüksek ısı kayıplarının meydana gelmesine neden olur. Bu nedenle anestezi sırası 

ve sonrasında ısı kayıplarına karşı önlem alınmalıdır. Bu özel ısıtma sistemli kafeslerle olabildiği gibi sıcak su 

torbalarıyla da sağlanabilir. Sıcak su torbalarının kuşlarda yanık oluşturmaması için havlu benzeri bezlere 

sarılmasında fayda vardır. Ayrıca oluşan hypoglisemi ve dehydratasyona karşı % 5 dektroz solusyonu uygulanır. 

Sıvı tedavisi yapılırken vücut ısısına kadar ısıtılmış sıvı kullanılmalıdır. Daha soğuk sıvı uygulaması düşen vücut 

ısısının daha da düşmesine neden olacaktır. Hayvanlar bu periyotta sessiz bir ortamda etrafı sınırlandırılarak 

izlenmelidir. Kanatlı havlu ile sarılarak sakin ortamda kendisine gelmesi beklenmelidir (Thorstad, 1993; 

Heard1997)  

SONUÇ 

Kanatlı anestezisinde en çok tercih edilen yöntem inhalasyon anestezidir. İnhalasyon anestezisinin hızlı 

indüksiyon ve uyanma, anestezi derinliğinin kontrol edilebilmesi, solunum desteklenmesi, kalp, solunum 

sisteminde minimum yan etki ve hastanın toksitite riskinin azalması gibi avantajlar vardır. Kanatlı anestezisinde 

başarılı sonuçlar elde etmek için anestezi sırasında anestezi derinliğinin, vücut ısısının, kardiyovasküler ve 

pulmoner fonksiyonların yakından izlenmesi gerekmektedir. İnhalasyon anestezisi için uygun ekipmanların 

bulunmadığı durumlarda ise enjektabl anestezi tercih edilmelidir.  
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KAZALAR VE KAZALARDAN KORUNMA 

Melek Yasemin SEVİMOĞLU, Duygu YEŞİLFİDAN, Filiz ADANA 

 

ÖZET 

Sağlıklı toplumların oluşması ve devamı için bireylerin sağlıklı bir çevrede yaşamaları, sağlığı tehdit eden 

her türlü unsurdan korunmaları büyük önem taşımaktadır. İnsanların bulunduğu her yerde sağlığı riske atabilecek 

değişik şekillerde kazalar oluşabilmekte, bireyin sağlık bütünlüğünü bozabilmekte ve bu toplum sağlığı sorunu 

haline gelmektedir. Kazlar/yaralanmalar bireyin hayatını bedensel, ruhsal ve sosyal yönden etkileyerek hastalık, 

sakatlık hatta can kaybı ile sonuçlanan durumlar oluşturabilir. Kazaların en önemli özelliği önlenebilir olmasıdır. 
Bu noktada kazalar tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kazalar, Yaralanma, Korunma 

ACCIDENTS AND ACCIDENT PROTECTION  

ABSTRACT 

For the formation and continuation of healthy societies, it is of great importance that individuals live in a 
healthy environment and that they are protected from all kinds of health threatening elements. Wherever people 
are present, accidents can occur in various ways that may put health at risk, disrupt the health integrity of the 
individual and become a public health problem. Accidents / injuries may affect the individual's life physically, 
psychologically and socially, resulting in illness, disability or even loss of life. The most important feature of 
accidents is preventable. At this point, accidents are an important public health problem all over the world. 

Keywords: Accidents, Injury, Protection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 

Kazalar; önceden planlanmamış, beklenmeyen şekilde gerçekleşen yaralanma, hasar, sakatlanma, can ve 

mal kaybı ile sonuçlanabilen olaylardır (Kıran ve ark,2001). 

Yaralanma; insan vücudunun kasıtlı ya da kasıtsız şekilde termal, mekanik, kimyasal, elektriksel enerjiye 

maruz kalması nedeniyle yaşamsal etkenlerden uzaklaşması sonucunda oluşan durumdur (Kıran ve ark, 2001). 

Yaralanmayı Etkileyen Faktörler 

 Demografik özellikler 

 Farkındalık düzeyi 

 Tecrübesizlik 

 Riskli alma  
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 Psikolojik uyumsuzluk 

 Uykusuzluk- yeterli dinlenememe 

 Yasal olmayan madde kullanımı 

 Bireysel emniyet sağlayan korucuları kullanmama 

 Çevresel faktörler 

 Kuralları tanımama 

 Çevre düzeninin güvenli olmaması 

 Tehlikeli davranışlara özenme 

KAZA VE YARALANMA EPİDEMİYOLOJİSİ 

Kazalar dünyada ve ülkemizde yüksek morbidite, mortalite ve iş gücü kaybı olmasının nedeni olarak 

görülmektedir. Kazalar, insan sağlığı ve kaliteli yaşamda düşüşler olmakta, iş gücü üzerindeki olumsuz 

etkilenmekte, maddi olarak kişiye ve devlete yük olmaktadır ( Çalışkan ve Balcı, 2018). 

Dünyada yaralanma sonucu oluşan ölümler tüm ölümlerin %12’sini oluşturmaktadır. Yaralanmaların ¼’ü 

trafik kazalarından, % 9 yanık, % 6 düşme, % 5 boğulma kaynaklıdır (Kıran ve ark, 2001). 

Yaralanmaya bağlı ölüm hızları yaş ve cinsiyete göre değişmektedir. Dünyada 3,8 milyonu erkek, 1,9 

milyonu kadın olmak üzere 5,8 milyon kişi yaralanma sonucu ölmektedir. Yaralanma nedenli ölüm hızı 98/100000 

dir. Her gün yaralanma nedeniyle 16000 ölüm gerçekleşmektedir. Erkeklerde yaralama nedenli ölüm kadınlara 

göre fazladır (Çalışkan ve Balcı, 2018) 

0-4 yaş yaralanmaya bağlı ölüm hızı yüksek, bu grupta cinsiyete bağlı ölüm hızı arasında fark yoktur.1-5 
yaş grubunda en çok ev kazaları görülmektedir. 5-14 yaşlarında yaralanmaya bağlı ölüm hızı azalmakta iken bu 

grupta trafik kazası ve boğulmaya bağlı ölüm hızı erkeklerde, yanık ve zehirlenme kadınlarda fazladır. Boğulma 

ve spor yaralanmaları okul çağı çocuklarında daha fazla görülmektedir. Düşme olaylarında ise cinsiyetin bir 

farklılığı yoktur. 15-24 yaş grubunda yaralanmaya bağlı ölüm hızı artmaya başlamaktadır. Ateşli silah 

yaralanmaları, iş kazaları ve trafik kazaları sonucu ölümler kadınlara nazaran daha fazla görülmektedir(Çalışkan 

ve Balcı, 2018; Kıran ve ark,2001) .80 yaş üzeri grupta yaralanmaya bağlı ölümlerde büyük artış görülmektedir. 

Yaşlılarda en çok ev kazaları sonucu yaralanmalar görülmektedir (Boztaş, 2008). Ev yangınların yarıya yakının 

sebebi sigara ve ütü kaynaklıdır. 

Bölgelere göre gruplandıracak olursak kentsel bölgelerde trafik kazaları, kırsal bölgelerde zehirlenmeler 

daha fazla görülmektedir.  

KAZALARIN SINIFLANDIRILMASI 

Kazalar oluş yerlerine ve sebeplerine göre DSÖ’ nün ‘‘Hastalıkların Uluslar Arası Sınıflandırılmasına’’ göre 

önerdiği ICD-X’ a göre gruplandırılmaktadır(Kıran ve ark, 2001) 

 Trafik kazaları 

 İş kazaları 

 Endüstriyel kazalar 

 Okul-spor kazaları 

 Ev kazaları 

Trafik Kazaları 

Karayolları trafik kanununa göre trafik kazası karayolu üzerinde bir veya birden fazla motorlu ya da 

motorsuz taşıtın sebep olduğu yaralanma, can ve mal kaybı ile sonuçlanan olay olarak tanımlanmaktadır (Bilgin 

ve ark,2013).. 

Trafik kazaları dünyada oluşan tüm kazaların %40’ ını oluşturan yaralanma ölümle sonuçlanması 

sebebiyle dünyada ve ülkemizde en önemli sosyal sorun ve halk sağlığının da önemli konularından biridir. Gelir 

düzeyi yüksek olan ülkelerde sağlığı bozan etken listesinde üst sırada yer almaktadır (Akın ve Güler,2015; Yalaki 
ve ark, 2010). 

DSÖ trafik kazalarındaki risk faktörlerini dört grupta incelemektedir. 
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 Riskle karşılaşmayı artıran taşıtın ve yolun fiziki şartları, bireyin özelliklerini gösteren faktörler 

 Kaza oluşumunu kurallara uymama, çevresel ya da kişisel kaynaklı faktörler 

 Çarpışma şiddetini belirleyen faktörler 

 Çarpışma sonrası riski belirleyen faktörler 

Trafik kazalarından korunmada üç basamak mevcuttur. 

Birincil Koruma: Kazaların oluşumuna engel olabilecek güvenli yol düzeni oluşturmak örneğin yeterli 

ışıklandırma uyarı levhaları, rampalar, bisiklet ve motor yollarının bulunması, kurallara uymayanlara yeterli 

caydırıcı cezalar getirilmesi gibi kaza oluşumunu engelleyici uygulamaları kapsaması açısından çok önemlidir 

(Otto ve ark,2003). 

İkincil Koruma:  Kazaların oluşması halinde oluşabilecek hasarı azaltmaya yönelik olan emniyet kemeri, çocuk 

koltuğu gibi koruyucuların kullanılmasını kapsayan korunma yöntemlerini içerir (Bilgin ve ark,2013). 

Üçüncül Koruma: Kazanın oluşmasının ardından doğru yapılması ve öğretilmesi gereken davranışlardır. Yanlış 

yapılan ilk müdahale kazanın geri döndürülemeyecek hasarlara hatta ölüme sonuçlanmasında çok önemli etkene 

sahiptir. Üçüncül koruma ilk yardım müdahalelerini içermesi bakımından önem arz etmektedir (Şekerci ve İnan, 
2016) 

İş Kazaları 

Sosyal Sigortalar Kanunu iş kazasını; iş yerinde, işverenin verdiği işi yürütürken, süt izni için ayrılan 

zamanda, işveren tarafından işin yapıldığı yere götürülürken olan kazalar olarak tanımlamaktadır. İş kazaları 

bireyin sağlığını bozabilir, işgücü kaybı, zehirlenme, radyasyona maruz kalma, ya da can kaybı ile sonuçlanabilir. 

İş kazaları büyük çoğunlukla önlenebilir olması acısından halk sağlığının önemli konularındandır (Akın ve 

Güler,2015). %80 gibi çoğunlukla kişisel hatalardan kaynaklanmaktadır. İşe uygun eldiven, gözlük, uygun kıyafet 

kullanımı gibi kişisel koruyucuların kullanılması ile kazalardan doğacak yaralanmaları önleyebilmektedir. İş 

yerinin uygunsuz fiziki şartları da kazaların oluşumuna sebebiyet vermektedir (Lingard ve Rowlinson, 2005),  İş 

yerinin uygun ısı, aydınlatılma sağlanması, makinelerin bakımların yapılması, eğitimlerin yapılması iş yeri 

kaynaklı iş kazaların önüne geçilebilecek önlemlerdendir ( Akın ve Güler,2015). 

Ev Kazaları 

Ev kazaları 1-4 yaş ve yaşlılarda en sık görülen evde ya da evin bölümünde gerçekleşen kazalardır. En 

çok düşme, kesme, yanma, elektrik çarpması, zehirlenme, boğulma gibi olaylar görülmektedir (Gür ve ark, 2013). 

Acil durumda aranacak numaraların ulaşılabilecek yerde olması, kapıların içten dışa açılacak şekilde 

olması, pencerelerin güvenlikli olması, mobilyaların düzenli olması sağlanmalıdır (Yalaki ve ark,2010; Mehraban 

ve ark,2011). Ayrıca tıbbi ilaç ve temizlik malzemelerin uygun yerlerde saklanması, elektrikli araçların çalışır 

olması ve kabloların uygun yerlerden geçmesi, yangın alarmının olması gibi evde yapılabilecek bazı 

düzenlemelerle kazarların önüne geçmek mümkün olmaktadır (Altundağ ve Öztürk 2007; Budak, 2008; Gündüz 

ve Aytekin, 2015). 

Endüstriyel Kazalar 

İş yerinin çalışması esnasında kontrolsüz şekilde gelişen iş yeri içinde ya da dışında insan sağlığını tehdit 

edecek bir ya da birden fazla maddenin sebep olduğu patlama, yangın, havaya ya da suya zehirli madde sızıntısı 

olması olayı olarak tanımlanmaktadır (Akın ve Güler,2015). 

 

 

KAZALARDAN KORUNMA YOLLARI 

Kazaların kontrolü ve korunma çalışmaları disiplinler arası ortak çalışmayı gerektirir. 

Pasif korunma: Çevreye ve etkene yönelik önlemler alınarak yaralanmaların azaltılmasına yönelik çalışmalardır. 
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Aktif korunma: Bireyin kişisel koruyucular kullanması sağlanarak yaralanmaları azaltılmasına yönelik 

çalışmalardır (Alptekin, 2004; Kıran ve ark,2001). 

Kazalardan Korunma Stratejileri 

 Tehlikeyi modifiye ederek zararsız hale getirmek- ulaşılmasını önlemek ya da ortadan kaldırmak 

 Kişiyi uzaklaştırmak 

 Koruyucu malzemeler kullanmak 

 Tehlike hakkında bilgi vermek, uyarmak 

 Koruyucu yöntemlerle ilgili eğitim vermek 
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Ebe ve Hemşirelerin Engelli Kadınlarda Sağlık Bakımı Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Çalışma 

Sibel ŞEKER*, Funda ÇİTİL CANBAY*, Neslihan ÇEBİTÜRK BAYRAK** 

*Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimi Fakültesi Ebelik Bölümü, Aydın/Türkiye 

**Erzurum Pasinler Devlet Hastanesi, Erzurum/Türkiye 

 

Öz 

Amaç: Araştırma, ebe ve hemşirelerin engelli kadınlarda sağlık bakımı deneyimlerine yönelik deneyimlerinin 

belirlenmesi amacıyla yapıldı. 

Yöntem: Araştırmanın evrenini Erzurum 31 Aralık 2018- 31 Ocak 2019 tarihleri arasında bir kadın, doğum ve 

çocuk hastalıkları hastanesinde görev yapan 156 ebe ve hemşire oluşturdu. Örneklemini ise, amaçlı örnekleme 

yöntemi ile belirlenen 25 ebe ve hemşire oluşturdu. Ebe ve hemşirelere araştırmacılar tarafından derinlemesine 

görüşme teknikleri uygulandı. Araştırmanın verilerinin toplanmasında “Yapılandırılmış Görüşme Formu” 

kullanıldı. Her bir görüşme yaklaşık 30-35 dakika arasında sürdü. Verilerin analizinde içerik analizi kullanıldı. 

Bulgular: Ebe ve hemşirelerin görüşlerine ilişkin bulgular beş tema altında toplandı. Bu temalar şu şekildedir: (I.) 

Ebe ve hemşirelerin bakım deneyimleri, (II.) Pozitif ayrımcılık, (III.) Ebe ve hemşirelerin beklentileri, (VI.) Engelli 

kadınların sağlık bakımı ve (V.) İncinmeye açık bireyler. Her bir temanın kendine ait alt temaları bulunmaktadır. 

Araştırma bulguları bu alt temalar kapsamında değerlendirildi. Katılımcıların görüşlerine göre engelli kadınlara 

bakım deneyimlerinde daha yapıcı tutum içerisinde oldukları, özellikle iletişim kurmakta zorluk yaşadıkları ve 

bakım vermeye yönelik kolaylaştırıcı materyallere ihtiyaç duydukları tespit edildi.  

Sonuç ve Öneriler: Araştırmaya katılan ebe ve hemşirelerin çoğunluğu engelli kadınlara bakım vermede iletişimi 

kolaylaştırıcı eğitimlere ve engelli kadınlara bakım verebilmek için özel materyallere gereksinim duymaktadırlar. 

Bu bağlamda engelli kadınların iyilik hallerinin artırılmasında kurumlara ve sağlık profesyonellerine önemli 

sorumluluklar düşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ebelik, engellilik, kadın, sağlık, hemşirelik. 

 

 

 

 

A Qualitative Study on Health Care Experiences of Midwives and Nurses for Disabled Women 

Abstract 

Purpose: The research was done to identify health care experiences of midwives and nurses for disabled women.  

Methodology: 156 midwives and nurses who were working at a maternity and children hospital between 

December 31, 2018 - January 31, 2019 constituted the population of the research. The sample of the research was 
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formed by 25 midwives and nurses who were determined through purposive sampling. In-depth interview was 

applied to the participants by the researchers. Structured interview form was used in data collection. Each interview 

took almost 30-35 minutes. Content analysis was employed in data analysis. 

Findings:  The findings about opinions of midwives and nurses came under five themes. The themes are (I.) Care 

experiences of midwives and nurses, (II.) Positive discrimination, (III.) Expectations of midwives and nurses, (IV.) 

Health care of disabled individuals and (V.) Vulnerable individuals. Each theme has sub-themes. Research findings 

were evaluated within the scope of these sub-themes. According to the opinions of the participants, it was identified 

that they had a more constructive attitude in their care experiences for disabled women, had difficulties especially 

in communication and needed facilitative materials for providing care. 

Conclusion and Suggestions: Majority of the participant midwives and nurses need special materials, which 

facilitate communication, to provide disabled women with care. In this regard, institutions and health professionals 

have significant responsibilities in increasing well-being of disabled women. 

Key Words: Midwifery, disability, woman, health, nursery. 

 

GİRİŞ 

Engellilik; psikolojik, zihinsel ve fiziksel yapı ve işlevlerinin bozulması ile, sosyal rol ve iş verimliliğinin 

kısıtlanması ya da tamamen kaybı ile olarak bilinir (Zheng ve ark, 2011; . Adib-Hajbaghery ve Aghahoseini, 2007). 

Engelli oranı (%15) son zamanlarda dünya genelinde tedrici olarak arttı (WHO, 2011). Ülkemizdeki engellilik 

oranı (%12,29) dünya geneline benzer şekilde artmıştır (Türkiye Engelliler Araştırması, 2002). Engellilik oranı 

kadınlarda %41,4’tür (TUİK, 2010). Engellilik çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen dünya ve ülkemiz 

genelinde önlenebilir sosyal bir sorun olmakla birlikte özellikle engelli kadınların doğum öncesi ve sonrası 

dönemlerde sağlık gereksinimleri bulunmaktadır (Bekdache and Berndl, 2019; Beyene ve ark, 2019; Namkung ve 

ark, 2019). Yapılan çalışmalarda engelli kadınların yaşadığı zorluklar, gereksinim ve beklentilere bağlı olarak 

üreme ya da kadın sağlığı açısından uyumu zorlaşan toplumun dezavantajlı grupları arasında oldukları 

görülmektedir (Heifetz ve ark, 2019; Allen-Leigh ve ark, 2017; Badu ve ark, 2018).   Kadın sağlığından sorumlu 

ebe ve hemşireler 15-49 yaş arasındaki engelli kadınlar dahil tüm kadınların doğum öncesi, doğum ve sonrasında 

sağlık durumlarını iyileştirmek ve ebeveyn olmak konusunda ebe ve hemşirelere önemli görevleri bulunmaktadır 

(ICM, 2019; WHO, 2011). Bu bağlamda ebe ve hemşirelerin engelli kadınlara ilişkin bakım deneyimlerinin ve 

görüşlerinin bilinmesi elzemdir. 

Bu nedenle araştırma, ebe ve hemşirelerin engelli kadınlarda sağlık bakımı deneyimlerine yönelik deneyimlerinin 

belirlenmesi amacıyla yapıldı. 

Araştırma soruları;  

S1: Ebe ve hemşirelerin engelli kadınlara yönelik algıları nasıldır? 

S2: Ebe ve hemşirelerin engelli kadınların sağlık bakımına yönelik görüşleri nasıldır? 
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S3: Ebe ve hemşireleri engelli kadınların sağlık bakımı yaşadığı zorluklar, sağlık gereksinimleri ve hakları 

hakkındaki düşünceleri nasıldır? 

 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın tipi, katılımcıların özellikleri, veri toplama aracı, veri toplama süreci, verilerin analizi 

ve araştırmanın etik boyutu sunuldu. Bu araştırma “Ebe ve Hemşirelerin Engelli Kadınların Gebelik, Doğum ve 

Doğum Sonrası Dönemlerine Yönelik Düşünce ve Deneyimleri” Yükseklisans tez çalışmasından türetildi. 

 

Araştırmanın Tipi 

Bu araştırma nitel araştırmanın fenamenolojik deseninde yapıldı.  

 

Katılımcıların Belirlenmesi 

Araştırmanın evrenini Erzurum 31 Aralık 2018- 31 Ocak 2019 tarihleri arasında bir kadın, doğum ve çocuk 

hastalıkları hastanesinde görev yapan 156 ebe ve hemşire oluşturmuştur. Katılımcıların büyük çoğunluğu 

ebelerden oluşmakta olup katılımcıların çoğunluğunun jinekoloji servisi ve doğum salonunda görev yaptığı tespit 

edildi. Araştırmanın örneklemini amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklem metodu ile belirlenen 25 ebe 

ve hemşire oluşturdu. Seçilerek her bir katılımcı ile yüz yüze derinlemesine görüşme teknikleri uygulandı.  

 

Tablo 1. Katılımcıların bireysel özellikleri 

Katılımcı Kodları (N=12) Çalışma alanı Yaş Çalışma yılı 
 Ebe 1 Ameliyathane 31 12 

Hemşire1 Ameliyathane 45 19 
Ebe 2 Acil servis 40 20 
Ebe 3 Doğum Salonu 48 29 
Ebe 4 Poliklinik 40 20 

Ebe 5 Ameliyathane 38 15 
Ebe 6 Doğum Salonu 25 2 

Ebe 7 Sezaryen Servisi 29 4 
Hemşire 2 Ameliyathane 27 2 

Ebe 8 Acil servis 30 8 

Ebe 9 Acil servis 28 10 

Ebe 10 Poliklinik 41 20 

Ebe 11 Jinekoloji Servisi 27 3 

Ebe 12 Jinekoloji Servisi 29 9 

Ebe 13 Jinekoloji Servisi 24 1 

Ebe 14 Jinekoloji Servisi 45 24 

Ebe 15 Sezaryen Servisi 33 10 

Hemşire 3 Sezaryen Servisi 25 4 
Ebe 16 Doğum Salonu 23 1 
Ebe 17 Hasta Hakları 42 23 
Ebe 18 Jinekoloji Servisi 45 27 
Ebe 19 Sezaryen Servisi 25 1,5 
Ebe 20 Jinekoloji Servisi 42 27 
Ebe 21 Doğum Salonu 37 15 
Ebe 22 Doğum Salonu 30 11 
Ebe 23 Jinekoloji Servisi 35 11 
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Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verilerinin toplanmasında “Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanıldı. Her bir görüşme öngörülen 

süre yaklaşık 30-35 dakikadır. 

 

Yapılandırılmış Görüşme Formu: Ebe ve hemşirelerin engelli kadınlara yönelik görüş ve deneyimleri belirlemeye 

yönelik beş soru içermekte olup, bu sorular literatür bilgisi kullanılarak hazırlanmıştır (Beyene ve ark, 2019; 

Namkung ve ark, 2019; Zheng ve ark, 2011). Ayrıca görüşme soruları literatür taramasından sonra alanında uzman 

öğretim üyelerinden uzman görüşü alınarak düzenlendi. Görüşme formunda yer alan toplam yedi soru uzman 

düzeltmeleri sonucu altıya indirilmiş ve içerik geçerliliği sağlandı.  

 

Planlanan Veri Toplanma Süreci 

Araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak derinlemesine görüşme tekniği ile toplandı.  

Araştırmada yapılacak görüşmeler bir röportör ile kayıt altına alındı. Her bir görüşme için öngörülen süre yaklaşık 

30-35 dakika arasındadır.  Görüşmeler, önceden katılımcılardan randevu alınarak, çalışmanın yapılacağı ilgili 

hastanenin boş bir odasında araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi. Görüşmelerden önce verilerin silinmesi ya 

da kaybolmasını önlemek amacıyla bir aksaklık yaşanabilmesi olasılığına karşılık not alabilmek için bir raportör 

hazır olarak bulunduruldu.  Kaydedilen görüşmeler,  daha sonra yazılı bir doküman haline dönüştürüldü.  

 

Verilerin Analizi 

 Verilerin açık kodlama ve çözümlenmesinde içerik analizi kullanıldı. Deşifre edilen verilerin kodlama işlemleri 

sonucunda temalar ve ilgili temalara ilişkin alt temalar oluşturuldu. 

 

Araştırmanın Etik Boyutu 

Çalışma süresince İnsan Hakları Helsinki Deklarasyonu’na sadık kalındı. Araştırmaya başlamadan önce Aydın 

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan Etik Kurul Başkanlığı’na 

başvuruldu. Etik kurul ve kurum izin onayı alındıktan sonra araştırma kapsamına dahil edilen katılımcılara, 

araştırma hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcı öğrencilerden araştırma verilerini toplamaya başlamadan önce 

aydınlatılmış onamları alındı. Katılımcılardan elde edilen bilgilerin gizli tutulacağı belirtilerek “gizlilik ve 

gizliliğin korunması” ilkesi ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyenlerin alınması ile de “özerkliğe saygı” 

ilkesini içeren etik ilkeler yerine getirildi. 

 

 

 

 

BULGULAR  

Ebe ve hemşirelerin engelli kadınların sağlık bakım yaklaşımları ve beklentilerine ilişkin deneyimlerini 

belirlemeye ilişkin yapılan birebir görüşmelerin temel alındığı bu çalışmada öncelikle genel düşünceler ortaya 

konmuş, daha sonra da ilginç görülen ifadeler aynen sunulma yoluna gidilerek bulgular irdelenmiştir.  

 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

1344 
 

Tablo 2. Temalar ve alt temalar (S=25) 

TEMALAR ALT TEMALAR 
Engelli kadınların sağlık bakım deneyimleri -Hassas bakım 

-Üzüntü 
-Yanlış anlaşılmaktan korkmak 

Pozitif ayrımcılık -Bakımda öncelik 
-Daha olumlu tutum 
-Güler yüzlülük 

Beklentiler -İşaret dili eğitimi 
-Bakıma ulaşımın kolaylaştırılması 
-Gerekli materyallerin temini 

Engelli kadınların sağlık bakımı -Gebelik takibi 
-Doğum 
-Doğum kontrol yöntemleri 
-Postpartum bakım 

Engelli kadınların imajı  -Alınganlık  
-Duygusallık 
-Hassas bireyler 
- İncinmeye açık bireyler 

 

Tema 1. Ebe ve hemşirelerin engelli kadınlara yönelik sağlık bakım deneyimlerine yönelik görüşler 

Engelli kadınların sağlık bakım deneyimleriyle ilgili olarak ebe ve hemşireler genelde engelli kadın verirken 

duygularının ön plana çıktığı ve üzüldükleri, bu duygu durumuna bağlı olarak daha az empatik ve daha çok 

sempatik bir yaklaşımla bakım verdikleri konusunda hemfikir durumdadırlar. Ebe ve hemşirelerin bazıları konuyla 

ilgili şu görüşleri ifade etmişlerdir: 

“Ebe 13: ”Engelli kadın doğum yaptığında bebeğini kucağına verdik. Annenin bebeği ile iletişimi ve 

çaresizliğine çok üzüldük.” 

“Ebe 19:”Bir kolu olmayan kadına doğum esnasında bakım verirken zorlandım. Sonra onun gibi olsaydım 

doğumdan sonra bebeğine vereceği bakımda yetersiz kalacağı için kendimi çok kötü hissettim.” 

Tema 2. Ebe ve hemşirelerin engelli kadınların sağlık bakım beklentilere yönelik görüşler 

Engelli kadınların sağlık bakımlarına ilişkin ebe ve hemşireler genelde engelli kadınlara sağlık bakımı verirken 

engelli kadınlara uygun teçhizatların temin edilmesi, işaret dili eğitimi, engelli bireylerin bakıma ulaşımı 

konusunda hemfikir durumdadırlar. Ebe ve hemşirelerin bazıları konuyla ilgili şu görüşleri ifade etmişlerdir: 

“Ebe 14: ”İşitme ve dil engeli olan kadınlarla kaliteli iletişim için işaret dili eğitimine gereksinim 

duyuyorum.” 

“Ebe 16 :”Özellikle fiziksel engelli kadınları taşımak ve hareket özgürlüğünü kolaylaştırıcı 

materyallere gereksinim duyuyoruz.” 

“Ebe 18: ”Konuşamıyordu. Anlamakta güçlük çektim. İşaret diline ihtiyaç duydum. Belki az da olsa 

anlaşabilirdim.” 

Tema 3. Ebe ve hemşirelerin engelli kadınlara ilişkin pozitif ayrımcılık uygulama görüşleri 
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Engelli kadınların sağlık bakımlarını iyileştirmeye ve duygu durumlarına ilişkin ebe ve hemşirelerin pozitif 

ayrımcılık yapılması konusunda hemfikir durumdadırlar. Ebe ve hemşirelerin bazıları konuyla ilgili şu görüşleri 

ifade etmişlerdir: 

“Ebe 18: Belden aşağı tutmayan iki kadının doğumuna girdim. Çok üzüldüm. Bu nedenle daha fazla 

ilgi ve şefkat duygularımla yanında olmaya çalıştım” 

“Hemşire 2: Bakım verirken engelli kadınlara bakımda öncelik ve daha olumlu davranarak pozitif 

ayrımcılık yapıyorum. Bu onları iyi hissettiriyor.”  
 
 

Tema 4. Ebe ve hemşirelerin engelli kadınların sağlık bakımına yönelik görüşler 

Engelli kadınların sağlık bakımlarına ilişkin ebe ve hemşireler genelde engelli kadınlara sağlık bakımı verirken 

engelli kadınlarla iletişim kurmak, hastalara pozisyon vermek ve hastaları mobilize ederken zorluk yaşadıkları 

konusunda hemfikir durumdadırlar. Ebe ve hemşirelerin bazıları konuyla ilgili şu görüşleri ifade etmişlerdir: 

“Ebe 13:Doğum sonu kanama kontrolü sırasında işitme engelli hastaya fundusa yapacağım baskıyı 

söyleyemediğim için zorluk yaşadım.” 

“Ebe 8:Fiziksel engelli kadınlara pozisyon verirken ve taşırken zorluk yaşıyoruz. Düşmelerini 

önlemek için önlem almak zorundayız”  
 

Tema 5. Ebe ve hemşirelerin engelli kadınların imajına yönelik görüşler 

Engelli kadınların imajlarına ilişkin ebe ve hemşireler genelde engelli kadınların hassas, ve toplumun dezavantajlı 

bireyler olduğu konusunda hemfikir durumdadırlar. Ebe ve hemşirelerin bazıları konuyla ilgili şu görüşleri ifade 

etmişlerdir: 

“Ebe 13: Onlar çok hassas insanlar ve yardıma gereksinim duyuyorlar. Yanlarında sürekli refakatçileri 

bulunuyor. Onlarla konuşurken yaklaşımlarımızı geliştirmeliyiz” 

 

 

TARTIŞMA 

Ebe ve hemşirelerin engelli kadınlarda sağlık bakımı deneyimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırmadan 

elde edilen veriler literatür bilgileri doğrultusunda tartışıldı. Araştırmamızda katılımcıların genelinin bakım 

deneyimlerinde duygularının ön planda olduğu, iletişim zorlukları görülmüş olup, engelli kadınlara bakım 

yaklaşımlarında empatik değil sempatik tutum gösterdikleri tespit edilmiş oldu. Lawson ve arkadaşlarının (2017) 

araştırmasında engelli bireylere bakım uygulayacak bireylere olumlu iletişim kursu uygulanmış olup, bu bireylerin 

eğitim öncesine göre daha olumlu tutum geliştirdikleri görüldü. Özata ve Karip’in (2017) araştırmasında sağlık 

çalışanlarının profesyonel tutum içerisinde engelli bireylerle iletişim kurmakta zorlanmadıkları görüldü. Özata ve 

Karip’in (2017) araştırmasının tersine bu araştırmada fark örneklem hacminin farklı kültürlerde olması ve bizim 

çalışmamızdaki sağlık çalışanlarının doğum ve sonrası süreçlerdeki engelli kadınların özel bakım durumundan 

kaynaklandığı düşünülebilir. 
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Yapılan araştırmada katılımcıların çoğunluğu bakım verdikleri işitme, konuşma, görme ve fiziksel engelli bireylere 

karşı daha yapıcı tutum içerisinde pozitif ayrımcılık yapma uygulamalarından memnun oldukları görüldü. Reavley 

ve Jorm (2015) araştırmasında şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için olumlu tutum müdahaleleri uygulanmış 

katılımcıların çoğunluğu olumlu sağlık bakım deneyimi yaşadıklarını bulunmuştur. Bu sonuca göre ebe ve 

hemirelerin pozitif ayrımcılık uygulamalarının desteklenmesi gerekebilir. 

Bu araştırma için ebe ve hemşirelerin çoğunluğu engelli kadınların hassas bireyler olduğunu bildirmiş olup, engelli 

kadınların toplumdaki dezavantajlı ve incinebilir gruplar arasında olduklarını ifade etmişlerdir. Moscoso-Porras 

ve Alvarado (2018) araştırmasında savunmasız engelli gruplardan özellikle fiziksel ve dilsel engeli bulunanlarda 

daha fazla boyun eğici davranışlar ve daha az sağlık arama davranışları gözlenmiştir.  

Ebe ve hemşirelerin beklentileri incelendiğinde, bakım verme esnasındaki zorlukları engellemek için hastanelerin 

fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerine ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini düşünmektedirler. 

Ayrıca ebe ve hemşireler engelli bireylere uygun ergonomik teçhizatların hastanelerde bulundurulması gerektiğini 

beklentileri arasında bildirmişlerdir. Yapılan bir araştırmada engelli bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak 

hususunda kurumlardaki fiziksel ve materyal yetersizliklerin sağlık bakımını zorlaştırmış olup, evde bakım 

hizmetlerinin iyileştirilmesi gerektiği bulunmuştur (Hıdıroğlu ve ark, 2018). Brown ve arkadaşlarının (2018) 

İskoçya’da yaptıkları araştırmasının sonuçları arasında personel açısından ve engelli bireyler açısından verilecek 

sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi gerektiği bulunmuştur. Bu sonuçlara göre ebe ve hemşirelerin görüşlerinin 

belirlenmesiyle engelli bireylerde kullanılacak özel materyallerinin bir gereksinim olduğunu ortaya çıkarabilir. 

Araştırma genelinden çıkan ortak bulgu ebe ve hemşirelerin engelli kadınlara bakım verirken daha fazla bilgiye 

gereksinim duyduklarıdır. Castell ve Kroese’nin (2016) araştırmasında engelli kadınlara bakım vermek isteyen 

ebe ve hemşirelerin kendilerini yeterli hissetmek amacıyla daha fazla bilgi ve deneyime gereksinim duydukları 

bulunmuştur. Başka bir araştırmada ise benzer şekilde ebe ve hemşirelerin engelli kadınların bakı gereksinimleri 

hakkında donanımlı olmadıkları bulunmuştur (Lagu ve ark, 2013). Başka bir araştırmada Höglund ve arkadaşları 

(2013) zihinsel engelli kadınlara hamilelik ve doğum esnasında bakım veren ebelerin karar vermede zorlandığı ve 

kendilerini yeterli hissetmediklerini tespit ettikleri görüldü. Bu bağlamda engelli kadınlara verilecek bakımın 

kalitesinin artmasında ebe ve hemşirelerin görüş, öneri ve deneyimlerinin belirlenmesi önem taşımaktadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ebe ve hemşirelerin çoğunun engelli kadınların hakları, sağlık gereksinimleri hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmamakla birlikte engelli kadınların hak ve özgürlükleri konusunda savunucu modern bir tutum 

sergilemektedirler. Araştırma sonuçlarından çıkan genel sonuç ebe ve hemşirelerin bakım yaklaşımlarında engelli 

kadınlara karşı geleneksel tutum sergiledikleri ve daha olumlu bir tutumla pozitif ayrımcılık yaptıklarıdır. 

Çoğunlukla beklentiler arasında engelli kadınlarla daha iyi iletişim kurabilmek, hastanenin fiziki koşullarının 

engelli bireylere göre uyarlanması ve sağlık hizmetlerine engelli kadınların ulaşabilmesinin sağlanmasıdır. Bu 

sonuçlara göre, ebe ve hemşirelerin engelli bireylere yönelik iletişim ve bakım yaklaşımların geliştirilmesi için 

kurs, seminer ve panel gibi farkındalık arttıracak uygulamalarla desteklenebilir. Ayrıca çalışma kurumlarının, 

sağlık kurumlarının ve dünyamızın engelli bireyler için daha yaşanılabilir bir ortama dönüştürmek tüm ülke 

politikaları arasında olmalıdır. 
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ÖZET 

Bazı Pamuk Çeşit Adaylarının Verticillium Solgunluk  Hastalığı Etmeni (Verticillium dahliae Kleb.)’ne 

Karşı Reaksiyonlarının 

Bu çalışmada, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü’nde ıslah edilerek geliştirilen verimli, erkenci ve bazı lif kalite 

özellikleri iyi yeni çeşit adaylarının pamuk solgunluk hastalığı etmenine karşı duyarlılıklarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü deneme alanlarında 2014-2015 yılları arasında yürütülen bu 

çalışmada,  9 çeşit ve çeşit adayı materyal olarak kullanılmıştır. Hastalık sayımlarında 0-4 skalası kullanılmış, 

ayrıca bitkilerin iletim demetlerine bakılarak hasta-sağlam şeklinde değerlendirme yapılarak hastalık oranları 

belirlenmiştir. Çalışmada incelenen özelliklerin tümü yönünden çeşit adaylarının önemli farklılıklar gösterdikleri 

belirlenmiştir. Yaprakta hastalık şiddeti, gövde kesitinde hastalık şiddeti, gövde kesiti hastalık bulunma oranı, 

kütlü pamuk verimi, çırçır randımanı, lif inceliği, lif uzunluğu ve lif kopma dayanıklılığı yönünden çeşit 

farklılığının önemli olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Pamuk, solgunluk, Verticillium dahliae Kleb., dayanıklılık 

ABSTRACT 

Determination of Reaction  of Some Cotton Varieties Against Cotton Wilt Disease Caused by Verticillium 

dahliae Kleb. 

The aim of this study is to determine resistance of some cotton  breeding lines developed as prominent properties 

seed cotton yield, early maturity and high fiber quality and to Verticillium wilt. This study was conducted during 

2014-2015 in Nazilli Cotton Research Institute. Six breeding lines,  one sensitive variety, one tolerant variety and  

one control cultuvars were tested. 0-4 scale was used for observations of diseases, besides discoloration of the 

interior of the stems and plants were marked as healty or diseased. The results indicated that differences among 

breeding lines were found significant for all of the investigated characteristics. Varieties differences were 

significant for disease intensity on leavesand stem, disease incidence on stem, seed cotton yield, ginning out-turn, 

fiber fineness, fiber length and fiber strength. 

Key Words: Cotton, wilt, Verticillium dahliae Kleb., resistance 

 

 

 

1. GİRİŞ 

Pamuk, ülkemiz ve dünya ekonomisi açısından önemli bir endüstri bitkisidir. Yaklaşık 50 kadar sanayi kolunun 

ham maddesini oluşturan bitki lifi ile tekstil, çiğiti ile insan ve hayvan beslenmesinde önemli yer tutmaktadır.  

Ülkemizde pamuk üretiminin yoğun olarak yapıldığı 3 bölge olan;  Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz 

bölgelerinde 1.ürün ve 2.ürün pamuk ekimi olmak üzere yaklaşık olarak 4.157.263 dekar alanda pamuk ekimi 

yapılmakta ve bu alanın 944.039 dekarı Ege Bölgesi’nde yer almaktadır. 2016 yılında Ege Bölgesi’nde 1. ürün ve 

2. ürün pamuk olmak üzere 500.927 ton pamuk üretilmiş ve her iki üretim sezonunda ekilen alan ve üretilen pamuk 

miktarları dikkate alındığında elde edilen kütlü pamuk verimi ortalama olarak 502.50 kg/da olmuştur (Anonim, 

2017). 
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Pamuk tarımında üretimi sınırlandıran pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler içerisinde Verticillium 

solgunluğu sebebiyle yıllara göre değişmekle birlikte ekonomik anlamda kayıplar ortaya çıkmaktadır. Hastalık 

sebebiyle üreticiler birim alandan yeterli verimi alamamakta ve lif kalite değerleri olumsuz şekilde 

etkilenmektedir.  

Verticillium solgunluğuna karşı etkili bir mücadele yönteminin olmamasının nedeni, hastalık etmeninin toprak 

patojeni olması ve toprak sterilizasyonunun pratik ve ekonomik yolunun bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Verticillium solgunluğunun mücadelesine yönelik yapılan çalışmalarda; ekim nöbeti, dengeli gübreleme (N-P-K 

oranı 1-0,7-1), sulama zamanı ve sulama yöntemi, yabancı ot mücadelesi ile dayanıklı çeşit geliştirme çalışmaları 

ele alınan konular olmuştur (Anonim, 2000).  

Kimyasal mücadelesi bulunmayan Verticillium solgunluğunun kontrolünde en etkili yöntemlerden birisi dayanıklı 

ya da tolerant çeşitleri kullanmaktır (Wilhelm,1974). Bu nedenle, ıslahı yapılarak geliştirilen yeni pamuk çeşit 

adaylarının Verticillium solgunluğuna karşı duyarlılıklarını belirlemek amacıyla bu çalışma yürütülmüştür. 

Bu çalışma, Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilerek geliştirilen verimli, erkenci ve bazı lif kalite 

özellikleri iyi, yeni pamuk çeşit adaylarının solgunluk hastalığı etmenine karşı duyarlılıklarının belirlenmesi 

amacıyla Pamuk Araştırma Enstitüsü’nde Verticillium solgunluğu ile doğal olarak bulaşık bir alanda 

yürütülmüştür. Ayrıca çalışmada, lif kalite özellikleri iyi, verimi yüksek ve solgunluk hastalığına karşı tolerant 

olarak saptanan çeşit adaylarının tescil ettirilerek ülke pamukçuluğuna kazandırılması da amaçlanmıştır. 

 

 

2. MATERYAL ve METOT 

2.1. MATERYAL 

2014-2015 yılları arasında yürütülen bu çalışmada, 9 pamuk çeşit ve çeşit adayı, materyal olarak kullanılmıştır 

(Çizelge 1). Ayrıca pamuktan izole edilen, virulenslikleri yüksek olan Vd11 (PAE-yaprak dökmeyen patotip) ve 

PYDV6 (yaprak döken patotip) izolatları suni inokulasyonlarda kullanılmıştır. 

Çizelge 1. Solgunluk Denemesinde Yer Alan Pamuk Çeşit ve Çeşit Adayları 

Çeşit ve Çeşit Adayları Erkencilik Durumları Orijin 

ES 46-34 Erkenci Nazilli 

ES 46-47 Orta Erkenci Nazilli 

Naz 07 Orta Erkenci Nazilli 

Sezener 76 Orta Geçci Nazilli 

155-VS Orta Erkenci Nazilli 

95-VS Orta Erkenci Nazilli 

Carmen Orta Geçci Kontrol 

Çukurova 1518 Orta Erkenci Kontrol 

GSN 12 Orta Erkenci Kontrol 

2.2. METOT 

2.2.1. Saksı Denemeleri 
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Saksı denemesinde pamuk çeşitlerinin V.dahliae Kleb.’e karşı duyarlılıkları konidi süspansiyon yöntemi ile 

belirlenmiştir. İklim odasında (24 ±1oC'de 12 saat aydınlık/12 saat karanlık) tesadüf parsellerinde 5 tekerrürlü bir 

deneme kurulmuştur. Bu amaçla 1/3 toprak+1/3 kum+1/3 torf karışımı 121°C’de 1 saat otoklavda sterilize edilerek 

plastik saksılara doldurulmuş ve bu saksıların her birine 4’er adet tohum ekilmiştir. Fideler kotiledon yapraklı 

döneme geldiğinde her saksıda bir bitki bırakılmıştır. İnokulasyon için Patates Dextroz Agar (PDA; agar 18 g, 

dextroz 20 g, saf su 1000 ml) besi yerinde geliştirilen virülenslikleri yüksek iki haftalık Vd kültürleri (Vd11 ve 

PYDV6) kan sayım aleti (Thoma lamı) yardımıyla 4x106 spor/ml olacak şekilde ayarlanarak, her bir plastik 

saksının dip kısmına 5’er ml spor süspansiyonu konulmuş ve 4-6 yapraklı dönemdeki bitkiler bu saksılara 

oturtulmuştur. Saksılardaki bitkiler hastalığın seyrine takiben yaklaşık 3-5 hafta sonra 0-4 skalasına (0: Yaprakta 

gözle görünür kloroz ve epinasti yok, 1: Yaprağın ¼’nde kloroz, 2: Yaprağın ½’de kloroz, nekroz veya solgunluk, 

3: Yaprağın 2/3’de kloroz, nekroz veya solgunluk, 4: Yaprak dökülmeye yüz tutmuş veya dökülmüş) göre 

değerlendirilmiştir (Erdoğan ve Benlioğlu, 2007).  

 

2.2.2. Tarla Denemeleri 

Çalışma, Verticillium solgunluğu ile doğal olarak bulaşık (yaprak dökmeyen patotip) olan enstitü 

tarlasında yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme deseninde ve 4 tekerrürlü olarak, parsel büyüklükleri 

4 sıra x 0,7m x 12m = 33,6 m2 olacak şekilde, tohum ekimi sıra üstü 20 cm olarak deneme mibzeri ile yapılmış, 

bloklar arasında 2 m mesafe bırakılmıştır. Deneme de kültürel işlemler zamanında ve tekniğine uygun olarak 

yapılmıştır. 

Bitkiler yaklaşık % 5-10 ve % 50-60 koza açımına ulaştığında her parselin ortasındaki 2 sırada yer alan 

tüm bitkilerde yapraktan solgunluk hastalığı belirtilerine göre 0-4 solgunluk skalası (0:bitkiler sağlıklı, 1:bitkilerin 

%1-33’de hastalık belirtisi görülmekte, 2:bitkilerin %34-66’da hastalık belirtisi görülmekte, 3:bitkilerin %67-

97’de hastalık belirtisi görülmekte, 4: bitkiler ölmüş) kullanılarak sayımlar yapılmıştır (Bejarano-Alcazar ve ark., 

1995).  

Gövde kesitine göre solgunluk hastalığı şiddeti, hasat sonrası bitki kök boğazı toprak seviyesinden 4-5 

cm yukarıdan kesilerek iletim demetlerinin renk değişikliğine göre 0-3 skalası  (0:bitkiler sağlam, gövde enine 

kesitinde herhangi bir renk bozulması yok, 1:bitkiler biraz hasta, gövde enine kesitinde az miktarda kahverengi 

lekeler var, bitki iletim demetlerinin %1-33’ü kahverengileşmiş, 2:bitkiler orta derecede hasta, gövde enine 

kesitinde çok miktarda siyah lekeler bulunmakta, bitki iletim demetlerinin %34-67’si kahverengileşmiş, 3:bitkiler 

çok hasta, gövde enine kesiti tamamen siyah leke ile kaplı ve kurumuş bitkiler mevcut, iletim demetlerinin %68-

100’ü kahverengileşmiş) kullanılarak sayımlar yapılmıştır (Erwin ve ark., 1976).  

Yaprak ve gövde kesitinde hastalık şiddeti değerleri indeks formülü yardımıyla hesaplanmış (Karman, 

1971) ve veriler istatistiki açıdan analiz edilmiştir.   

Denemede yer alan çeşit ve çeşit adaylarının kütlü pamuk verimleri (kg/da), çırçır randımanı (%) ile lif 

inceliği (mic.), lif uzunluğu UHM (mm), lif mukavemeti (g/tex), olgunluk ve üniformite gibi bazı lif kalite 

özellikleri de incelenmiştir.  

2.2.3. Değerlendirme ve İstatistiki Analizler 

Yaprak ve gövde kesitindeki hastalık şiddeti değerleri indeks formülü yardımıyla hesaplanmıştır. 

Denemelerde hastalık sayımlarından elde edilen veriler transformasyona tabii tutulduktan sonra diğer veriler ise 
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doğrudan JMP IN bilgisayar programı kullanılarak (SAS Enstitüsü, cary, NC, 5,0 PC versiyonu) istatistiki 

analizleri gerçekleştirilmiştir.  

Tüm sonuçlar %95 güven seviyesinde değerlendirilmiştir. 

İndeks formülü =0 a+1 b+2 c+3 d/  n=a+b+c+d     

a, b, c, d= her skala değerine giren bitki sayısı    n: toplam bitki sayısı 

3. BULGULAR 

3.1. Saksı Denemeleri 

İklim odasında yürütülen saksı denemelerinde, PYDV6 ve Vd11 izolatlarının uygulandığı pamuk 

çeşitlerinin ve çeşit adaylarının yapraktan hastalık şiddeti sonuçları istatistiki olarak analiz edildiğinde, PYDV6 

izolatında çeşit x yıl interaksiyonunun  %5 seviyesinde önemli bulunmuştur. PYDV6 izolatında Carmen (0,60) ve 

Sezener 76 (0,70) çeşitlerinde en düşük hastalık şiddeti değerleri saptanırken, duyarlı Çukurova 1518 çeşidinde 

(1,50) ve 155-VS (1,50) genotipinde en yüksek hastalık şiddeti değerleri tespit edilmiştir. Vd11 izolatında ise 

Carmen (0,60) ve Sezener 76 (0,70) çeşitlerinde en düşük hastalık şiddeti değeri saptanırken, duyarlı Çukurova 

1518 kontrol çeşidinde (1,30) ve 155-VS genotipinde (1,30)  ise en yüksek hastalık şiddeti değerleri saptanmıştır 

(Çizelge 2.). 

Çizelge 2. Pamuk Çeşitlerinin ve Çeşit Adaylarının Saksı Denemesine Göre Ortalama Hastalık Şiddeti (İndeksi) 

Değerleri 

Çeşitler ve Çeşit Adayları 
Saksı Denemesi Hastalık Şiddeti 

PYDV6 Vd11 

ES 46-34 0,80 cd 0,90 bc 
ES 46-47 0,90 bc 0,90 bc 
155 VS 1,50 a 1,30 a 
NAZ 07 1,10 b 1,00 b 

SEZENER 76 0,70 cd 0,70 cd 
95 VS 1,10 b 0,90 bc 

Carmen 0,60 d 0,60 d 
Çukurova 1518 1,50 a 1,30 a 

GSN 12 1,10 b 1,10 ab 
Fgenotip*yıl * - 

CV(%) 9,94 12,67 

LSD 0,24 0,28 
* %95 güvenle önemli (P≤0.05) 

İklim odasında yürütülen saksı denemelerinde, PYDV6 ve Vd11 izolatlarının uygulandığı pamuk 

çeşitlerinin ve çeşit adaylarının yapraktan hastalık şiddeti sonuçları istatistiki olarak analiz edildiğinde, PYDV6 

izolatında çeşit x yıl interaksiyonunun  %5 seviyesinde önemli bulunması nedeniyle yıllar bazında da istatistiki 

analiz yapılarak veriler değerlendirilmiştir. 2014 yılında PYDV6 izolatında Carmen çeşidinde (0,40) en düşük 

hastalık şiddeti değerleri saptanırken, duyarlı Çukurova 1518 çeşidinde (1,40) ve 155-VS (1,40) genotipinde en 

yüksek hastalık şiddeti değerleri tespit edilmiştir. 2015 yılında PYDV6 izolatında Carmen (0,80) ve Sezener76 

(0,80) çeşitlerinde en düşük hastalık şiddeti değerleri saptanırken, duyarlı Çukurova 1518 çeşidinde (1,60) ve 155-

VS (1,60) genotipinde en yüksek hastalık şiddeti değerleri tespit edilmiştir (Çizelge 3.). 
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Çizelge 3. 2014 ve 2015 Yıllarında Pamuk Çeşitlerinin ve Çeşit Adaylarının PYDV6 İzolatı İçin 

Saksı Denemesine Göre Ortalama Hastalık Şiddeti (İndeksi) Değerleri 

Çeşitler ve Çeşit Adayları 
PYDV6 izolatı için Saksı Denemesi Hastalık Şiddeti 

2014 yılı 2015 yılı 

ES 46-34 0,60 bc 1,00 d 
ES 46-47  0,70 bc 1,10 d 
155 VS  1,40 a 1,60 a  
NAZ 07 0,60 bc 1,10 d 
SEZENER 76 0,60 bc 0,80 e 
95 VS 1,00 ab 1,20 c 
Carmen 0,40 c 0,80 e 
Çukurova 1518 1,40 a 1,60 a 
GSN 12 1,00 ab 1,20 c 
Fgenotip * * 

CV(%) 34,58 36,55 

LSD 0,42 0,37 
* %95 güvenle önemli (P≤0.05) 

3.2. Tarla Denemeleri 

%5-10 ve %50-60 koza açımı dönemlerinde yaprakta, hasat sonrası ise gövde kesitinde hastalık şiddeti 

sonuçları istatistiki olarak analiz edildiğinde, %50-60 koza açımı dönemlerinde yaprakta ve hasat sonrası gövde 

kesitinde hastalık şiddeti bakımından çeşit x yıl interaksiyonu  % 5 seviyesinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.). 

%5-10 koza açımı döneminde yaprakta hastalık şiddetine göre Carmen (0,25) ve Sezener 76 (0,27) en 

tolerant çeşitler olarak saptanırken, duyarlı Çukurova 1518 kontrol çeşidinde (1,01) ve 155-VS genotipinde (0,99) 

ise en yüksek hastalık şiddeti değerleri tespit edilmiştir   (Çizelge 4.).  

%50-60 koza açımı döneminde Carmen (0,50) ve Sezener 76 (0,42) çeşitlerinde en düşük hastalık şiddeti 

değerleri belirlenirken, duyarlı kontrol Çukurova 1518 çeşidinde (1,21) ve 155-VS genotipinde (1,18) en yüksek 

hastalık şiddeti değerleri belirlenmiştir (Çizelge 4.). 

Gövde kesitinde hastalık şiddeti yönünden Carmen (0,77) ve Sezener 76 (0,68) çeşitlerinde en düşük 

hastalık şiddeti değeri saptanırken, duyarlı Çukurova 1518 kontrol çeşidinde (1,40) ve 155-VS (1,23) genotipinde 

ise en yüksek hastalık şiddeti değerleri tespit edilmiştir (Çizelge 4.). 
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Çizelge 4. Denemelerde Kullanılan Pamuk Çeşitlerinin ve Çeşit Adaylarının %5-10 ve     %50-60 Koza Açımı 

Dönemlerinde Yaprakta ve Hasat Sonrası Gövde Kesitinde Ortalama Hastalık Şiddeti (İndeksi) Değerleri 

Çeşitler ve Çeşit 

Adayları 

Yaprakta Hastalık Şiddeti Gövde Kesiti Hastalık 

Şiddeti % 5-10 Koza Açımı % 50-60 Koza Açımı 
ES 46-34 0,51 c 0,84 b 0,96 c 

ES 46-47  0,56 bc 0,85 b 0,99 c 

155 VS 0,99 a 1,18 a 1,23 b 

NAZ 07 0,72 b 0,98 b 0,94 c 

SEZENER 76 0,27 d 0,42 c 0,68 e 

95 VS 0,62 bc 0,90 b 1,19 b 

Carmen 0,25 d 0,50 c 0,77 de 

Çukurova 1518 1,01 a 1,21 a 1,40 a 

GSN 12 0,61 bc 0,83 b 0,89 cd 

Fgenotip x yıl - * * 

CV(%) 32,42 17,99 14,74 

LSD 0,20 0,15 0,15 
* %95 güvenle önemli (P≤0.05) 

2014 ve 2015 yıllarında % 5-10 ve % 50-60 koza açımı dönemlerinde yaprakta, hasat sonrası ise gövde 

kesitinde hastalık şiddeti sonuçları istatistiki olarak analiz edildiğinde, %50-60 koza açımı dönemlerinde yaprakta 

ve hasat sonrası ise gövde kesitinde hastalık şiddeti bakımından çeşit x yıl interaksiyonunun  % 5 seviyesinde 

önemli bulunması nedeniyle yıllar bazında da istatistiki analiz yapılarak veriler değerlendirilmiştir (Çizelge 5.). 

2014 yılında % 50-60 koza açımı döneminde Carmen (0,23) ve Sezener76 (0,29) çeşitlerinde en düşük 

hastalık şiddeti değerleri belirlenirken, duyarlı kontrol Çukurova 1518 çeşidinde (0,85) ve 155-VS genotipinde 

(0,86) en yüksek hastalık şiddeti değerleri belirlenmiştir. Gövde kesitinde hastalık şiddeti yönünden Carmen (0,95) 

ve Sezener76 (0,93) çeşitlerinde en düşük hastalık şiddeti değeri saptanırken, duyarlı kontrol Çukurova 1518 

kontrol çeşidinde (1,43) ve 155 VS (1,48) çeşidinde ise en yüksek hastalık şiddeti değerleri tespit edilmiştir 

(Çizelge 5.). 

2015 yılında % 50-60 koza açımı döneminde Carmen (0,71) ve Sezener76 (0,64) çeşitlerinde en düşük 

hastalık şiddeti değerleri belirlenirken, duyarlı kontrol Çukurova 1518 çeşidinde (1,46) ve 155-VS genotipinde 

(1,39) en yüksek hastalık şiddeti değerleri belirlenmiştir. Gövde kesitinde hastalık şiddeti yönünden Carmen (0,59) 

ve Sezener 76 (0,42) çeşitleri en düşük hastalık şiddeti değeri saptanırken, duyarlı Çukurova 1518 kontrol 

çeşidinde (1,38) ve 155-VS (1,14) genotipinde ise en yüksek hastalık şiddeti değerleri tespit edilmiştir (Çizelge 

5.). 
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Çizelge 5. 2014 ve 2015 Yıllarında Pamuk Çeşitlerinin ve Çeşit Adaylarının %50-60 Koza Açımı Dönemlerinde 

Yaprakta ve Hasat Sonrası Gövde Kesitinde Ortalama Hastalık Şiddeti (İndeksi) Değerleri 

Çeşitler ve Çeşit 

Adayları 

% 50-60 Koza Açımı Gövde Kesiti Hastalık Şiddeti 

2014 Yılı 2015 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 

ES 46-34 0,52 c 0,93 bc 1,11 cd 0,79 cd 
ES 46-47  0,57 bc 0,99 b 1,08 cd 0,78 cd 
155 VS 0,86 a 1,39 a 1,48 a 1,14 b 
NAZ 07 0,73 ac 1,15 b 1,19 bc 0,90 c 
SEZENER 76 0,29 d 0,64 c 0,93 d 0,42 f 
95 VS 0,64 bc 1,07 b 1,33 ab 0,81 cd 
Carmen 0,23 d 0,71 c 0,95 d 0,59 e 
Çukurova 1518 0,85 ab 1,46 a 1,43 a 1,38 a 
GSN 12 0,63 bc 0,94 b 1,08 cd 0,70 de 

Fgenotip * * * * 

CV(%) 19,87 14,91 11,66 13,49 

LSD 0,20 0,22 0,20 0,16 
   * %95 güvenle önemli (P≤0.05) 

Yürütülen tarla denemelerinde, 100 tohum ağırlığı, kütlü pamuk verimi ve çırçır randımanı sonuçları istatistiki 

olarak analiz edildiğinde bu değerler bakımından çeşit x yıl interaksiyonu,  %5 seviyesinde önemli bulunmuştur. 

En yüksek 100 tohum ağırlığı değeri, Sezener 76 (12,29 g)’da; en düşük 100 tohum ağırlığı ise Naz 07 (10,35 

g)‘de saptanmıştır. En yüksek kütlü pamuk verimi ES 46-34 (436,50 kg/da) no’lu genotipten; en düşük kütlü 

pamuk verimi ise Çukurova 1518 çeşidinde (324,71 kg/da) ve 155 VS nolu genotipte (330,25 kg/da)  saptanmıştır. 

En yüksek çırçır randımanı değeri ES 46-34 (% 42,70) no’lu genotipte, en düşük çırçır randımanı değeri ise 155-

VS (38,87) no’lu genotipte belirlenmiştir (Çizelge 6.).  

Çizelge 6. 2014 ve 2015 Yıllarında Pamuk Çeşitlerinin ve Çeşit Adaylarının 100 Tohum Ağırlığı, Kütlü Pamuk 

Verimi ve Çırçır Randımanı Ortalama Değerleri 

* %95 güvenle önemli (P≤0.05).         

2014 ve 2015 yıllarında yürütülen tarla denemelerinde 100 tohum ağırlığı, kütlü pamuk verimi ve çırçır 

randımanı sonuçları istatistiki olarak analiz edildiğinde elde edilen veriler çeşit x yıl interaksiyonu  %5 seviyesinde 

önemli bulunması nedeniyle yıllar bazında da istatistiki analiz yapılarak veriler değerlendirilmiştir (Çizelge 7. ve 

Çizelge 8.). 

Çeşitler ve Çeşit 

Adayları 100 Tohum Ağırlığı (g) Kütlü Pamuk Verimi (kg/da) Çırçır Randımanı (%) 

ES 46-34 10,71 ef 436,50 a 42,70 a 

ES 46-47  10,90 de 406,77 ab 40,58 bc 

155 VS 10,82 de 330,25 f 38,87 d 

NAZ 07 10,35 f 354,21 df 42,66 a 

SEZENER 76 12,29 a 388,63 bd 41,49 b 

95 VS 11,44 bc 347,45 ef 39,76 cd 

Carmen 11,11 cd 395,06 bc 40,39 c 

Çukurova 1518 11,74 b 324,71 f 40,23 c 

GSN 12 11,35 c 376,01 bd 39,82 c 

Fgenotip x yıl * * * 

CV(%) 3,49 9,32 2,27 

LSD 0,39 34,81 0,93 
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2014 yılında denemede yer alan çeşitlerin ve çeşit adaylarının 100 tohum ağırlığı, kütlü pamuk verimi ve 

çırçır randımanı bakımından yapılan istatistiki analizde çeşitler ve çeşit adayları arasındaki fark %5 seviyesinde 

önemli bulunmuştur. En yüksek 100 tohum ağırlığı değeri Sezener 76 (11,76 g) çeşidinde, en düşük 100 tohum 

ağırlığı ise ES 46-34 (9,82 g) ve NAZ 07 (9,82 g)’de saptanmıştır. En yüksek kütlü pamuk verimi, ES 46-34 

(425,00 kg/da) ve ES 46-47 (424,18 kg/da) no’lu genotiplerde; en düşük kütlü pamuk verimi ise Çukurova 1518 

(289,00 kg/da) çeşidinde saptanmıştır. En yüksek çırçır randımanı, ES 46-34 (%44,08)’de; en düşük çırçır 

randımanı ise 155-VS (39,65)’de belirlenmiştir (Çizelge 7.).  

Çizelge 7.  2014 Yılında Pamuk Çeşitlerinin ve Çeşit Adaylarının 100 Tohum Ağırlığı, Kütlü Pamuk Verimi ve 

Çırçır Randımanı Ortalama Değerleri 

* %95 güvenle önemli (P≤0.05).         

2015 yılında denemede yer alan çeşitlerin ve çeşit adaylarının 100 tohum ağırlığı, kütlü pamuk verimi ve çırçır 

randımanı bakımından yapılan istatistiki analizde çeşitler ve çeşitler arasındaki fark %95 seviyesinde önemli 

bulunmuştur. En yüksek 100 tohum ağırlığı değeri, Sezener 76 (12,81 g) no’lu genotipte; en düşük 100 tohum 

ağırlığı ise 155-VS (11,35 g) ve NAZ 07 (10,88 g) no’lu genotiplerde saptanmıştır. En yüksek kütlü pamuk verimi, 

ES 46-34 (447,98 kg/da) ES 46-47 (389,36 kg/da) no’lu genotiplerde ve Carmen (415,12 kg/da) çeşidinde; en 

düşük kütlü pamuk verimi ise Çukurova 1518 çeşidinde (360,42 kg/da) ve 155 VS (362,50 kg/da) no’lu genotipte 

saptanmıştır. Çırçır randımanı bakımından en yüksek çırçır randımanı değeri NAZ 07 (% 43,34)  ve ES 46-34 (% 

42,33) no’lu genotiplerde, en düşük çırçır randımanı değeri ise 155-VS (39,09) no’lu genotipte belirlenmiştir 

(Çizelge 8.).  

Çizelge 8.  2015 Yılında Pamuk Çeşitlerinin ve Çeşit Adaylarının 100 Tohum Ağırlığı, Kütlü Pamuk Verimi ve 

Çırçır Randımanı Ortalama Değerleri 

Çeşitler ve çeşit 

adayları 100 Tohum Ağırlığı (g) Kütlü Pamuk Verimi (kg/da) Çırçır Randımanı (%) 

ES 46-34 9,82 e 425,00 a 44,08 a 

ES 46-47  10,06 de 424,18 a 41,93 bc 

155 VS  10,29 ce 298,00 de 39,65 d 

NAZ 07 9,82 e 341,00 cd 42,98 ab 

SEZENER 76 11,76 a 396,00 ab 41,98 bc 

95 VS 10,71 bc 333,00 ce 40,98 c 

Carmen 10,31 ce 375,00 ac 41,53 c 

Çukurova 1518 10,86 b 289,00 e 41,90 bc 

GSN 12 10,54 bd 371,00 bc 41,33 c 

Fgenotip * * * 

CV(%) 3,26 9,70 1,94 

LSD 0,50 31,14 1,19 

Çeşitler ve Çeşit 

Adayları 100 Tohum Ağırlığı (g) Kütlü Pamuk Verimi (kg/da) Çırçır Randımanı (%) 

ES 46-34 11,60 cd 447,98 a 42,33ab 

ES 46-47  11,75 cd 389,36 bc  40,23 c 

155 VS 11,35 de 362,50 c 39,09 c 

NAZ 07 10,88 e 367,41 c 43,34 a 

SEZENER 76 12,81 a 381,25 c 42,00 b 

95 VS  12,17 bc 361,90 c 39,53 c 

Carmen 11,90 cd 415,12 b 40,26 c 

Çukurova 1518 12,63 ab 360,42 c 39,56 c 
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* %95 güvenle önemli (P≤0.05).        

2014 ve 2015 yıllarında yürütülen tarla denemelerinde lif inceliği (mic.), lif uzunluğu (mm), lif kopma 

dayanıklılığı (g/tex) ve uniformite indeksi (%) sonuçları istatistiki olarak analiz edildiğinde lif inceliği (mic.), lif 

uzunluğu (mm) ve lif kopma dayanıklılığı (g/tex) bakımından çeşit x yıl interaksiyonu  %5 seviyesinde önemli 

bulunmuştur. Ancak lif üniformite değeri önemsiz bulunmuştur (Çizelge 9.). 

Lif inceliğine göre, ES 46-47 no’lu genotipte (5,40 mic.) en kaba lif değeri saptanırken,155-VS no’lu 

genotipte (4,58 mic.) en ince lif değeri saptanmıştır. Lif uzunluğu bakımından denemede yer alan genotipler orta 

uzun sınıfında yer alırken, 155-VS (30,32 mm) no’lu genotipte en uzun lif değeri, NAZ 07 (26,93 mm) çeşidinde 

ise en kısa lif uzunluğu değerleri saptanmıştır (Çizelge 9.). 

Lif kopma dayanıklılığı yönünden Sezener 76 (32,83 g/tex)  no’lu genotipte en yüksek lif mukavemeti 

değeri saptanırken, en düşük lif mukavemeti değerleri ES 46-34 (26,34 g/tex), NAZ 07 (26,58 g/tex), GSN 12 

(26,83 g/tex) ve 95 VS (27,33 g/tex)’te belirlenmiştir. (Çizelge 9.). 

Üniformite indeksi bakımından en yüksek uniformite değerleri Carmen (%84,31) ve Sezener 76 (%84,20) 

çeşitlerinde, en düşük üniformite değeri ise 95-VS (%81,40) no’lu genotipte saptanmıştır (Çizelge 9.). 

 

 

 

Çizelge 9. 2014 ve 2015 Yıllarında Pamuk Çeşitlerinin ve Çeşit Adaylarının Lif İnceliği, Lif Uzunluğu, Lif Kopma 

Dayanıklılığı ve Üniformite İndeksine Ait Ortalama Değerleri 

* %95 güvenle önemli (P≤0.05)   

2014 ve 2015 yıllarında, lif inceliği (mic.), lif uzunluğu (mm) ve lif kopma dayanıklılığı (g/tex) 

bakımından çeşit x yıl interaksiyonunun  % 5 seviyesinde önemli bulunması nedeniyle yıllar bazında da istatistiki 

analiz yapılarak veriler değerlendirilmiştir. 

GSN 12 12,16 bc 381,01 c 39,32 c 

Fgenotip * * * 

CV(%) 3,65 5,35 2,09 

LSD 0,64 30,05 1,21 

Çeşitler ve Çeşit 

Adayları 
Lif İnceliği 

(mic.) 
Lif Uzunluğu 

(mm) 
Lif Kopma Day. 

(g/tex) 
Üniformite 

İndeksi (%) 
ES 46-34 4,93 e 27,57 fg 26,34 e 83,00 ac 
ES 46-47  5,40 a 28,48 bd 29,79 cd 83,97 ab 
155 VS 4,58 f 30,32 a 30,54 bc 82,64 bd 
NAZ 07 5,03 cde 26,93 g 26,58 e 82,55 cd 
SEZENER 76 5,09 ce 29,10 b 32,83 a 84,20 a 
95 VS  5,17 bd 28,11 df 27,33 e 81,40 d 
Carmen 5,18 bc 28,97 bc 31,99 ab 84,31 a 
Çukurova 1518 5,28 ab 28,34 ce 28,18 de 82,76 bc 
GSN 12 5,00 de 27,71 ef 26,83 e 82,84 bc 

Fgenotip*yıl * * * - 

CV(%) 3,42 2,49 7,52 1,63 

LSD 0,17 0,71 2,18 1,36 
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2014 yılında, lif inceliği (mic.), lif uzunluğu (mm) ve lif kopma dayanıklılığı (g/tex) bakımından istatistiki 

analize göre çeşit ve çeşit adayları %5 düzeyinde önemli bulunmuştur. Lif inceliğine göre, ES 46-47 no’lu 

genotipte (5,14 mic.) en kaba lif değeri saptanırken, 155-VS no’lu genotipte (4,45 mic.) en ince lif değeri 

saptanmıştır. Lif uzunluğu bakımından denemede yer alan genotipler orta uzun sınıfında yer alırken, 155-VS 

(29,95 mm) ve Sezener 76 (29,23 mm) ‘da en uzun lif değeri, NAZ 07 (26,60 mm), ES 46-34 (27,02 mm) ve GSN 

12 (27,17 mm)’de ise en kısa lif uzunluğu değerleri saptanmıştır. En yüksek lif kopma dayanıklılığı değeri, Sezener 

76 (35,23 g/tex) çeşidinde; en düşük lif kopma dayanıklılığı değerleri ise NAZ 07 (27,58 g/tex) ve GSN 12 (27,60 

g/tex)’de belirlenmiştir (Çizelge 10.). 

2015 yılında lif inceliği (mic.), lif uzunluğu (mm) ve lif kopma dayanıklılığı (g/tex) bakımından istatistiki 

analize göre genotipler % 5 düzeyinde önemli bulunmuştur. Lif inceliğine göre, ES 46-47 no’lu genotipte (5,66 

mic.) en kaba lif değeri saptanırken,  155-VS no’lu genotipte (4,72 mic.) en ince lif değeri saptanmıştır. Lif 

uzunluğu bakımından, 155-VS (30,69 mm) no’lu genotipte en uzun lif değeri, NAZ 07 (27,67 mm) no’lu genotipte 

ise en kısa lif uzunluğu değerleri saptanmıştır. En yüksek lif kopma dayanıklılığı değeri, Sezener 76 (30,43 g/tex)  

çeşidinde; en düşük lif kopma dayanıklılığı değeri ES 46-34 (24,33 g/tex) no’lu genotipte belirlenmiştir (Çizelge 

11.). 

Çizelge 10. 2014 Yılında Pamuk Çeşitlerinin ve Çeşit Adaylarının Lif İnceliği, Lif Uzunluğu ve Lif Kopma 

Dayanıklılığına Ait Ortalama Değerleri 

* %95 güvenle önemli (P≤0.05)  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çeşitler ve Çeşit Adayları Lif İnceliği (mic.) Lif Uzunluğu (mm) Lif Kopma Day. (g/tex) 

ES 46-34 4,70 de 27,02 de 28,35 de 
ES 46-47  5,14 a 28,08 bd 31,60 bd 
155 VS 4,45 e 29,95 a 32,68 ac 
NAZ 07 4,84 bd 26,60 e 27,58 e 
SEZENER 76 4,80 cd 29,23 ab 35,23 a 
95 VS 5,06 ac 27,98 cd 29,45 ce 
Carmen 4,91 ad 28,59 bc 34,30 ab 
Çukurova 1518 5,09 ab 28,02 bd 28,83 de 
GSN 12 4,73 d 27,17 de 27,60 e 

Fgenotip * * * 

CV(%) 3,73 3,03 7,91 

LSD 0,26 1,24 3,54 
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Çizelge 11. 2015 Yılında Pamuk Çeşitlerinin ve Çeşit Adaylarının Lif İnceliği, Lif Uzunluğu, Lif Kopma 

Dayanıklılığı ve Üniformite İndeksine Ait Ortalama Değerleri 

* %95 güvenle önemli (P≤0.05)   

 Denemede yer alan pamuk çeşitlerinin ve çeşit adaylarının kütlü pamuk verimi, çırçır randımanı, lif kopma 

dayanıklılığı ve uniformite indeksi ile hastalık şiddeti arasındaki korelasyon analizi tablosu Çizelge 12’de 

özetlenmiştir. Pamukta kütlü pamuk verimi ile yaprakta %5-10, %50-60 koza açımı dönemlerindeki hastalık 

şiddeti değerleri, gövde kesitinde hastalık şiddeti değerleri arasında negatif yönde önemli bir korelasyon, çırçır 

randımanı ile yaprakta %50-60 koza açımı dönemindeki hastalık şiddeti değeri arasında negatif yönlü önemli bir 

korelasyon, lif kopma dayanıklılığı ile yaprakta %5-10 koza açımı dönemindeki hastalık şiddeti değeri arasında 

negatif yönlü önemli bir korelasyon saptanmıştır  (Çizelge 12.). 

Çizelge 12. 2014 ve 2015 Yıllarında İncelenen Özellikler İle Hastalık Şiddeti Arasındaki Korelasyon Analiz 

Tablosu 

Varyasyon Kaynakları Korelasyon Katsayısı (r) 

Kütlü Pamuk Verimi (kg/da) 

% 5-10 Koza Açımı Hastalık Şiddeti  - 0,3343 

% 50-60 Koza Açımı Hastalık Şiddeti -0,4728 

Gövde Kesiti Hastalık Şiddeti -0,0331* 

Çırçır randımanı (%) 

% 5-10 Koza Açımı Hastalık Şiddeti  -0,1494 

% 50-60 Koza Açımı Hastalık Şiddeti -0,3771 

Gövde Kesiti Hastalık Şiddeti 0,2212 

Lif Kopma Dayanıklılığı (g/tex) 

% 5-10 Koza Açımı Hastalık Şiddeti  -0,2487 

% 50-60 Koza Açımı Hastalık Şiddeti -0,4582 

Gövde Kesiti Hastalık Şiddeti 0,0519 

Uniformite İndeksi (%) 

% 5-10 Koza Açımı Hastalık Şiddeti  -0,1623 

% 50-60 Koza Açımı Hastalık Şiddeti -0,1719 

Gövde Kesiti Hastalık Şiddeti -0,2175 
* % 95 güvenle önemli (P≤0.05). 

2014 yılında hastalık simptomlarının görüldüğü Ağustos ayında maksimum sıcaklık ortalaması 38,81oC, minimum 

sıcaklık ortalaması 21,86oC, bağıl nem ortalaması %50,83; yaprakta hastalık sayımlarının yapıldığı Eylül-Ekim 

aylarında maksimum sıcaklık ortalaması 30,37oC, minimum sıcaklık ortalaması 15,64oC, bağıl nem ortalaması 

%62,46; gövde kesitinde hastalık sayımlarının yapıldığı Kasım ayında maksimum sıcaklık ortalaması 20,54oC, 

Çeşitler ve Çeşit Adayları Lif İnceliği (mic.) Lif Uzunluğu (mm) Lif Kopma Day. (g/tex) 

ES 46-34 5,16 c 28,13 c 24,33 f 
ES 46-47  5,66 a 28,89 bc 27,98 ad 
155 VS 4,72 d 30,69 a 28,40 ac 
NAZ 07 5,22 c 27,67 d 25,58 df 
SEZENER 76 5,37 bc 28,96 bc 30,43 a 
95 VS 5,28 bc 28,23 c 25,20 ef 
Carmen 5,46 ab 29,34 b 29,68 ab 
Çukurova 1518 5,47 ab 28,67 bc 27,53 be 
GSN 12 5,28 bc 28,26 c 26,05 cf 

Fgenotip * * * 

CV(%) 2,75 2,02 6,36 

LSD 0,21 0,85 2,53 
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minimum sıcaklık ortalaması 8,40oC, bağıl nem ortalaması %73,62; pamuk ekimi ile hasat dönemi arasında yağış 

miktarı 334,90 mm olarak saptanmıştır. 2015 yılında,  Ağustos ayında maksimum sıcaklık ortalaması 37,64 oC, 

minimum sıcaklık ortalaması 22,04 oC, bağıl nem ortalaması %49,71; Eylül-Ekim aylarında maksimum sıcaklık 

ortalaması 31,33oC, minimum sıcaklık ortalaması 16,77oC, bağıl nem ortalaması %60,79; gövde kesitinde hastalık 

sayımlarının yapıldığı Kasım ayında maksimum sıcaklık ortalaması 22,20oC, minimum sıcaklık ortalaması 8,30oC, 

bağıl nem ortalaması %65,40; pamuk ekimi ile hasat dönemi arasında yağış miktarı 264,30 mm olarak saptanmıştır 

(Çizelge 13.). 

Çizelge 13. 2014 ve 2015 Yıllarında Pamuk Üretim Sezonuna Ait Bazı Meteorolojik Veriler* 

Aylar 
Maksimum Sıcaklık 

(oC) 
Minimum Sıcaklık 

(oC) 
Yağış (mm) Bağıl Nem (%) 

2014 Yılı 2015 Yılı 2014 Yılı 
2015 
Yılı 

2014 
Yılı 

2015 Yılı 
2014 
Yılı 

2015 
Yılı 

Mayıs 29,26 29,14 14,29 15,24 66,80 51,00 60,04 58,66 
Haziran 33,26 31,43 17,89 17,69 100,90 70,20 54,51 54,05 
Temmuz 37,30 37,65 20,93 22,25 2,80 3,00 48,78 43,36 
Ağustos 38,81 37,64 21,86 22,04 8,40 6,60 50,83 49,71 
Eylül 32,71 34,95 17,85 19,28 46,50 19,20 59,28 57,73 
Ekim 28,03 27,71 13,42 14,25 65,30 43,00 65,63 63,84 
Kasım 20,54 22,20 8,40 8,30 44,20 71,30 73,62 65,40 

*T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

4.TARTIŞMA VE SONUÇ 

İklim odasındaki hastalık sayımlarının fide döneminde yapılması ve hastalık etmeni sporların doğal 

ortamdaki etkinliklerinin yapay ortama göre farklı olması nedeniyle iklim odasındaki hastalık şiddeti değerlerinin 

tarla denemelerindeki değerlerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Saksı denemelerinden elde edilen bu 

bulgular Devey ve Rosielle (1986)’nin bulguları ile paralellik göstermiştir. 

2014 yılı tarla denemelerinde Verticillium solgunluğunun, 2015 yılına oranla daha az yoğunlukta 

görülmesinin sebebi yüksek sıcaklığa bağlanabilir. 2014 yılında Temmuz ve Ağustos aylarında seyreden 

maksimum sıcaklıklar (37,30-38,81oC) bu durumu teyit eder niteliktedir. El-Zik (1985), sıcaklığın 30oC’nin 

üzerinde olduğu durumlarda pamuk çeşitlerinin V. dahliae’nın patotiplerine karşı dayanıklı olduğunu tespit 

etmiştir. 

2014 ve 2015 yıllarında %5-10 ve %50-60 koza açımı dönemlerinde yaprakta, hasat sonrası ise gövde 

kesitinde hastalık şiddeti sonuçları istatistiki olarak analiz edildiğinde, %50-60 koza açımı dönemlerinde yaprakta 

ve hasat sonrası gövde kesitinde hastalık şiddeti bakımından çeşit x yıl interaksiyonu  % 5 seviyesinde önemli 

bulunmuştur. %5-10 koza açımı döneminde yaprakta hastalık şiddetine göre Carmen (0,25) ve Sezener 76 (0,27) 

en tolerant çeşitler olarak saptanırken, duyarlı Çukurova 1518 kontrol çeşidinde (1,01) ve 155-VS genotipinde 

(0,99) ise en yüksek hastalık şiddeti değerleri tespit edilmiştir. %50-60 koza açımı döneminde Carmen (0,50) ve 

Sezener 76 (0,42) çeşitlerinde en düşük hastalık şiddeti değerleri belirlenirken, duyarlı kontrol Çukurova 1518 

çeşidinde (1,21) ve 155-VS genotipinde (1,18) en yüksek hastalık şiddeti değerleri belirlenmiştir. Gövde kesitinde 

hastalık şiddeti yönünden Carmen (0,77) ve Sezener 76 (0,68) çeşitlerinde en düşük hastalık şiddeti değeri 

saptanırken, duyarlı Çukurova 1518 kontrol çeşidinde (1,40) ve 155-VS (1,23) genotipinde ise en yüksek hastalık 

şiddeti değerleri tespit edilmiştir. 

155- VS genotipi en uzun lif değerine (30,32 mm) sahip olmasına karşın en düşük çırçır randımanı değeri 

(38,87) bu genotipte tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, lif uzunluğu ile çırçır randımanı arasında negatif yönde önemli 
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bir korelasyon olduğunu teyit etmiştir. Culp ve Harrell (1975), çırçır randımanı ile lif uzunluğu arasında negatif 

korelasyon bulunduğunu, lifi uzun pamukların çırçır randımanlarının düşük olduğunu bildirmişlerdir. 

Çalışma sonucunda; Verticillium solgunluğuna karşı tolerant olarak belirlenen, verim ve lif teknolojik 

özellikleri de iyi olan bu çeşit adaylarından 89 genotipi Naz 07, 63 genotipi Sezener 76, ES 46-34 genotipi ES-1 

ve ES 46-47 genotipi ES-2 adıyla Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil ettirilip üretime 

sunulmuştur. Kimyasal mücadelesi olmayan Verticillium solgunluğuna karşı tolerant çeşitlerin tercih edilmesi 

gerekmektedir.  
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PROSTAT KANSERİ HÜCRELERİNDE IRF5 TRANSKRİPSİYON FAKTÖRÜ VE SOX2 KÖK HÜCRE 

FAKTÖRÜNÜN PROTEİN-PROTEİN ETKİLEŞİMİ  
 

Merve Akarçay1, Özge Çevik1 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı 

 

Özet 

İnterferon Düzenleyici Faktör (IRF) ailesi interferonların bağışıklık sisteminin düzenlenmesini sağlayan 

transkripsiyon faktörleridir. İnterferon Düzenleyici Faktör 5 (IRF5) bu ailenin bir üyesi olup çeşitli hastalıklarda 

bulunan görevleri ile ilgili çalışmalar son yıllarda artmaktadır. SOX2, embriyonik kök hücre faktörü olarak 

bilinmektedir. Bu kök hücre faktörü hücrelerin farklılaşmasının yanında kanserin oluşum ve gelişiminde oldukça 

önemlidir. Bu çalışmada bir transkripsiyon faktörü olan IRF5 ve bir kök hücre faktörü olan SOX2’nin prostat 

kanserindeki rolleri ve protein-protein ilişkisi araştırılmıştır. PC3 insan prostat kanseri hücre kültürü yapılarak, 

pIRF5 ve pSOX2 plazmidleri kullanılarak IRF5 ve SOX2 proteinleri overekspresyon deneyleri yapılmıştır. 

Overekspresyon yapılan örneklerde immunopresipitasyon (IP) yapılarak proteinler western blot ile 

değerlendirilmiştir. Prostat kanser hücrelerinde IRF5 ve SOX2 proteinlerinin birbirleri ile ilişkisi IP deneylerinde 

protein bantları ile gösterilmiştir.  

Sonuç olarak, IRF5 ve SOX2 proteinleri birbirleri ile etkileşimde bulunan iki transkripsiyon faktörü olup 

prostat kanser tedavisi için yeni sinyal yolaklarının ve çeşitli ilaç moleküllerinin gelişiminde önemli katkılar 

sağlayabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: IRF5, SOX2, Kök Hücre Faktörleri, Prostat kanseri, Kanser immünolojisi,  
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PROTEIN-PROTEIN INTERACTION OF IRF5 TRANSCRIPTION FACTOR AND SOX2 STEM 

CELL FACTOR IN PROSTATE CANCER CELLS 

 

Merve Akarcay1, Ozge Cevik1  

Aydın Adnan Menderes University, School of Medicine, Department of Biochemistry   

 

Abstract 

The Interferon Regulatory Factor (IRF) family is the transcription factors that regulate the immune system of 

interferons. Interferon Regulatory Factor 5 (IRF5) is a member of this family. SOX2 is known as embryonic stem 

cell factor. This stem cell factor is important in the formation and development of cancer as well as the 

differentiation of cells.In this study, the role of a transcription factor, IRF5 and a stem cell factor, SOX2 in prostate 

cancer and protein-protein relationship were investigated. PC3 human prostate cancer cell culture was performed 

and IRF5 and SOX2 proteins overexpression experiments were performed using pIRF5 and pSOX2 plasmids. 

Immunoprecipitation (IP) was performed in the samples with overexpression and the proteins were evaluated by 

western blot. The relationship between IRF5 and SOX2 proteins in prostate cancer cells is shown by protein bands 

in IP assays.  

As a result, the IRF5 and SOX2 proteins are two transcription factors that interact with each other, and 

may contribute significantly to the development of novel signaling pathways and various drug molecules for 

prostate cancer treatment. 

 

Keywords: IRF5, SOX2, Stem cell factors, Prostate cancer, Cancer immunology,
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GİRİŞ 

Prostat kanseri, dünya çapında erkeklerde kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer almaktadır. Bazı genetik 

değişiklikler kanserin ayırt edici özellikleri olmaktadır (Albertson,2006). Prognostik biyobelirteçlerin önemini 

belirlemek için daha geniş çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Prostat epitelinin fibroblastlar, düz kas hücreleri, 

endotel hücreleri, immün hücreler gibi diğer hücre tipleri, prostatın biyolojisini ve klinik davranışını 

etkileyebilmektedir (Barron ve Rowley 2012). Metastatik hastalık, prostat kanseri ile ilişkili ölümlerde önde 

gelmektedir. Primer tümörlere bitişik lenf nodları sıklıkla ilk metastaz bölgesi olup daha sonra karaciğere, 

akciğerlere ve kemiklere nüks etmektedir (Datta ve diğerleri, 2010). İnsan genomunun %5’i transkripsiyon 

faktörlerini şifreler. Bu transkripsiyon faktörleri ilgili genleri çalıştırıp durdurması hücre morfolojisinde 

değişikliklere sebep olur. Transkripsiyon faktörü olan onkogen ve tümör baskılayıcıları hücre döngüsünü 

düzenlerler. Nanog, OCT4, SOX2, Klf-4, c-myc embriyonik kök hücrelerin pluripotensiden sorumlu 

transkripsiyon faktörleridir. SOX geni ailesi üzerine yapılan araştırmalar memeli Sry faktörünün seminal keşfiyle 

başlamıştır. Sry DNA’ya diziye özgü şekilde bağlanan HMG alanı taşır (Sinclair ve diğerleri, 1990). 

Omurgalılarda temelde B,C,D,E ve F şeklinde sınıflandırılan 21 farklı SOX geni vardır (Bowles ve diğerleri, 2000; 

Schnitzler ve diğerleri, 2014). SOX ailesi kök hücre biyolojisindeki önemli transkripsiyon faktörü ailesidir. SOX2 

proteini, 317 aminoasitten oluşan 34.3 kDa ağırlığında bir transkripsiyon faktörüdür. SOX2 amino ucu, karboksil 

ucu ve HMG olmak üzere üç bölgeden oluşur. SOX2’nin düzensiz ifade edilmesi çeşitli sinyal yolaklarını 

etkileyerek tümör oluşumunda onkogen olarak etki gösterir. İnterferonlar antiviral ve antiproliferatif etkinliğe 

sahiptirler. İnterferonlar doğal olarak oluşan sinyal proteinleri ailesi olup immün yanıtta rol oynamaktadır. 

İnterferonların hücrelerdeki etkilerini gösterme yeteneği hücre üzerinde interferonu tanıyabilen reseptörlerin 

varlığına bağlıdır. İnterferonların ifadesi IRF’ ler tarafından kontrol edilir. Memelilerde 9 üyeden oluşur. Ayrıca 

IRF5’ in 9 bilinen izoformu bulunmaktadır ve IRF5’ in izoformları insan kanserlerinde bulunmuştur (Mancl ve 

diğerleri, 2005). IRF5, monositler, makrofajlar, B hücreleri ve dendritik hücrelerde ifade edilir IRF5' in 

proinflamatuar tümör baskılayıcısında ve B-hücresi gelişiminde kilit rol oynar. Bu nedenle IRF5 ekspresyonunun 

düzensizliği, otoimmün hastalık ile ilişkili olduğu ortaya çıkmaktadır (Izaguirre ve diğerleri, 2003; Barnes ve 

diğerleri, 2004). Bu çalışmada prostat kanseri hücrelerinde IRF5 transkipsiyon faktörü ve SOX2 kök hücre 

faktörünün protein-protein etkileşimleri araştırılmıştır.  

Materyal Metod 

pIRF5 ve pSOX2 Plazmitlerinin Çoğaltılması ve İzolasyonu 

Çalışmada kullanılan ekspresyon plazmidleri daha önceki araştırmalarımızda kullanılmıştır (Cevik ve diğerleri, 

2017). pIRF5 ve pSOX2 plazmidleri E.coli DH5α suşu elektroporasyon tekniği kullanılarak transforme edildi. LB 

broth besiyerinde pIRF5 ve pSOX2 plazmidi içeren competent  E. coli DH5α bakterileri inoküle edilerek 37 °C 

çalkalayıcı inkübatörde büyütüldü. Çoğatılan bakterilerden plazmid izolasyonu kit protokolüne göre (QIAGEN 

Plasmid Mini Kit cat. nos. 12123) gerçekleştirildi. 

Plazmidlerin Saflık ve Miktar Tayini 
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İzole edilen plazmidlerin konsantrasyonları nanodropta ölçümü yapıldı. Plazmidlerin saflık kontrolü agaroz jel 

elektroforezi yapılarak gerçekleştirildi. Etidyum bromür içeren % 1 agaroz jel dökülerek örnekler 6X DNA 

Loading buffer ile kuyucuklara yüklendi ve 100 V akımda yürütüldü. Bantlar SyneGene görüntüleme cihazında 

görüntülendi. 

 Hücre kültürü 

Çalışmamızda androjenden bağımsız prostat kanser hücre hattı olan PC3 hücresi (ATCC CRL-1435) kullanıldı. 

Hücre kültürü ortamı olarak % 10 FBS, %1 Penicilin-Streptomycin (Sigma), 2 mM L-Glutamin ve NaHCO3 içeren 

RPMI-1640 (Sigma) besiyeri kullanılarak 37 °C’ de, % 95 nem ve % 5 CO2 içeren ortamda inkübasyona bırakılıp 

hücreler büyütüldü. Büyütülen hücreler Thoma lamı kullanılarak sayıldıktan sonra transfeksiyon için platelere 

ekimi gerçekleştirildi.  

pIRF5 ve pSOX2 için Transfeksiyonu 

IRF5 ve SOX2 protein overekspresyonu gerçekleştirmek için izole edilen pIRF5 ve pSOX2 ekspresyon plazmiti 

kullanıldı. PC3 hücreleri önce  6 kuyucuklu platelere ekildi ve 1 μg plazmit DNA ile transfeksiyon yapıldı. 

Transfeksiyon aşamasında pIRF5 ve pSOX2  plazmidleri lipozom ile (Lipofectamine 2000) kaplanarak hücre içine 

girişi sağlandı. Transfeksiyonun gerçekleştiği 8-12 saat sonra mikroskoptan görüntü alınarak hücre canlılıkları 

kontrol edildi.  

 

Immünopresipitasyon (IP) deneyleri 

IP deneyleri in-vivo protein-protein etkileşimlerinin analizinde kullanılan bir yöntem olup bu çalışmada protein 

A/G agaroz boncuklar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hücre örnekleri içerisinde 10 μl uygun primer antikor (anti-

IRF5 veya anti-SOX2) ve 20 μl protein A/G agaroz eklenerek konularak +4 oC’de inkübasyon yapıldı. İnkübasyon 

sonunda örnekler 2500xg de 10 dakika santrifüj edildi. Pellet 3 defa 500µl RIPA buffer ile yıkandı. Yıkamalar 

sonunda kalan pellet 1:1 oranında hazırlanan 2X örnek yükleme tampon ile 5 dakika 95 oC muamele edilerek 

denatüre edildi. Tüm örnekler western blot deneylerinde kullanıldı.  

Hücrelerde Yapılan Western Blot Çalışmaları 

İnkübasyondan 24 saat sonra toplanan PC3 hücreleri RIPA patlatma tampon kullanılarak buz içerisinde bekletildi. 

Örnekler 12.000 xg’ de 4 oC’ de 10 dakika santrifüj edilerek üst fazda Western Blot çalışmaları yapıldı. Örneklerde 

öncelikle protein tayini yapıldı. BCA protein tayin kitine uygun (Santa Cruz, sc-202389) şekilde örnekler 96 

kuyucuklu ELISA platelerine yüklendi. Üzerine hazırlanan BCA solüsyonu eklenerek 37 °C’ de 30 dakika 

inkübasyona bırakıldı. Süre sonunda ELISA okuyucu kullanılarak (Thermo Labsystems Multiskan Spectrum) 562 

nm’ de ölçüm yapıldı ve protein miktarları hesaplandı. Örnekler 2X örnek yükleme tamponu (Biorad 1610737) 

kullanılarak denatüre edildi. Western blot çalışmaları laboratuvarımızda uygulanan protokollere göre 

gerçekleştirildi (Cevik ve diğerleri, 2018). %4-12 lik SDS PAGE jeli hazırlanarak her bir kuyucuğa 50 μg protein 
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yüklendi. Örnekler elektrik akımı yardımıyla yürütüldükten sonra PVDF membrana yarı kuru sistemle (Biorad 

Trans Blot) transfer edildi. Membran 1 saat %3’lük BSA ile bloklandıktan sonra primer antikor (anti-SOX2, anti-

IRF5, anti-GAPDH Santa Cruz) ile gece boyu 40Cde inkübe edildi. İnkübasyon sonrasına TBST ile yıkama 

yapılarak HRP-konjugatlı sekonder antikor (Santa Cruz) ile 2 saat inkübe edildikten sonra ECL reaktifi 

kullanılarak fotoğraf filmine aktarım yapıldı. GAPDH kontrol protein olarak kullanılıp dansitomerik analizler ile 

sonuçlar hesaplandı.  

 

 

 

 

 

Bulgular 

 

Şekil 10.Plazmit Transfeksiyonunun PC3 Hücrelerinde Ekspresyonu.  
pKontrol-GFP ve pSOX2-GFP plazmidlerinin protein ifadeleri floresan mikroskopta kontrol edildi. Kontrol 

plazmitinin GFP proteininin overekspresyonu hücrenin her yerinde lokalize olduğu görüldü. SOX2 nükleer protein 

olması nedeniyle pSOX2 GFP ile yapılan overekspresyonda ise nükleus çevresinde lokalize olduğu görüldü (Şekil 

1). 

 

Şekil 11. pIRF5 Ekspresyon Vektöründe IRF5 Protein Western Blot Görüntüleri (A) ve Ekspresyon 

Düzeyleri (B).  
PC3 hücrelerinde yapılan western blot analizlerinde IRF5 overekspresyonu kontrol grubu olarak IRF5 gen bölgesi 

içermeyen plazmid ile transfeksiyon yapılarak IRF5 miktarı kontrol edildi (Şekil 2A). pIRF5 ile overekspresyon 
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yapılan hücrelerde kontrol grubuna oranla yaklaşık 4.3 kat fazla miktarda sentezlendiği görüldü. IRF5 

overekspresyonu PC3 hücrelerinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve kontrol grubuna göre artışı anlamlı 

bulunmuştur (p<*** 0.001) (Şekil 2B). 

 

 

 

Şekil 12. pSOX2 Ekspresyon Vektöründe SOX2 Protein Western Blot Görüntüleri (A) ve Ekspresyon 

Düzeyleri (B).  
Western Blot analizlerinde SOX2 proteinin overekspresyonu kontrol grubuna göre daha yüksek oranda SOX2 

protein ekspresyon bandı sağlandı. SOX2 protein 34 kDa ağırlığındadır. Referans protein olarak GAPDH 

kullanıldı (Şekil 3A). pSOX2 ile overekspresyon yapılan hücrelerde kontrol grubuna oranla SOX2 proteinin 

yaklasık 5.1 kat fazla miktarda sentezlendiği görüldü. SOX2 proteini overekpresyonu PC3 hücrelerinde 

gerçekleştirilmiş ve kontrol grubuna göre artış anlamlı bulunmuştur (p<*** 0.001) (Şekil 3B). 

 

 
Şekil 13. SOX2 ve IRF5 ile IP Yapılan Örneklerde SOX2 ve IRF5 Protein İlişkisi.  
SOX2 ve IRF5 overekspresyon yapılan PC3 hücrelerinde SOX2 ile IP yapılan örneklerde hem IRF5 hemde SOX2 

yoğun bir şekilde görülmektedir. Aynı örneklerin inputlarında SOX2 kontrolü yapıldığında IRF5 overekspresyon 

yapılan hücrelerde kontrol hücrelerine göre SOX2 protein expresyonu daha az olduğu görülmektedir (Şekil 4A). 

IRF5 overeksprese olduğu zaman SOX2 düzeyleri azaldığından dolayı IRF5 ve SOX2 proteinlerinin birbirleri ile 

ilişkide olduğu sonucuna varıldı.  IRF5 ile yapılan IP örneklerinde SOX2 ve IRF5 overekspresyonu yapılan 

hücreler karşılaştırıldığı zaman SOX2 bantlarının her iki blottada olduğu görülmektedir. Aynı şekilde örmeklerin 

IRF5 bantları değerlendirildiği zaman kontrol grubuna göre bantlar daha yoğundur. İnputlarda IRF5 

A B 

A B 
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overekspresyon düzeyleri kontrol edildiği zaman yalnızca pIRF5 plazmidi ile overekspresyon yapılan örneklerde 

bant görülmektedir (Şekil 4B). 

Tartışma 

Kök hücreler yenileme, farklılaşma, proliferasyon ve apoptozda önemli bir rol oynar. Kök hücre faktörleri kanser 

hücrelerinin farklılaşmasına neden olurken bazı onkogenlerin, apoptotik proteinlerin kontrollerini sağlamaktadır. 

Son yıllarda yapılan araştırmalar kök hücre faktörlerinin ilişkili olduğu sinyal yolaklarının aydınlatılması 

gerekliliğini ortaya çıkarmış ve yeni gen tedavilerin geliştirilmesi konusunda da kullanılabileceğini göstermiştir. 

Lin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada SOX2 proteininin prostat kanseri hücrelerinin çoğunda ifade edildiği 

gösterilmiştir. Yapılan çalışmada LNCaP androjene bağımlı ve DU145 ile PC3 androjenden bağımsız prostat 

kanser hücrelerinde SOX2 düzeyleri hem mRNA hem de protein ekspresyonları karşılaştırılmıştır. Araştırmada 

PC3 hücrelerinin farklı metastazik yeteneğe sahip olan türleri olan PC‐3M, PC‐3M‐1E8 ve PC‐3M‐2B4 hücreleri 

de kullanılmış SOX2’nun metastaz üzerindeki rolü de araştırılmıştır. SOX2 düzeylerinin hem gen hem de proteinin 

seviyelerinin, androjenden bağımsız insan prostat kanseri hücrelerinde daha yüksek olduğu ve SOX2' nin 

metastazik yeteneği yüksek olan androjenden bağımsız prostat kanserinin ilerlemesinde önemli bir rol oynadığını 

gösterilmiştir. mRNA ve SOX2 protein seviyeleri, yüksek metastatik insan prostat kanserli hücre soyu DU145, 

PC-3M-1E8, PC-3, kötü metastatik hücre hattı ile karşılaştırıldığında, önemli ölçüde daha yüksek olduğunu 

bulmuşlardır. SOX2 ekspresyonları shRNA ile susturulduğu zaman androjenden bağımsız kanser hücrelerinin 

apoptoza gittiği tespit edilmiştir (Lin F ve diğerleri, 2012). IRF5 bir transkripsiyon faktörü olmasının yanı sıra son 

yıllarda tümör supressör rolü olduğu çalışmalarla hızla artmaktadır.  Tümör baskılayıcı özelliğini p21, Bak, Bax, 

ve Caspase 8’ i indüklemesi ile gerçekleştirdiği ile ilgili çalışmalar mevcuttur (Mori ve diğerleri, 2002; Barnes BJ 

ve diğerleri, 2004). IRF5’in tip1 interferonları kontrol ettiği bilinmektedir. IRF5 ve SOX2 konusunda literatürde 

yapılmış bir araştırma bulunmamakla birlikte interferonlar ve SOX2 arasındaki ilişki konusunda yapılana 

çalışmalara bakıldığında IRF7’ in kök hücre faktörlerinin düzenlenmesinde rol oynadığı ve antiviral cevapta 

önemli olduğu gösterilmektedir (Eggenberger ve diğerleri, 2019).   

Sonuç olarak; androjenden bağımsız prostat kanser hücrelerinde bir kök hücre faktörü SOX2 proteininin aşırı ifade 

edilmesi hücrelerde bir transkripsiyon faktörü olan IRF5 proteini ile etkileşim yaptığı immunopresipitasyon 

deneyleri ile tespit edilmiştir. Kanser kök hücrelerin farklılaşmasında ve kanser hücrelerinin metastazındaki rolleri 

sebebiyle SOX2 proteininin kontrol edilmesi konusunda IRF5 yeni bir terapötik aday olarak gösterilebilmektedir. 

Sinyal yolaklarının aydınlatılması ile klinik uygulamalar için yeni gen terapilerin geliştirilmesine katkı 

sağlayabilir.   

Teşekkür: Bu araştırma için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (ADÜ-

TPF-18003) ve TÜBİTAK’a (214Z057) desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. 
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Özet 

Bu çalışmada, farklı oranlarda (% 10,% 20 ve % 30 a/h) gliserol ile birleştirilen biyo-bozunur jelatin hidrolizat 

filmleri döküm tekniği kullanılarak geliştirilmiştir. Farklı gliserol konsantrasyonları ile plastikleştirilmiş jelatin 

hidrolizat filmlerinin mekanik ve fiziksel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla, elde edilen filmlerin 

kalınlık, kopma mukavemeti, kopma anında uzama (%) ve elastikiyet modülü değerleri karakterize edilmiştir. 

Elde edilen bulgular neticesinde, jelatin hidrolizat filmlerindeki artan gliserol konsantrasyonları ile elde edilen 

filmlerin kalınlık ve kopma anında uzama (%) değerlerinde artış (p > 0.05) gözlemlenirken, kopma mukavemeti 

ve elastikiyet modülü değerlerinde azalma (p> 0.05) tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: jelatin, kopma mukavemeti, uzama, elastikiyet, kalınlık. 

 

Abstract 

 

In this work, a biodegradable gelatin hydrolysate film incorporated with glycerol at various concentrations (10%, 

20% and 30% w/v) was developed using casting technique. To have an insight into the mechanical and physical 

properties of gelatin hydrolysate films plasticized with different concentrations of glycerol, thickness, tensile 

strength, elongation at break (%) and elasticity modulus were characterized. Based on the findings, it was 

concluded that, with increasing concentrations of glycerol in gelatin hydrolysate films exhibited higher thickness 

and elongation at break (%) values (p > 0.05) while it decreased the tensile strength and elasticity modulus values 

(p > 0.05). 

 

Key Words: gelatin, tensile strength, elongation, elasticity, thickness. 

 

Introduction 

 

Nowadays, the majority of petroleum-based synthetic packaging films which have caused serious environmental 

problems (Chen et al., 2017; Balqis et al., 2017). Due to the growing environmental concerns regarding the 

increment in plastics from petroleum fractions, the demand for the production of biopolymer-based 
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environmentally friendly packaging materials and the use of biopolymers in place of synthetic polymers has 

recently received increasing interest from numerous research groups. (Chen et al., 2017; Choi et al., 2018). 

 

In recent years, with the aim of developing biodegradable from natural sources have gained increasing attention 

due to their characteristics such as biodegradability, sustainability, environmental friendliness and renewability. 

(Balqis et al., 2017; Liang et al., 2017). In general, biodegradable films and coatings for the generation of 

degradable films have been prepared from polysaccharides, proteins and lipids (Balqis et al., 2017; Jongjareonrak 

et al., 2006).  

 

Among proteins, gelatin hydrolysate is a soluble protein derived from the denaturation or partial hydrolysis of 

collagen. The abundance, low cost, availability and film-forming capacity of gelatin promote its use in the 

production of biodegradable films in packaging industry. Also, it has been extensively investigated in studies 

aimed at developing such biodegradable films. (Alves et al., 2011; Kavoosi et al., 2014.2). However, the sensitivity 

of gelatin-based films to environmental conditions, which limit its practical applications. Plasticizers are generally 

used to improve the gelatin-based films’ performances during end-use applications (Alves et al., 2011; Manshor 

et al., 2018). 

 

Without the use of plasticizers, pure protein-based biodegradable films tend to be brittle and therefore the addition 

of a plasticizer, like glycerol, is generally necessary in protein-based polymeric films production, to increase the 

formation of second-order bonds and mobility of bio-polymeric chains. (Balqis et al., 2017; Domjan et al., 2009; 

Jongjareonrak et al., 2006). The properties of gelatin-based films should be improved with the appropriate amount 

of plasticizer in order to be used as packing material. (Balqis et al., 2017; Ortiz-Zarama et al., 2016). Glycerol is 

one of the most commonly used plasticizers, so the addition of glycerol at the optimum concentration is important 

for the performance characteristics of the films obtained. (Balqis et al., 2017). 

 

In this study, gelatin hydrolysate based films plasticized with different ratios of glycerol were prepared by solution 

casting method. The study presented herein focuses on to determine the proper amount of plasticizer, which is 

compatible with gelatin hydrolysate in order to give adequate mechanical properties to gelatin hydrolysate based 

films. 

 

Materials and methods 

 

Materials 

 

The films studied in this work were prepared using a commercial gelatin hydrolysate and glycerol (≥ 99.5%), 

which were provided from Sigma-Aldrich (USA). 

 

Methods 

Film preparation 
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Gelatin hydrolysate based film specimens were obtained by casting method from film-forming dispersions of pure 

gelatin hydrolysate and glycerol-plasticized gelatin hydrolysate with various ratios. All film-forming solutions 

have gelatin hydrolysate content of 8% (w/w). Control gelatin hydrolysate films were made without adding 

glycerol. The gelatin hydrolysate powder was mixed with in distilled water at room temperature for 30 min with 

continuous mechanical stirring. Afterwards, glycerol at various concentrations (10, 20, 30% of gelatin hydrolysate) 

were used as plasticizer and the resulting solutions were further stirred to ensure homogenous mixing. The 

dispersion was then poured onto petri plates and dried at ambient conditions for 3 days. 

 

Thickness 

The film thickness was measured using a digital micrometer (Mitutoyo Corp., Japan). The measurements are the 

average of 10 random areas for each sample. 

 

Mechanial properties 

 

ASTM D882 test was used to determine the mechanical property measurements of gelatin hydrolysate-based films. 

Tensile strength, elasticity modulus and elongation at break (%) values of the films (100 x 25 mm) were determined 

by means of a model TA-XT2 texturometer (Stable Micro Systems, UK). Prior to measuring, film strips were 

maintained in a desiccator with 50 ± 5% relative humidity. Films were placed on the texture analyzer’s pair of 

grips (50 N load cell), and was driven with a head speed of 1 mm/min. 

 

Statistical analysis 

 

The mean comparisons were done by one-way analysis of variance and Duncan’s multiple range tests for p < 0.05 

probability of significant differences. Results were presented as means ± standard deviation. 

 

Results and Discussion 

 

Film thickness 

 

Table 1 summarizes the thickness values of all gelatin hydrolysate films prepared and investigated during the 

studies. The average thickness of gelatin hydrolysate film was 62.29 ± 3.04 µm (mean ± SD; Table 1). Also, the 

average thicknesses of the gelatin hydrolysate films at different glycerol concentrations were 71.28 ± 2.08 µm 

(10%), 85.86 ± 1.14 µm (20%) and 91.11 ± 1.87 µm (30%) (Table 1). The results showed a significant increase in 

film thickness with an increase in plasticizer concentration (p > 0.05) and the highest glycerol level in gelatin 

hydrolysate films (30%) was found to have the highest thickness value of 91.11 µm. 
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Table 1. Thickness of gelatin hydrolysate films containing different glycerol levels. 

Glycerol content (%) Thickness (µm) 

Control 62.29 ± 3.04d 

10 71.28 ± 2.08c 

20 85.86 ± 1.14b 

30 91.11 ± 1.87a 

Different letters show significantly difference (p < 0.05). 

Mechanical properties 

 

The effects of concentration of glycerol (0%, 10%, 20% and 30%) on tensile strength, elongation at break (%) and 

elasticity modulus of gelatin hydrolysate films are shown in Table 2. 

 

The un-plasticized gelatin hydrolysate film exhibited tensile strength and elasticity modulus value of 38.00 ± 2.93 

and 6.04 ± 0.59 MPa respectively, which decreased significantly (p ≤ 0.05) with the increase in glycerol 

concentration. On the other hand, the increase in glycerol concentration (10–30% of gelatin hydrolysate mass) 

significantly increased the elongation at break (%) values of gelatin hydrolysate films (p ≤ 0.05). 

 

Table 2. Mechanical properties of gelatin hydrolysate films containing different glycerol levels. 

 

Glycerol content (%) Tensile strength (MPa) Elongation at break 

(%) 

Elasticity modulus 

(MPa) 

Control 38.00 ± 2.93a 4.89 ± 0.43d 6.04 ± 0.59a 

10 25.91 ± 2.19b 6.34 ± 1.18c 4.8 ± 0.22b 

20 16.19 ± 0.98c 30.06 ± 1.13b 3.65 ± 0.27c 

30 9.03 ± 0.76d 124.69 ± 0.93a 1.67 ± 0.19d 

Different letters show significantly difference (p < 0.05). 

 

Conclusion 

 

As a result, gelatin hydrolysate films were obtained by casting method and it was determined that the glycerol 

concentration used in film production significantly affected the physical and mechanical properties of gelatin 

hydrolysate films. The present study indicates that the increase in glycerol concentration increased film stiffness 

resulted a significant decrease in tensile strength and elasticity modulus. On the other hand, the increase in glycerol 

concentration increased elongation at break (%) and thickness of the resulting films. The above results suggest that 

glycerol reduces the interaction between adjacent chains in the gelatin hydrolysate matrix, resulting in increased 

mobility, thereby increasing the flexibility of obtained films. 
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Özet 

 

Malatya önemli bir kayısı üretim merkezidir. No.8 Zerdali kayısı çeşidi sofralık ve kurutmalık olarak 

değerlendirilmektedir. SÇKM’si 18-21 arasında değişmekte, meyve eti sertliği orta sertliktedir. Malatya kayısısı 

tıbbi ve aromatik yönüyle önemli bir bitki meyvesidir. Beslenme fizyolojisi açısından önem arz eden Malatya 

kayısısı, temel beslenme öğelerini içermesinin ötesinde insan fizyolojisi ve metabolik fonksiyonları üzerinde 

sağlığın korunmasında ve hastalıkların oluşmasını önlemede ilave faydalar sağlamaktadır. İnsan beslenmesinde 

kayısı gibi antioksidan kapasitesi yüksek gıdaların kullanılması özendirilmektedir. Malatya tek başına dünya taze 

kayısı üretiminin %12 ve dünya kuru kayısı üretiminde ise yaklaşık %65’lik bir paya sahiptir. Uçucu organik 

bileşikler meyve kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Uçucu organik bileşenlerin konsantrasyonunu 

etkileyen başlıca faktörler çeşit, iklim koşulları, olgunlaşma ve işleme tekniğidir. Kayısılardaki uçucu organik 

bileşik profilinin tüketici beğenisinde oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Özellikle terpenler, esterler, aldehit 

ve ketonlar kayısıların karakteristik aromasını oluşturan uçucu organik bileşenlerdir. Bu çalışmada SPME-GC-MS 

yöntemi (DVB/CAR/PDMS[Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane; 50/30 µm coating thickness; 

Supelco, Bellefonte, PA,  USA]) kullanılarak sofralık ve kurutmalık amaçlı yetiştirilen taze Malatya No.8 Zerdali 

kayısı çeşidinde toplam 35 adet uçucu bileşik ve toplam 76,59 µg kg-1 uçucu organik bileşen miktarı tespit 

edilmiştir. Saptanan uçucu organik bileşikler aldehit ve ketonlar, esterler, alkoller, terpenler, asitler ve çeşitli 

bileşiklerdir. 

 

Anahtar Kelimeler: No.8 Malatya Zerdali kayısı, uçucu organik bileşik, SPME-GC-MS 

 

 

Determination of Volatile Organic Compounds of Fresh Malatya No.8 Zerdali Apricot Cultivar 

 

Abstract 

 

Malatya is an important apricot production center. No.8 Zerdali apricot variety is evaluated as table and dried. 

Amount of dry matter soluble in water for this fruit varies between 18-21, the hardness of fruit flesh is intermediate 

grade. Malatya apricot is an important plant fruit with its medicinal and aromatic directions. Malatya apricots, 

which are important in terms of nutrition physiology, provide additional benefits in protecting health and 

preventing illnesses on human physiology and metabolic functions beyond the inclusion of essential nutritional 

elements. In human nutrition, usage of food with high antioxidant capacity like apricot is being encouraged. 

Malatya alone has a share of 12 % in world fresh apricot production and 65 % in world dried apricot production. 

Volatile organic compounds have an important effect on fruit quality. The main factors effecting the concentration 

of volatile organic compounds are variety, climatic conditions, maturity and processing techniques. The profile of 

the volatile organic compounds in the apricots has a very important place in consumer taste. Especially terpenes, 

esters, aldehydes and ketones are volatile components that form the characteristic aroma of the apricots. In this 

study, 35 volatile compounds and 76,59 µg kg-1 amount of volatile  organic components were detected in fresh 
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Malatya No.8 Zerdali apricot variety, cultivated for table and drying, using a SPME-GC-MS method 

[DVB/CAR/PDMS (Divinylbenzene / Carboxen / Polydimethylsiloxane; 50/30 µm coating thickness; Supelco, 

Bellefonte, PA,  USA] ). Determined volatile organic compounds are aldehydes and ketones, esters, alcohols, 

terpenes, acids and various compunds.   

 

Keywords: No.8 Zerdali Malatya apricot, volatile organic compounds, SPME-GC-MS 

 

1. Giriş 

Aroma maddeleri uçucu ve koku verebilen özellikteki serbest aroma maddeleri ve uçucu olmayan ve kokusuz 

özellikteki öncül veya diğer adıyla bağlı aroma maddeleri olmak üzere iki farklı yapıda bulunurlar (Günata ve ark., 

1985). Meyve aroması, uçucu bileşenlerin farklı oranlarda bulunması ile meydana gelmektedir. Aroma, tat ve 

kokunun birleşiminden oluşmaktadır. Tadı uçucu olmayan bileşenler, kokuyu ise uçucu bileşenler oluşturmaktadır. 

Meyve aromasında koku kısmından sorumlu uçucu bileşenlerdir. Ayrıca meyveler arasındaki duyusal farklılığı 

gösteren en belirgin faktör olan aroma bileşenleri, meyve kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Gomez vd., 

1993; Kerler ve Winkel 2002; Reineccius, 2006). Aroma maddelerinin oluşumu dinamik bir prosestir. Çoğu 

meyvenin kendine özgü aroması olgunlaşma sırasında meydana gelir. Olgunlaşma aşaması süresince meyve 

metabolizmasında birçok değişim meydana gelir ve bu aşamada meyvenin bileşiminde bulunan yağ asitleri, amino 

asitler, şekerler, polifenoller, karotenoidlerden biyokimyasal yollarla aroma maddeleri oluşur (Buttery, 1981; 

Kerler ve Winkel, 2002). Kayısı aroma maddeleri açısından oldukça zengin bir meyvedir. Aroma maddeleri 

meyvelerde diğer bileşenlere göre çok düşük miktarlarda bulunmalarına rağmen meyvenin kendine özgü duyusal 

özelliğini belirlerler (Buttery, 1981). Uçucu bileşiklerin konsantrasyonunu etkileyen başlıca faktörler çeşit, iklim 

koşulları, olgunlaşma, bölge ve işleme tekniğidir. Kayısılarda aroma maddeleri aldehitler, ketonlar, alkoller, 

esterler, uçucu asitler, çeşitli bileşikler ve terpenler gibi çeşitli kompleks gruplardan oluşur (Aubert ve Chanforan, 

2007; Riu-Aumatel vd., 2004). Çoğunluğu çiçeksi ve bazıları meyvemsi kokulardan sorumlu terpen grubu 

bileşikler kayısının önemli aroma maddeleri arasında yer almaktadır (Gomez vd., 1993). Roshchina (1993) 

tarafından yapılan çalışmada linalol uçucu bileşenin, kayısı kokusuna çiçeksi karakter kazandıran, kayısı için özel 

bir aroma maddesi olduğu, bunun yanısıra kayısılarda asetik, butanoik, 2-metilbutanoik ve hekzanoik asit  gibi 

asitler ile birlikte β-iyonon, γ-dekalakton, hekzanal, 2-hekzanal ve geraniol önemli uçucu bileşenler bulunduğu 

vurgulanmıştır. Aldehitler, meyve ve çimen kokusu duyusal hissini oluşturan önemli uçucu bileşik gurubudur 

(Azodanlou vd., 2003). Kayısılardaki aroma profilinin tüketici beğenisinde oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır 

(Gökbulut ve Karabulut, 2012). Özellikle benzaldehit, linalol ve esterler kayısıların karakteristik aromasını 

oluşturan uçucu bileşenlerdir (Komes vd., 2005). Kurutma sırasında gerçekleşen Maillard reaksiyonu sonucu 

yüksek seviyelerde furan, furfuran, imidazol gibi arzu edilmeyen bileşikler oluşmaktadır (Kerler ve Winkel, 2002). 

Meyvelere ısıl işlem uygulandığında çoğu kez meyveye özgü uçucu bileşenler azalmaktayken aynı zamanda 

doymamış yağ asitlerinin otooksidasyonu ve termal bozulmanın yanında esmerleşme reaksiyonları veya 

karamelizasyon sonucunda yeni bileşenler oluşmaktadır. Örneğin Maillard reaksiyonu kurutulmuş ürünlerin 

aromasını olumsuz etkilemekteyken, lezzeti zenginleştiren iyonon, γ-dekalakton ve butil asetat gibi bazı doğal 

bileşenlerin oluşması nedeniyle arzu edilebilmektedir (Göğüş vd., 2007). Bu çalışmada No.8 Zerdali taze kayısının 

altı grupta olmak üzere uçucu organik bileşenleri araştırılmıştır.  
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2.  Materyal ve Metod 

2.1. Materyal  

Kayısı Araştırma Enstitüsü Ülkesel Gen Kaynakları Parsellerinde bulunan No.8 Zerdali kayısı örneği 

materyal olarak seçilmiştir. 

Ağaçları yüksek boylu, dik-yayvan şeklinde, çok kuvvetli ve çabuk büyür.  Meyve ağırlığı 21,2 g olup, meyve 

şekli oval- yuvarlak formdadır. Meyve eti mayhoş tatlı, çekirdeğe hafif yapışık ve çekirdeği tatlıdır. SÇKM si 18-

21 ve asitlik 0,23 (malik asit cinsinden) dir. Çekirdek ağırlığı ort. 2,04 g ve meyve eti sertliği 2,3 g/cm2 dir 

(Anonymous, 2003). 

 

Şekil 1. No.8 Zerdali kayısı çeşidi 

 

2.2. Metot 

2.2.1. Hasat  

Bu çalışmada kullanılan No.8 Zerdali taze kayısısının olgunlaşma zamanı da dikkate alınarak aynı ağaçlardan üç 

gün arayla yüzey rengi, asitlik ve suda çözünen kuru madde miktarı açısından kurutmalık ürün kalitesinde örnekler 

seçilerek hasat edilmiştir. Analizler için her tekerrürde 1000 g kayısı olacak şekilde, 3 tekerrürlü olarak, her 

çeşitten 3000 g kayısı toplanmıştır. Analizler iki paralel olarak gerçekleştirilmiştir. Plastik saratlarda tartım işlemi 

yapıldıktan sonra kurutma yöntemleri uygulanmıştır. Uçucu organik bileşen analizi yapılıncaya kadar tüm örnekler 

-20°C’deki derin dondurucuda muhafaza edilmişlerdir. 

2.2.2. Uçucu organik bileşenlerinin analizi 

2.2.3. Örnek hazırlığı ve SPME koşulları 
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Aroma maddeleri katı faz mikro ekstraksiyon (SPME–GC–MS detection of volatile compounds in apricot 

varieties.) yöntemine göre elde edilmiştir. Bunun için örnekler homojen hale getirildikten sonra 3 g tartılarak 20 

ml’lik SPME viallerine konulmuştur. Örneklerin her birine iç standart olarak 10 µL metanolde hazırlanmış 2-

metil-3-heptanon çözeltisinden eklenmiştir. Ekstraksiyon için 2cm DVB/CAR/PDMS (Divinylbenzene /Carboxen 

/Polydimethylsiloxane; 50/30 µm coating thickness; Supelco, Bellefonte, PA,  USA) fiber kullanılmıştır. Isıtıcı 

üzerinde vialler 40˚C’de 30 dakika tepe boşluğuna (headspace) tutulduktan sonra fiberi vialin içerisine enjekte 

ederek 30 dakika adsorpsiyon işlemi gerçekleştirilmiştir. 

 

2.2.4. GC-MS  Cihaz koşulları 

Sıcaklık programı için kolon sıcaklığı 40°C’de 2 dk beklemeden sonra dakikada 5 °C artarak 240 °C ye çıkarılmış 

ve burada 6 dk bekletilerek analiz tamamlanmıştır. Taşıyıcı gaz olarak He kullanılmış ve Helyumun akış hızı 1.0 

ml/dk olup detektör ve enjektör sıcaklıkları 250oC’de tutulmuştur. Kütle spektrometresi ile 1 saniye aralıklarla 

33–450 kütle/yük (m/z) arasında tarama yapılmıştır. Örneklerdeki uçucu aroma bileşiklerinin belirlenmesinde 

Shimadzu GC-2010 gaz kromatografisi sistemi ve buna bağlı Shimadzu QP-2010 kütle spektrometresi sisteminden 

yararlanılmıştır. Piklerin tanısı, kütle spektrometrenin hafızasındaki kütüphanelerin (NIST ve WILEY) 

karşılaştırılması yoluyla yapılmıştır. Piklerin tanımlanmasından sonra uçucu bileşiklerin miktarları, sisteme 

örnekle birlikte verilen iç standardın (2-methyl-3-heptanone) pik alanına göre μg kg-1 yaş örnek olarak verilmiştir. 

3. Bulgular ve Tartışma 

3.1. Toplam uçucu organik aroma bileşen miktarları ve bileşen sayıları 

No.8 Zerdali taze kayısı örneğinde toplam 35 adet (14 adet aldehit ve keton bileşiği, 4 adet ester, 4 adet terpen, 2 

adet asit, 8 adet alkol ve 3 adet çeşitli bileşikler) uçucu aroma bileşikleri ve 76,59 µg kg-1 bileşik miktarı tespit 

edilmiştir.  

En yüksek değeri sırasıyla alkoller 42,29 µg/kg, aldehit ve ketonlar 20,25 µg kg-1 ve terpenler 10,15 µg kg-1 

değerleri saptanmıştır. 14 adet bileşen sayısı ile aldehit ve keton bileşenleri en fazla bileşen gurup olarak 

saptanmıştır. Bu çalışmada tespit edilen uçucu bileşenler; aldehit ve ketonlar, esterler, terpenler, asitler, alkoller 

ve çeşitli bileşikler olmak üzere 6 gurupta toplanmıştır. No.8 Zerdali yaş kayısı çeşidinde aroma bileşen 

guruplarındaki toplam aroma bileşen miktarı ve sayısı Tablo 1’ de ve Şekil 2’ de verilmiştir.    

Tablo 1. No.8 Zerdali Yaş Kayısı Çeşidinde Toplam Aroma Bileşen Miktarı ve Sayısı   

Bileşen gurupları No.8 Zerdali taze kayısı (µg kg-1) 

Aldehit ve Ketonlar 20,25 

Adet 14 

Esterler 2,16 

Adet 4 
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Alkoller 42,29 

Adet 8 

Terpenler 10,15 

Adet 4 

Uçucu Asitler 1,13 

Adet 2 

Çeşitli Bileşikler 0,61 

Adet 3 

Toplam bileşen miktarı  (µg kg-1) 76,59 

Toplam bileşen sayısı (Adet) 35 
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Şekil 2.  No.8 Zerdali Yaş Kayısı Örneğinde Aroma Uçucu Bileşenleri ve Miktarları  

3.2.  Aldehit ve ketonlar 

Ketonlar yağ asidi metabolizması ile oluşan ve kayısı aromasına katkısı olan bileşiklerdir (Solis-Solis vd., 2007b). 

β-ionon kayısılara çiçeğimsi (menekşe) karakteri kazandırmaktadır (Takeoka vd., 1990; Guillot vd., 2006, Solis-

Solis vd., 2007a). β-ionon kayısılarda hem enzimatik hem de kimyasal hidroliz sonucu serbest forma dönüşen 

major bileşenlerden birisi olduğu bildirilmiştir (Solis-Solis vd., 2007b). No.8 Zerdali taze kayısı örneğinde aldehit 

ve keton bileşiği 20,25 µg kg-1 ve 14 adet bileşen tespit edilmiştir. Kayısılarda oldukça fazla bulunan 2- hekzanal 

ve 1-hekzanal bileşenler karakteristik taze ot ve çimen kokusunu vermektedirler. 2- hekzanal ve 1-hekzanal yüksek 

miktarda saptanmıştır. Çimen kokusu ile karakterize edilen 1-hekzanal ile yeşil, taze ot kokusu ile karakterize 

edilen 2-hekzenal kayısılarda belirlenmiş önemli aroma bileşikleri arasındadır (Engel ve ark., 1988; Chapman ve 

ark. 1991; Mattheis ve ark., 1992). çiçeksi kokuya sahip olan keton bileşenlerinden Dihidro β –ionon 0,11 µg kg-

1  değerde bulunmuştur. Kayısı aromasında önemli bir yeri olan 6-metil-5-hepten-2-on 0,23 µg kg-1 miktarda 

tespit edilmiş olup, özellikle çiçeksi kokuya sahip olduğu bilinmektedir (Guillot vd., 2006; Aubert vd., 2010). 2-

Metilbutanal çikolata benzeri bir kokuya sahip olup diğer bileşenlere göre düşük miktarlarda bulunmuştur. 

Aldehit ve keton bileşenleri ile ilgili veriler Tablo 2’ de gösterilmiştir.  

Tablo 2. No.8 Zerdali Taze Kayısı Çeşidinde Aldehit ve Keton Aroma Bileşenleri  

Aldehit ve ketonlar (µg kg-1)  RI N

o

.
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2,4 Heptadienal 1477 0

,

0

7

±

0

,

0

2 

2-Metil-3-oktanon 1320 0

,

3

8

±

0

,

0

7 

Toplam bileşen miktarı  (µg kg-1)  2

0

,

2

5 

        RI: Retendion ındex (Alıkonma İneksi) 

 

3.3. Esterler  

Guillot vd., (2006), R. Roussillon kayısılarında meyvemsi aroma karakterizasyonu ile etil ve hekzil 

asetatın arasında korelasyon kurulduğunu bildirmiştir. Belirlenen ester bileşikleri içerisinde tüm kayısı çeşitlerinde 

tanımlanan hekzil asetat meyveye elma ve muz benzeri bir koku kazandırır. No.8 Zerdali taze kayısı örneğinde 

sırasıyla en fazla bulunan bileşik miktarı 1,14 µg kg-1  hekzil asetat ve 0,45 µg kg-1   ile etil asetat ve 0,42 µg kg-

1  miktar ile 3-hekzenil asetat  olarak belirlenmiştir. (Riu-Aumatell vd., 2005) kayısı sularındaki etil asetat 

miktarını (29.0 mg/L) metil asetata göre (4.36 mg/L) daha yüksek bulurken, (Gökbulut ve Karabulut, 2012) 

Hacıhaliloğlu ve Kabaaşı çeşitlerinde bu bileşeni tespit edememiştir.  

 No.8 Zerdali taze kayısı çeşidinde ester bileşenleri Tablo 3’ de gösterilmiştir. 

Tablo 3. No.8 Zerdali taze kayısı çeşidinde ester bileşenleri (µg kg-1)  

Ester bileşenleri RI No.8 Zerdali yaş kayısı 

Esterler (4 adet) 

3- Hekzenil asetat 1311 0,42±0,13 

Etil asetat 859 0,45±0,01 

Metil bütanoat 963 0,15±0,03 

Hekzil asetat 1264 1,14±0,12 

Toplam bileşen sayısı  (µg kg-1) 2,16 

                  RI: Retendion ındex (Alıkonma İneksi 

 

3.4. Alkoller 

Yapılan çalışmada No.8 Zerdali taze kayısı örneğinde 42,29µg kg-1 bileşen miktarı ve 8 adet bileşen saptanmıştır.  

23,71 µg kg-1 bileşen miktarı ile 1-hekzanol alkol gurubunda en fazla bulunan bileşen olarak saptanmıştır. Kayısı 

kokusuna çiçeksi karakter kazandıran linalool, laktonlarla birlikte kayısı için özel bir aroma maddesi olarak 

tanımlanmaktadır (Greger ve Schieberle, 2007). Taze örneklerde bulunan linalool daha önceki çalışmalarda (Riu-

Aumatell vd., 2005; Guillot vd., 2006) olduğu gibi düşük miktarda bulunurken bazı çalışmalarda ise daha yüksek 

değerler belirlenmiştir (Gomez ve Ledbetter, 1997; Aubert ve Chanforan, 2007; Miyazawa vd., 2009; Cabaroğlu 
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vd., 2009). Çalışmamızda 0,07 µg kg-1 miktar ile en düşük miktarda bulunan bileşen olarak saptanmıştır. No.8 

Zerdali taze kayısı çeşidinde alkol bileşenleri Tablo 4’ de gösterilmiştir. 

Tablo 4. No.8 Zerdali yaş kayısı çeşidinde alkol bileşenleri (µg kg-1)  

Alkol bileşikleri (µg kg-1) RI No.8 Zerdali taze kayısı 

Alkoller (8 Adet) 

Etanol 913 0,84±0,32 

3-Metil-1-Butanol 1205 0,18±0,03 

1-Pentanol 1247 0,14±0,04 

1-Hekzanol 1352 23,71±3,52 

2-Hekzen-1-ol 1406 9,62±2,22 

3-Hekzen-1-ol 1417 7,64±1,53 

2-Etil-1-hekzanol 1487 0,09±0,00 

Linalool 1546 0,07±0,01 

Toplam bileşen sayısı  (µg kg-1) 42,29 

          RI: Retendion ındex (Alıkonma İneksi 

3.5. Terpenler 

No.8 Zerdali taze kayısı örneğinde 10,15 µg kg-1 bileşen miktarı ve 4 adet bileşen tespit edilmiştir. 

Limonen 9,63 µg kg-1 miktar ile en fazla tespit edilen terpen bileşiği olmuştur. Limonen ve β-siklositralin kayısılara 

turunçgil aroması kazandırdığı bilinmektedir (Guillot vd., 2006). Limonen taze örneklerde birbirine yakın değerler 

almış olup SPME tekniği ile yapılan önce yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar görülmüştür (Riu-Aumatell vd., 

2004; Guillot vd., 2006; Solis-Solis vd., 2007a; Gökbulut ve Karabulut, 2012).  

(Gomez ve Ledbetter 1997) ise olgunlaşma sırasında kayısılardaki limonen miktarının azaldığını bildirmiştir. 

Terpen bileşenleri ile ilgili veriler Tablo 5’ de gösterilmiştir. 

Tablo 5. No.8 Zerdali Taze Kayısı Çeşidinde Terpen Bileşenleri  

 Terpen bileşenleri (µg kg-1) RI No.8 Zerdali taze kayısı 

Terpenler (4 Adet) 

0,27±0,05 
α-Pinen 1008 0,21±0,03 

α-Terpinen 1265 0,07±0,01 
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β-Mirisen 1141 0,24±0,06 

Limonen 1180 9,63±1,12 

Toplam bileşen sayısı  (µg kg-1) 10,15 

                RI: Retendion ındex (Alıkonma İneksi) 

 

3.6. Asitler 

2-Metilpentanoik asit 1,04 µg kg-1 bileşen miktarı ile en fazla No.8 Zerdali kayısı çeşidinde tespit edilen asit bileşen 

olarak saptanmıştır. Alifatik veya aromatik asitler meyvelerde yağ asidi metabolizması ve aminoasitlerin 

deaminasyonu ile oluşmaktadır (Reineccius, 2006). Kayısılarda bulunan önemli asitler; asetik, butanoik, 2-

metilbutanoik ve hekzanoik asit olarak bildirilmiştir (Greger ve Schieberle, 2007).  

 (Cabaroğlu vd., 2009). Asitler bakımından 2007 yılında ele alınan kayısı çeşitlerinin tamamında oktanoik, 

nonanoik ve dodekanoik asit olmak üzere toplam 3 adet yağ asidi belirlenirken, 2008 yılında birinci yıldan farklı 

olarak dodekanoik ve hekzadekanoik asit tespit edilmiştir.  Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6. No.8 Zerdali Taze Kayısı Çeşidinde Asit Bileşenleri  

 Asit bileşenleri (µg kg-1) RI No.8 Zerdali taze kayısı 

 Asitler (2 Adet) 

2-Metilpentanoik asit 1747 1,04±0,21 

Asetik asit 1471 0,09±0,01 

Toplam bileşen sayısı  (µg kg-1) 1,13 

    RI: Retendion ındex (Alıkonma İneksi) 

 

3.7. Çeşitli bileşenler  

 

No.8 Zerdali kayısı çeşidinde 0,61 µg kg-1 çeşitli bileşen miktarı ve 2 adet bileşik sayısı tespit edilmiştir. No.8 

Zerdali taze kayısı örneğinde en fazla çeşitli bileşenlerden 0,31 µg kg-1 ile toluen bileşeni saptanmıştır. No.8 

Zerdali yaş kayısı çeşidinde çeşitli bileşenler Tablo 7’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 7. No.8 Zerdali Taze Kayısı Çeşidinde Çeşitli Bileşenler  

Çeşitli bileşenler (µg kg-1) RI No.8 Zerdali taze kayısı 

Çeşitli Bileşikler (3 Adet) 

Dekan 976 0,25±0,02 
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Toluen 1025 0,31±0,00 

Tert-butil benzen 1259 0,05±0,01 

Toplam bileşen sayısı  (µg kg-1) 0,61 

    RI: Retendion ındex (Alıkonma İneksi) 

 

4. Sonuç: 

No.8 Zerdali taze kayısı örneğinde toplam 35 adet uçucu organik bileşik saptanmıştır. En fazla bileşen 

sayısı 14 adet ile aldehit ve ketonlar, 8 adet ile alkolller, 4 adet ile esterler ve terpenler, 3 adet bileşen 

sayısı ile çeşitli bileşikler ve 2 adet bileşen sayısı ile ile asit gruplarında saptanmıştır. Taze No.8 Zerdali 

kayısı örneğinde toplamda  76,59 µg kg-1 bileşik miktarı tespit edilmiştir.  

En yüksek değeri sırasıyla 42,29 µg kg-1 miktar ile alkoller, 20,25 µg kg-1 miktar ile aldehit ve ketonlar, 

10,15 µg kg-1 değerleri ile terpen grubunda saptanmıştır. 14 adet bileşen sayısı ile aldehit ve keton 

bileşenleri en fazla bileşen gurup olarak saptanırken en fazla uçucu organik bileşen 42,29 µg kg-1 miktar 

ile alkol gurubunda saptanmıştır. En düşük değer 0,61µg kg-1  ile çeşitli bileşikler gurubunda saptanmıştır. 

Bu çalışmada tespit edilen uçucu bileşenler; aldehit ve ketonlar, esterler, terpenler, asitler, alkoller ve 

çeşitli bileşikler olmak üzere 6 gurupta toplanmıştır. 
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Özet 

Kara Salyangozları simetrik olmayan, konik bir merkez etrafında dolanan veya kolon halinde ki tek 

kabuklu yumuşakçalardır. Genellikle bahçelerde veya nemli bölgelerde dağılım gösterirler. Etinin lezzetli ve 
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besinsel değerinin yüksek olması nedeniyle özellikle yurtdışında sevilerek tüketilen canlılardan olup, ülkemizde 

sadece birkaç bölgede tüketildiği bilinmektedir.   

Helicidae familyasının Türkiye de yaklaşık 100 türü bulunmakta olup genellikle doğadan toplanarak 

yurtdışına pazarlanmaktadır. Henüz ülkemizde yumurtadan itibaren salyangoz yetiştiriciliği yapan 1 adet ruhsatlı 

tesis (30 ton/yıl) bulunmasına rağmen, yeni girişimler ve Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan başvurular ile bu 

sayının kısa bir süre sonra artacağı düşünülmektedir.  

 

Abstract 

Land snails are asymmetrical, single-shelled mollusks that circulates around a conical center or in the 

form of columns. They are generally distributed in gardens or moist areas. It is known that they are consumed only 

in few regions of our country because of their delicious and nutritional values.  

Turkey Helicidae family is located in approximately 100 species. They are usually marketed abroad and 

collected from nature. Although there is only one licensed plant (30 tons / year) that has been growing snails from 

the egg in our country, it is expected that this number will increase soon after new initiatives and applications to 

the Ministry of Agriculture and Forestry. 

 

 

Giriş 

Mollusca filumuna dahil olan salyangoz türleri tüm dünyada hem karasal hem de sucul ortamlarda dağılım 

göstermelerine rağmen tür çeşitliliği ağırlıklı olarak sucul ortamlardadır. Kara salyangozu etinin insanlar 

tarafından tüketiminin orta çağa dayandığı bazı araştırmalarda rapor edilmiştir (Adamson, 2004; Conte, 2015). 

Son yıllarda özellikle kara salyangozu türleri yüksek protein değeri, düşük yağ ve kolestrol içeriği ile kalsiyum, 

demir ve magnezyum gibi mineral madde oranlarının yüksek olmasından dolayı tüketim talebinde hızlı bir artış 

görülmektedir (Olgunoğlu ve Olgunoğlu; 2008; Conte 2015). Özellikle Fransa ve İtalya başta olmak üzere 

Macaristan, Yunanistan, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, ABD, Güney Kore, Tayvan ve Çin’de kara 

salyangozlarının tüketimi çok yaygındır (Anderson, 2004; Baki, 2010). Özellikle ülkemiz açısından 

değerlendirildiğinde kara salyangozlarının tüketimi yapılan birçok ülkeye ihracatı söz konusu olmakta ve son 

yıllarda doğadan toplanarak pazarlanmaktadır. Bununla birlikte daha sistemli bir üretim gerçekleştirmek için 

birçok girişimci tarafından kara salyangozu yetiştiriciliği başvuruları T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 

bünyesindeki birimlere yapılmaktadır. Bu çalışmada son zamanlarda girişimciler tarafından üretim talebi bulunan 

Helix aspersa türünün bazı biyolojik özellikleri ile yetiştiriciliği hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.  

 

Kara salyangozlarının genel biyolojisi ve ülkemizdeki durumu 
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Kara Salyangozları simetrik olmayan, genellikle konik bir merkez etrafında dolanan veya kolon halinde 

ki tek kabuklu yumuşakçalardır. Kabukları değişik sayıda kıvrımlar içerir. Kabuğun tepesi yassı ve dar, son kıvrımı 

geniş olup kenarları dairevi, oval ve açıktır. Son kıvrımın uçları dış dudak olarak isimlendirilir. Tüm iç organları 

bu kabuk içerisine yerleşmiştir (Şekil 1). Sırt tarafında mantonun değişimiyle oluşan boşlukta solunum organları 

ile anüs bulunmaktadır. Baş kısmında tentaküller ve tentaküllerin ucunda gözler yer almaktadır. Karın tarafında 

sürünmeyi ve yer değiştirmeyi de sağlayan yassı ayak bulunmaktadır (Luchtel and Deyrup-Olsen, 2001; Barker, 

2001; Alpbaz, 2005). 

Salyangozlar bitkisel kökenli çok çeşitli gıdalar ile beslenebilen canlılardır. Her türlü yeşil bitkiyi severek 

tükettikleri gibi daha çok marul, hindiba, fasulye yaprakları, kavun ve karpuz yapraklarını tüketirler. Omnivor olan 

türler ise bitkisel yiyeceklerin yanında hayvansal protein kaynağı olarak balık eti, balık unu, et artıkları ipek böceği 

pupları gibi kaynaklardan yararlanabilir (Speiser, 2001; Alpbaz,2005). 

Türkiye’ de yaklaşık olarak 100 türü bilinmekle birlikte en önemlileri; Cerrnuella virgata variabilis, 

Helicopsis derbentina, Monacha cartusiana, Fruticocaplaea narzanensis, Circassina frutis, Metafruticicola 

pratensis, Eobania vermiculata, Zonites megistus, Assyriella guttata, Isaurica pampylica, Caucasotachea 

atrolabiata, Helix aspersa, Helix dickhauti, Helix escherichi, Helix lucorum, Helix buchii’ dir (Çağlar, 1973; 

Demirsoy,1998). 

 

Şekil 1. Kara Salyangozlarının anatomik yapısı (Alpbaz, 2005). 

 

Helix aspersa türünün yetiştiriciliği ve karşılaşılan zorluklar 

 Helix aspersa türünün 30 tonluk bir üretim tesisi için yaklaşık olarak 50.000 adet damızlık bireyine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Eğer kontrollü şartlarda bakımı yapılır ve beslemesi ve hastalık bulaşmasını önleyici gerekli 

tedbirler alınırsa ölüm oranı %25 düzeyinde olabilmektedir. 

 Salyangoz yetiştiriciliği yapılacak olan tesiste salyangozları nemlendirmede, büyütme ünitesindeki 

bitkileri yeşillendirmede, kuluçkahane ünitesinin basınçlı su ile yıkanmasında kullanılan su en önemli kriterdir. 30 
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ton/yıl kapasiteli olarak kurulan bir üretim tesisi için kuluçkahanede dahil olmak üzere 2 lt/sn su debisi veya 70 

ton/gün kapasiteli su deposu başarılı bir üretim için yeterli olmaktadır.  

 Kuluçkahanede damızlık bireylerin çiftleşmesinden ve yumurta oluşmasından sonra sonra yaklaşık olarak 

10-12 gün içinde yavru bireyler ortamda gözükmeye başlar. Bu aşamada anaçların yavrularını yememeleri için ve 

kendi yapışkanımsı özsularını da tüketmemeleri için tahıl ürünlerini veya bitkisel ürünlerde hazırlanan karma 

yemler verilir. Yumurtadan çıkan yavru bireyler 1-2 gün daha kuluçkahanede tutulduktan sonra, dış ortamda ahşap 

paletlerin olduğu bölüme alınırlar. Bu bölümde genellikle 250-350 yavru/m’ olacak şekilde stoklanarak (Alkaya 

ve ark 2018) yaklaşık olarak 3 aylık bir büyüme periyodundan sonra pazarlama aşamasına geçilir. Büyüme 

sürecinde besleme için klorofili yüksek ürünler tercih edilmekte olup, genellikle yeşil yapraklı olan tüm bitkiler 

kullanılmaktadır. Salyangozların hem kuluçkahanede hem de büyütme ünitesinden kaçışını önlemek için 

yetiştiriciliği yapılan alanın etrafı tuz bantları ile çevrilir.  

Anaç salyangoz bireylerinin 4 üremeden sonra veya çeşitli sebeplerle ölüm olayları gerçekleştiğinde 

ortamdan uzaklaştırılmaları gerekmektedir. Aksi takdirde hem kötü koku salarak istenmeyen durumlara sebep 

olacaklar hem de ortam şartlarının bozulmasına neden olacaklardır. Üretim esnasında suda yaşanan pH artması 

salyangoz kabuğunda beyaz kalsiyum karbonat yüklü yapı oluşturacağından ortam nemlendirilirken özellikle 

kuluçkahane de ve büyütme aşamasında çimleri sulamada suyun pH değerleri kontrol edilmelidir. Aksi takdirde 

pazarlama da ciddi sıkıntılar oluşturarak belirlenen fiyatın altında satılmasına neden olacaktır. Çok sıcak 

ortamlarda çimlerin sararması, iyi beslenememe ve suyun hızlı buharlaşması nedeniyle salyangozların kurumasına 

ve ölmesine sebep olacağı için üretim esnasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar arasında yer almaktadır. 

Ayrıca salyangozlar çok soğuk ortamda kendisini yaklaşık olarak 10-15 cm toprağa gömerler, bu durum pazarlama 

esnasında ciddi sıkıntı oluşturmaktadır. Üretim alanında yılan, fare, kuş gibi predatörler salyangozları 

yiyebileceğinden bu canlılara karşı gerekli tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. 

 

Helix aspersa türünün pazarlanması 

Helix aspersa türünün ülkemizde tüketimi bulunmamasına son yıllarda bazı bölgelerde tüketimi 

konusunda talepler bulunmaktadır. Salyangoz eti protein bakımından son derece değerli bir kaynaktır (Cagiltay ve 

ark 2011). Bu nedenle Fransa, İtalya, Macaristan, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Makedonya, ABD, 

Güney Kore, Tayvan ve Çin gibi ülkelere işlenmiş ya da canlı olarak ihracaatı yapılmaktadır. Diğer taraftan bu tür 

sadece tüketim amaçlı değil ilaç ve kozmetik sanayinde kullanılmak üzere de pazarlanabilecek canlılar arasındadır. 

Son yıllarda kara salyangozlarından yapılan kremler yaygın olarak raflarda yerini almaktadır. Ayrıca kabukları 

hem dekoratif amaçlı hem de takı tasarımında kullanılabilmektedir.  

 

 

İzmir ve Çevresinde ki Potansiyeli 
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 Kara salyangozu yetiştiriciliğinde ülkemizde şu anda İzmir İli Menderes İlçesinde 30/Yıl kapasiteli olarak 

faaliyet gösteren bir işletme bulunmakla birlikte, ekonomik değerinin yüksekliği, yüksek protein içeriği, 

yumurtadan çıkışta dahil olmak üzere 4 ay gibi kısa bir sürede porsiyonluk boya ulaşması, yem maliyetinin bitkisel 

olmasından kaynaklı olarak minimum düzeyde olması gibi nedenlerden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına bu 

türlerin yetiştiriciliği için müracaatlar cazip hale gelmiştir. Daha önceleri sadece toplayıcılığı yapılan kara 

salyangozlarının artık yetiştiricilik yolu ile üretimi yaygınlaşmaktadır. Özellikle Tarım İl Müdürlüklerine 

müracaatlar sadece Menderes İlçesi ile sınırlı kalmamakta, İzmir’in diğer ilçelerinde birçok alan için başvuru 

olduğu gibi ön izin onayı alan tesisler de bulunmaktadır. 

 

Sonuç 

 Son zamanlarda balık çiftliklerinde kullanılan pelet yemlerin fiyatlarında ki artış üreticileri zor durumda 

bırakmakta ve küresel krizden dolayı ürettikleri balıkları maliyetinin altında pazara sunmalarına neden olmaktadır. 

Bununla birlikte salyangozun yeşil yapraklı tüm bitkilerle beslenmesi ve üretim maliyetindeki düşüklük ile birlikte 

ekonomik anlamda getirisinin yüksek olması son zamanlarda salyangoz çiftliği kurmak isteyen girişimcilerin 

sayısını arttırmıştır. Bu türlerin üretimi için T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine 

müracaatlarda ciddi oranda bir artış bulunmaktadır. Bu durumda ülkemizde kara salyangozu üretimi açısından 

gelecek yıllarda ciddi miktarlarda artışın meydana gelerek pazar payında yerini alacağı düşünülmektedir. Ayrıca 

üretimdeki bu artış ile yeniş iş kollarının açılması ve buna bağlı olarak istihdama olumlu katkısının yansıyacağı 

bir gerçektir.  
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TÜRKİYE'DE İLKOKUL ÇOCUKLARINDA ENÜREZİS SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ 

FAKTÖRLERİNE YÖNELİK GÖZDEN GEÇİRME: 2010-2019 

Pelin TİKBAŞ, Duygu YEŞİLFİDAN, Filiz ADANA 

ÖZET   

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de enürezis konusuna ilişkin olarak yapılan çalışmaları gözden geçirerek 

araştırmacıların ileriki araştırma konularını saptama ve önceki çalışmalardan yararlanmalarına yardımcı 

olmaktır. Türkiye’de 2010 yılından itibaren enürezis konusuna ilişkin yapılan çalışmaları incelemek amacıyla, 

YÖK Tez Merkezi tarama sayfası, ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, online ve basılı süreli yayınlar, Türkiye 

Halk Sağlığı Dergisi Yayın Dizini, Halk Sağlığı Dizini gibi mevcut dizinler, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri 

Tabanı, Türk Tıp Veri Tabanı taranmıştır. 

İnternette taramayı gerçekleştirmek için kullanılan anahtar kelimeler “Enürezis, prevalans, ilkokul, 

çocuk, işeme bozuklukları, çocuk, risk faktörleri, enürezis Sıklığı ” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. 

Ulaşılabilen çalışmaların kaynakçalarından konuya ilişkin çalışmalara da ulaşılmaya çalışılmıştır ve bu 

durumda toplam olarak 62 makaleye ulaşılmıştır; fakat 50 tanesi derleme için uygun olmadığından çıkarılarak 

12 makale incelenerek çalışma tamamlanmıştır. 

Ulaşılan çalışmaların sonuçları incelendiğinde; ilkokul çocuklarında enürezis sıklığı %8.8 -%29.8 

arasında olup, cinsiyet, sosyoekonomik durum, ailede enürezis öyküsü varlığı, çocukların uyku durumları, 

çocuğun okul başarısı, ebeveynlerin eğitim düzeyi, birleşik aile yapısı, son bir yıl içinde doğan kardeş varlığı, 

kardeş sayısının fazlalığı, tuvalet eğitim yaşı enürezis durumunun ortaya çıkmasında etkilidir. Enürezis 

varlığında  destek, eğitim ve danışmanlık sağlanması çocukluk çağında görülen önemli bir sorun olan enürezisin 

azaltılmasında etkili olabilir.  

Anahtar Kelimeler: “Çocuk, Enürezis, İlkokul” 

 

 

 

ABSTRACT 

          The purpose of this study, studies regarding the issues in Turkey enuresis identify future research topics of 

reviewing the researchers and help them to benefit from previous studies.Since 2010 in Turkey in order to 

examine the work done for the enuresis issues, Higher Education Thesis Center scan page, ULAKBIM, Turkey 

Citation Index, online and print periodicals, Turkey Public Health Journal Editorial Index, Public Health Index 

as existing directories, Social Sciences and Humanities Database, Turkish Medical Database were searched. 
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          Key words used to perform online screening “Enuresis, prevalence, primary school, children, voiding 

disorders, children, risk factors, frequency of enuresis” were used.It was also tried to reach the related works 

from the bibliographies of the available studies.In this case, a total of 62 articles were reached, but 50 of them 

were not suitable for review and 12 articles were reviewed and the study was completed. 

         When the results of the studies are examined; The prevalence of enuresis in primary school children is 

between 8.8% and 29.8% and gender, socioeconomic status, presence of family history of enuresis, sleep status 

of children, school performance of the child, parents' education level, unified family structure, presence of 

siblings born in the last year, excess number of siblings, The age of toilet training is effective in the emergence 

of enuresis status. Providing support, education and counseling in the presence of enuresis may be effective in 

reducing enuresis, an important problem seen in childhood. 

            Keywords: “Child, Enuresis, Primary School” 

 

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 

Enürezis terimi, Yunanca “enourein” (idrar yapmak) sözcüğünden köken almaktadır. Sözcüğün 

kökeninde patolojik bir anlam yoktur;fakat  tıbbi terminolojide idrar kaçırmayı tanımlamak için kullanılmıştır 

(Bodur, 2005). 

Enürezisin bazı yazarlara göre çeşitli tanımları bulunmaktadır. İşemenin kontrolü ve tuvalet eğitimi 

toplumlar arasında yöntem ve zamanlama bakımından farklılık göstermektedir ve  5 yaşın üzerindeki altını 

ıslatmalar enürezis olarak tanımlanmaktadır (Demirören K, 2006).  

Amerikan Pediatri Akademisi enürezisi; gündüz ya da gece yatağını veya giysilerini istem dışı ıslatmak 

olarak tanımlamaktadır (Bosson S, 2001). 

“Uluslararası Çocuk Kontinans Derneği”nce; idrar kontrolünün sağlanmasının beklendiği yaşta istemsiz 

idrar kaçırma (enürezis) patolojik bir durum olarak kabul edilir (Gökduman M, 2006). 
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Enürezis tüm dünyada ve ülkemizde de çocukluk çağının önemli ve sık görülen sağlık sorunudur (Bodur, 

2005; Canbulat N, 2009). Görülme sıklığının dünyada %5-22 arasında olduğu saptanırken, ülkemizde bu oranın 

%12,4-25,5 arasında olduğu bilinmektedir (Gür E, 2004; Erdoğan A, 2008; Canbulat N, 2009). Diğer ülkelerde 

yapılan çalışmalardaki  enürezis görülme sıklığı %5,5 -16,8 arasında değişmektedir (Ünalan, 2001; Hayta, 2008). 

Ülkemizde  değişik yaş gruplarında farklılık göstermekle  birlikte enürezis sıklığı %12,4 ile %25 arasında d. 5 yaş 

grubu çocuklarda ortalama %15-20, 10 yaş grubunda %5-6 ve 15 yaş ve üstü grupta ise %1’in altında oranlarda 

görüldüğü saptanmıştır (Görür ve ark, 2008; Hayta, 2008). Erkeklerde kızlara göre daha sık görüldüğü 

bildirilmiştir. Çevresel, etnik ve sosyokültürel faktörlerin enürezis ile ilişkili olduğu bildirilmektedir. Enürezis 

oluşumunda; Erkek cinsiyet, ilk çocuk olma, ailede enürezis varlığı, sosyoekonomik düzeyin düşük olması ve 

uyanma güçlüğü gibi faktörlerin önemli olduğu bildirilmiştir. 

  

Bu araştırmada Türkiye’de enürezis üzerine yapılmış çalışmalar taranarak araştırmacıların ileriki 

araştırma konularını saptama ve önceki çalışmalardan yararlanmalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

YÖNTEM  

Türkiye’de 2010 yılından itibaren enürezis konusuna ilişkin olarak yapılan çalışmaları incelemek 

amacıyla, YÖK Tez Merkezi tarama sayfası, ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, online ve basılı süreli yayınlar, 

Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Yayın Dizini, Halk Sağlığı Dizini gibi mevcut dizinler, Sosyal ve Beşeri Bilimler 

Veri Tabanı, Türk Tıp Veri Tabanı taranmıştır. İnternet ortamında Türkiye'de İlkokul Çocuklarında Enürezis 

Sıklığı ve İlişkili Faktörlerine Yönelik Gözden Geçirme 2010-2019 çalışması için “Enürezis, prevalans, ilkokul, 

çocuk, işeme bozuklukları, çocuk, risk faktörleri, enürezis Sıklığı” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Ulaşılabilen 

çalışmaların kaynakçalarında yer alan diğer çalışmalara da ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmalarda Kullanılan Veri Toplama Yöntemleri ve Ana Ölçekler  

Araştırmalar incelendiğinde 3 çalışmada hem öğrencilere, hem ebeveynlerine, 12 çalışmada sadece 

ebeveyenlere literatür bilgisi doğrultusunda hazırlanan anket formu uygulanmıştır. Anket formu içeriğinde ailenin 

sosyo-ekonomik durumu, geçmişte ebeveynlerde enürezis varlığı, ailedeki kardeş sayısı, son bir yılda doğan kardeş 

varlığı, çocuğun okul başarısı, anne –babanın eğitim düzeyi, çocukların yatağını ıslatma durumu sorgulanmıştır. 

Ayrıca DSM V kriterleri göz önüne alınarak istatistiksel analizler sonucu prevelans belirlenmiştir 

 Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği (PARI)  

Anne-babaların çocuk yetiştirme tutumlarını belirlemek amacıyla Schaefer ve Bell (1958) tarafından geliştirilmiş 

ve Le Compte, Le Compte ve Özer (1978) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış bir ölçektir. Ölçek anne-babalara, 

çocuk ve gençlere uygulanabilen, 60 maddeden oluşmaktadır ve zaman sınırlaması bulunmamaktadır.Ölçeğin beş 

alt boyutu bulunmaktadır. Bunlar; Aşırı Annelik Boyutu, Demokratik Tutum ve Eşitlik Tanıma, Ev Kadınlığı 

Rolünü Reddetme Boyutu, Karı-Koca Geçimsizliği Boyutu ve Baskı-Disiplin Boyutudur. Her alt test puanın 

yüksekliği, o boyutta yansıtılan tutumun onaylandığını ifade etmektedir. Çalışmada Aşırı Annelik Boyutu 

Cronbach alfa katsayısı 0.84, Demokratik Tutum ve Eşitlik Tanıma Cronbach alfa katsayısı 0.90, Ev Kadınlığı 
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Rolünü Reddetme Boyutu Cronbach alfa katsayısı 0.74, Karı-Koca Geçimsizliği Boyutu Cronbach alfa katsayısı 

0.71 ve Baskı-Disiplin Boyutu Cronbach alfa katsayısı 0.81 bulunmuştur. 

 Disfonksiyonel İşeme Semptomları Ölçeği 

Farhat ve arkadaşları 2000 yılında erişkinlerde kullanılan Prostat Semptom Skorlaması’nı çocuklara uyarlayarak 

Disfonksiyonel İşeme Semptom Skorlaması’nı (DİSS) geliştirmişlerdir. DİSS’ de son 1 ay içerisinde gündüz idrar 

kaçırma, gaita kaçırma, kabızlık, acil idrar yapma isteği, ıkınma, tutma manevraları, idrar yaparken ağrı gibi sorular 

yer almaktadır. Her bir soru çocuktaki semptomun sıklığını tespit etmektedir. Cevaplar 0 (hiç), 1 (yarısından az), 

2 (yarı yarıya), 3 (her zaman) olarak 20 puanlandırılmıştır. Yanıt alınamıyor olarak da bir seçenek sunulmuştur. 

Semptomlarla ilgili sorular doğrudan çocuğa yöneltilmektedir. Ayrıca sosyal durumu anlayabilmek açısından 

aileye yeni bebek, yeni ev, yeni okul, okul problemi, cinsel istismar, ev problemi, kaza - yaralanma gibi bir 

durumun olup olmadığı sorulmaktadır. Sosyal durumla ilgili değişiklik yoksa 0, varsa 3 puan verilmektedir. Eşik 

skor değeri olarak erkeklerde 9, kızlarda 6 alınmıştır.  

 

Araştırma Sayısı:  

 Uygun bulunan: 12 

 Uygun bulunmayan: 50 

 TOPLAM: 62 
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BULGULAR  

KONU ŞEHİR ÖRNEKLEM KONUYA İLİŞKİN SONUÇLAR 

1. 7–12 Yaş Çocuklarda Enürezis 

Noktürna Sıklığı ve Etkileyen Etmenler  
(Kahriman ve Mumcu, 2011) 

Trabzon -  

 

Trabzon il merkezinde 7-12 yaş aralığında enürezis noktürna sıklığı 

%18,7saptanmıştır. Enürezis noktürna görülme sıklığı, sosyoekonomik düzeyi 

daha düşük nüfusa hizmet veren okullardaki öğrencilerde ve eğitim düzeyi ilkokul 

ve altında olan annelerin çocuklarında daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Enürezisli çocukların %42,7’sinin birinci dereceden akrabalarında enüretik birey 

öyküsü vardır. Çocukların uyku durumu ile idrar kaçırma durumu arasında 

anlamlı fark olduğu saptanmıştır.  Enürezisin sosyoekonomik düzeyi düşük 

kesimlerde daha sık görülmesi, ailelerin bu konuda yeterli bilgisinin olmaması ve 

tedavi arama olanaklarının daha kısıtlı olması ile ilişkili olabileceği 

düşünülmüştür. 

2. 6-12 Yaş Grubu Çocuklarda Enürezis 

Noktürna Prevalansı ve İlişkili Faktörler  

(Kürtüncü ve Alkan, 2016) 

Zonguldak 300  
Çalışmaya katılan çocukların  %18’inde enürezis olduğu belirlenmiştir.   Enürezis 

varlığı bilinen çocukların %75,9’u 6-8 yaş grubunda, %24,1’i ise 9-12 yaş 

grubuna dahildir. Enürezis varlığında cinsiyet durumuna bakıldığında kız/erkek 

oranı 34/20 şeklinde bulunmuştur. Çalışmada enürezis oranı kızlarda yüksek 

olarak belirlensede erkek cinsiyetin de enürezis açısından risk faktörü olarak 

kabul edildiği ve etkili olduğu literatürdeki diğer çalışmalarda 

görülmektedir.Yaşın artışıyla birlikte enürezis oranının  düştüğü saptanmıştır. 

3. Denizli İlinde İlköğretim Çağındaki 

Çocuklarda Nokturnal Enürezis 

Prevalansı ve Risk Faktörleri  

(Bolat  ve ark, 2013) 

Denizli 2353 
 Çalışmada İşeme Bozuklukları Semptom Ölçeği kullanılmış olup, enürezis 

prevalansı %19,2’dir.   Çocuğun okul başarısı,ebeveynlerin eğitim düzeyi,  pozitif 

aile öyküsü,ailenin sosyoekonomik seviyesi,babanın mesleği, gündüz idrar 

kaçırma, geçirilmiş idrar yolu enfeksiyonu öyküsü, kabızlık ve disfonksiyonel 

işeme semptomları nokturnal enürezis ile istatistiksel olarak ilişkili bulunduğu 
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saptanmıştır..  Erken yaş,erkek cinsiyet, annenin düşük eğitim seviyesi ve pozitif 

aile öyküsü nokturnal enürezis için bağımsız risk faktörlerini içerisindedir. 

4. İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinde 

Enürezis Sıklığı, Anne Tutumu ve İlişkili 

Faktörler: Aydın Örneği  

(Karaatlı ve Adana, 2019) 

Aydın 425  
Çalışmada  Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeğini (PARI) ölçeği 
kullanılmıştır.Öğrencilerin %25,4’ünün (n=108) enürezis problemi olduğu 

saptanmış,enürezisi olan çocukların olmayanlara göre daha çok birleşik aileye 

sahip oldukları ve son bir yılda doğan kardeşe sahip oldukları, anne çocuk 

ilişkisinde bazen problem yaşadıkları, anne tarafından fiziksel şiddet gördükleri 

ve çocuğun aktivitelerinde kısıtlama olduğu, annelerinin ve babalarının 

çocukluğunda enürezis sorunu yaşadıkları bildirilmiştir. Enürezis problemine 

sahip  olan çocukların annelerinin  karı-koca geçimsizliği alt boyut puanı enürezis 

olmayanların annelerine göre yüksek olduğu bilidirilmiştir. 

 

5. 7-11 Yaş Arası Çocuklarda Enürezis 

Sıklığı ve Risk Faktörleri 

(Top  ve Alemdar, 2014) 

Gümüşhane 351 
Çalışma grubunda enürezis sıklığı %18,2 olup kızlarda %53,1 -erkeklerde %46,9 
olarak saptanmıştır. Enürezis olan çocukların ebeveynlerinde enürezis öyküsü 

%54,1, kardeşlerinde %37,7 olarak bulunmuştur. Ebeveynlerin %53,8'i enürezis 

için bir şey yapmadığını belirtmiş,ancak  % 46,2'si bazı geleneksel uygulamalar 

yaptığını ifade etmiştir. Aileler genel olarak enüretik çocuğunun tedavisine 

olumlu bakmaktadığını, fakat çoğunluğu tedavi için hiçbir girişimde 

bulunmadığını ifade etmiştir. Tedaviyi kabul eden ailelerin bir kısmı ise enürezis 

için tıbbi yardım almak yerine geleneksel yöntemleri kullandığını belirtmiştir. 

6.  Diyarbakır'da Yaşayan İlkokul 

Çocukları Arasında Enürezis Nokturna 

Sıklığı 

(Penbegül ve ark, 2013) 

Diyarbakır 4500 
 

Gece enürezisinin prevalansı 4203 çocukta% 25,9 (1087) olarak tespit edilmiş ve 

erkeklerde kızlardan daha sık olduğu belirtilmiştir (sırasıyla% 27,8 ve % 23,7). 

Gece enürezis grubunda pozitif aile öyküsü oranı% 64.8, enuretik olmayan 

çocuklar için% 35,2 olarak bulunmuştur. Gece enürezis grubunda ortalama kardeş 

sayısı 4.49 ± 2.65 olup, enuretik olmayan grupta bu sayı 3.87 ± 2.57 olduğu 

saptanmıştır. Enuretik çocukların aile finansal durumu enuretik olmayan 

çocuklardan daha kötü olduğu tespit edilmiştir.. Enürezisli çocukların% 92.3'ünde 

sadece gece idrar kaçırma,% 8,7'sinde ise gece ve gündüz idrar kaçırma mevcut 

olduğu saptanmıştır.  
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7.  Edirne İli İlköğretim Okullarında 5-12 
Yaşları Arasında Enürezis Prevalansı ve 

İlişkili Faktörler 

 

(Uçar, 2015) 

Edirne 4319  
Enürezis sıklığı % 8,8 (n=341) olarak bulunmuştur. Bu çocukların % 56’ sı erkek, 

% 44’ ü kızdı. Enürezis sıklığı erkeklerde % 10,3 iken, kızlarda % 7,5 dir. Erkek 

cinsiyete sahip olma (p=0.022, OR=1.36), yaş, kardeşte idrar kaçırma öyküsü 

(p=0.001, OR=5.33), annede idrar kaçırma öyküsü (p=0.030, OR=4.52), babada 

idrar kaçırma öyküsü (p=0.032, OR=2.36), düşük anne eğitim düzeyi (p=0.001, 

OR=1.53), ailenin aylık gelirinin asgari ücret altında olması (p=0.023, OR=1.40), 

uyku ile ilgili faktörlerden uykunun derin olması (p=0.001, OR=1.58), parazitoz 

semptomlarından gaita kaçırma (p=0.005, OR=1.77), makatta kaşıntı (p=0.027, 

OR=1.52), kalabalık aile ortamında yaşama (p=0.031, OR=1.63), ders başarısının 

kötü olması (p=0021, OR=9.73), 36 ay ve üzerinde tuvalet alışkanlığı kazanma 

(p=0.046, OR=1.93) enürezise eşlik eden bağımsız risk faktörleri olarak tespit 

edildi. 

8. Sakarya İlinde İlköğretim Çağındaki 

Çocuklarda İşeme Bozukluğu  

 

(Sonbahar ve ark, 2012) 

Sakarya 3246 
Enürezis sıklığı % 8,6  olarak bulunmuştur.  Erkek çocuklarında, enürezis 

noktürna sıklığı %11,2 (176 ), kız çocuklarında, enürezis noktürna sıklığı % 6,2 

(103) olarak saptanmıştır. 

9. Enürezis Tanısı Alan Çocuklarda 

Sosyodemografik Faktörlerin 

Değerlendirilmesi  

 

(Özgürhan ve ark, 2013) 

İstanbul 131 
Olguların 86’sı (%65,6) erkek, 45’i (%34,4) kız olduğu saptanmıştır. Başvuru yaşı 

açısından kız  ve erkek arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Otuz dört 

(%35,1) olguda ikincil enürezisin mevcut olduğu görülmüştür. Olguların 23’ünün 

(%11,3) sadece annesinde, 37’sinin (%32,2) sadece babasında, yedisinin (%3,6) 

her iki ebeveynde, 44’ünün (%22,8) kardeşlerinde ve 67’sinin (%34,7) diğer 

akrabalarında pozitif enürezis öyküsü saptanmıştır 

10.  Bursa İli İlköğrenim Çocuklarında 

Nokturnal Enürezis Prevalansı 

 

 (Şahin ve ark, 2012) 

Bursa 3270 
Gece enürezisinin genel prevalansı% 23,5 olarak bulunmuştur ve durumun 

prevalansı erkeklerde kadınlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır (% 24,9'a 

karşı% 22,1). Gece enürezisi pozitif olan öğrencilerin% 58,1'i birincil,% 41,9'u 

ikincil enürezisi olduğu belirlenmiştir. Erkek cinsiyeti, enürezis öyküsü, derin 

uyku ve kabızlık enürezis ile anlamlı olarak ilişki saptanmıştır. Gece enürezis 

prevalansı Türkiye'deki önceki çalışmalardan daha yüksek olabilir. 
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11. Kırıkkale ili altı-on yaş ilköğretim 

öğrencileri arasında enürezis nokturna 

sıklığı  

(Soyer ve ark, 2011) 

Kırıkkale 1500 
 6-10 yaş arası ilköğretim öğrencileri arasında Enürezis prevalansı % 11,4 olarak 

bulunmuştur.  Öğrencilerin yaş ortalaması 8,27 yıl (6- 10 yaş) olup, erkek kız 

oranı 707: 659 olduğu belirtilmişitir. Olguların % 11,4’te (n:157) enürezis olduğu 

(Grup 1), % 37,5’inde (n:515) geçmişte enürezis olduğu ama şu an olmadığı 

(Grup 2), % 51,1’de (n:700) hiç enürezis olmadığı (Grup 3) bulunmuştur.Tuvalet 

eğitimi enürezisli çocukların % 5,2’sinde tamamlanmış olup, enürezisi 

olmayanların ise % 1,3’ünde 5 yaşından sonra tamamlanmıştır. 

 

12. Çocuklarda Gece İdrar Kaçırma 

Sıklığı Ve Odaklı Etkenler: Ankete 

Ayrılmış Kesitsel Bir Çalışma  

(Gücük ve ark., 2011) 

Van 260 
Enürezis nokturna prevalansı kızlarda% 29,8, erkeklerde% 23,5 (toplamda% 

26,5) olarak bulunmuştur.Enürezis nokturna prevalansı kızlarda %29,8-
erkeklerde %23,5 (toplamda% 26,5) olduğu saptanmıştır. Daha fazla çocuk 

(p=0. 06) enürezisli olanlara göre sağlıklı çocuklardan daha fazla fiziksel şiddete 

maruz kalmış ve yatak ıslatma öyküsü ile daha fazla akrabası (p <0.001) 

olmuştur. Enürezisli çocukların özel odalarının olmadığı (p = 0.03), ev dışında da 

tuvaleti olanların (p = 0.001) sağlıklı çocuklara göre daha yüksek olduğu ve 

çocukların% 30,4'ünün enürezis için sağlık hizmeti almadığı bildirilmiştir.  
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SONUÇ 

Bu gözden geçirme araştırmasında Türkiye’de enürezis sıklığı ve ilişkili faktörlerinin sağlık üzerine yapılmış 

çalışmaların bulguları incelendiğinde araştırma sonuçlarına göre yapılacak genel değerlendirmeler; 

 Ülkemizde yapılan çalışmalara göre ülkemizde enürezis sıklığı %8.8 -%29.8 arasındadır.  

 Cinsiyetin enürezis durumunda etkili olduğu (Kızlarda fazla olduğunu beliren 3 çalışma, erkeklerde fazla 

olduğunu belirten diyen 4 çalışma) 

 Sosyoekonomik durumun düşüklüğünün enürezis ile ilişkili olduğu (3 ortak sonuç) 

 Aile de enürezis öyküsü varlığının enürezis ile ilişkili olduğu (7 ortak sonuç) 

 Çocukların uyku durumlarının enürezis ile ilişkili olduğu (1 sonuç) 

 Çocuğun okul başarısının enürezis ile ilişkili olduğu (2 ortak sonuç) 

 Ebeveynlerin düşük eğitim düzeylerinin enürezis ile ilişkili olduğu (3 ortak sonuç) 

 Birleşik aile yapısının enürezis ile ilişkili olduğu (1 ortak sonuç) 

 Son bir yıl içinde doğan kardeş varlığının enürezis ile ilişkili olduğu (1 ortak sonuç) 

 Kardeş sayısının fazlalığının enürezis ile ilişkili olduğu (2 ortak sonuç) 

 Tuvalet eğitim yaşının enürezis ile ilişkili olduğu (2ortak sonuç) 

 Disfonksiyonel işeme semptomları ile enürezis arasında anlamlı ilişki bulunduğu 

 Enürezis problemi olan çocukların annelerinin olmayan çocukların annelerine göre PARI ölçeği alt boyutu 

olan Karı-koca geçimsizliği puanı anlamlı derecede yüksek bulunduğu 

 

şeklinde sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

Bu sonuçlardan yola çıkılarak ilkokul çocuklarında enürezis sıklığı %8.8 -%29.8 arasında olup, cinsiyet, 

sosyoekonomik durum, ailede enürezis öyküsü varlığı, çocukların uyku durumları, çocuğun okul başarısı, 

ebeveynlerin eğitim düzeyi(düşük eğitim durumu), birleşik aile yapısı, son bir yıl içinde doğan kardeş varlığı, 

kardeş sayısının fazlalığı, tuvalet eğitim yaşı ile enürezis durumunun ortaya çıkmasında etkilidir. Enürezis 

durumunda destek, eğitim ve danışmanlık enürezisin azaltılmasında katkı oluşturabilir. Ayrıca konuya dikkat 

çekmek açısından girişimsel çalışmalar yapılmalı, konuya ilişkin eğitimler verilmelidir. 
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Abstract: Pseudomonas (P.) aeruginosa is one of the common bacteria in urinary tract infections (UTIs). It is the 

third most common pathogen associated with hospital-acquired catheter-associated UTIs. The aim of this study 

was to analyze the presence of P. aeruginosa isolates from urine samples. For this aim, urine origin clinical isolates 

were tested some biochemical test like Gram staining, oxidase test, beta-hemolytic activity on sheep blood agar. 

Then, the test results were evaluated for P. aeruginosa. After that, the susceptible colonies were analyzed again 

using by VITEC 2 (BioMérieux, France) Automated System. However, it is known that there are some difficulties 

in recognizing and identified P. aeruginosa using by conventional technique. Therefore, the isolates were also 

confirmed at molecular levels. For this aim, OprL gene, one of the P. aeruginosa specific gene, was detected using 

single target PCR assay. As a result, a total 32 isolates obtained from conventional and VITEC 2 Automated 

System were confirmed at molecular levels. The 32 isolates were evaluated as P. aureginosa. 

Key words: P. aeruginosa, detection, Urine specimen, OprL gene. 

 

 

 

Introduction 

Pseudomonas aeruginosa is a Gram-negative bacillus, non-fermentative, and causes serious infections in 

immunocompromised or vulnerable individual such as ventilator-associated pneumonia, catheter-associated 

infections, neutropenic, soft tissue infections, urinary tract infections, cancer, corneal infections, burn, AIDS, and 

cystic fibrosis patients. (Poole, 2001; Gholami, Tabatabaei and Sohrabi 2017; Alam et al., 2018). P. aeruginosa 

infection is usually associated with high morbidity and mortality in these patients. This organism is also an 

opportunistic human pathogen which plays an important role in the hospital with inherent resistance to multitude 

of antibiotics and disinfectant (Dundar and Otkun, 2010). Depending on the outer membrane, a barrier of limited 

permeability has its own intrinsic resistance and the presence of efflux pumps (Nikaido, 1989). In addition, 

producing extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) enzymes by these bacteria were led to inactivation of 

crucial anti-pseudomonal antibiotics. The organism's natural resistance to a multitude of antibiotics is difficult to 

eliminate. Moreover, P. aeruginosa, which forms colonization in humid environments, has a very large living area 

in hospitals. Although it plays a role especially in ventilator related infections, it is known as an opportunistic 

pathogen encountered in urinary tract infections (Mittal, Aggarwal, Sharma, Chhibber et al., 2009). Therefore, P. 

aeruginosa is a leading cause of hospital-associated infections worldwide (Kıevıt et al., 2001). Urinary tract 

infections (UTIs) are an important problem causes of nosocomial affecting milions human (Mittal, Aggarwal, 

Sharma, Chhibber et al., 2009). Also, UTIs represents between 20–49% of all nosocomial infections, and P. 
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aeruginosa causes of 7–10% of these cases (Sorlí et al., 2019). It may form biofilms in permanent medical devices 

such as catheters. This situation leads to difficult treatment of urinary tract infections and high mortality (Chatterjee 

et al., 2016). 

As a result of literature searches, P. aeruginosa was found to be one of the most common pathogens 

colonized in the urinary tract. Hence, the aim of the present study was to determine the presence of P. aeruginosa 

isolates from urine samples using phenotypig methods and confirmed the isolates at molecular levels using by 

PCR assay.  

 
Material and Methods 

Isolation and identification of P. aeruginosa 

In this study, a total of 32 clinical isolates of P. aeruginosa were collected from Amasya University 

Sabuncuoğlu Şerefeddin Education and Research Hospital, Turkey during a 12-month period from January to 

December 2015. Bacterial species were isolated using the conventional microbiological methods (Gram staining, 

oxidase test, beta-hemolytic activity on sheep blood agar) in urine specimens and additionally were identified by 

VITEK 2 (bioMérieux, France) automated system. For the long-term use, the P. aeruginosa isolates were grown 

Tryptic soya agar (Merck, Germany) stored in the media (BHI containing 15% Glycerol; from Merck, Germany) 

and kept in −86 °C. 

 

Confirmation of the P. aerugnosa by PCR analysis 

In this study, the DNA extraction of the isolates were applied using boiling method. For determination of 

P. aeruginosa at species level, extracted DNA was used as a source of P. aeruginosa DNS and the DNA was 

amplified using PCR assay primers and other PCR ingredients. In the assay, OprL (peptidoglycan-associated 

protein) gene detected. For this purpose, OprL primer was used and amplification procedures were performed 

according to Ahmadi and Roodsari ( 2016) (Table 1). The confirmation of primers was initially confirmed using 

NCBI/nucleotide blast at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/.  

Table 1. The Sequences of Primers and PCR Product Size of OrpL Gene 

Primer Primer Sequence5′ 3′ Product size (bp) References 

OprL-F ATGGAAATGCTGAAATTCGGC        504  Ahmadi and Roodsari, 2016 

OprL-R CTTCTTCAGCTCGACGCGACG   

 

Following optimization, PCR mixture (25 µL) was 1X PCR Buffer, 2.5 mM MgCl2, 200 µM dNTP, 1 U 

Taq polymerase, 10 μmol/L of each primer, and 1 μL DNA templates. PCR was amplified as follows: 5 min initial 

denaturation at 94 °C, 30 cycles of denaturation at 94 °C for 1 min, annealing at 52 °C for 1 min, extension at 72 

°C for 1 min, and a final extension at 72 °C for 10 min, and then maintenance at 4 °C. P. aeruginosa ATCC 27853 

was used as a reference strain for OrpL gene. After the amplification, gel electrophoresis of PCR products was 

carried out for 1h at 90 V, in a gel composed of 1% agarose and stained with ethidium bromide solution. Then, the 

gel was visualized in a UV transilluminator.  

Results and Discussion 
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Clinical isolates were first identified by conventional methods. For this purpose, inoculated samples 

containing 5% sheep blood was incubated at 37 ° C for 24 hours. As a result of the incubation, β hemolysis property 

of clinical isolates was tested in blood agar. In order to determine the stochrome oxidase enzyme, the isolates 

forming dark purple indophenol blue were identified as suspected P. aeruginosa. Species were identified with 

suspected P. aeruginosa isolates using the VITEC 2 (BioMérieux, France) automated system and the isolates 

identified as P. aeruginosa were included in the study. A total of 32 P. aeruginosa were isolated from urine samples 

of different patients according to conventional methods and automated system results.  The isolates were also 

confirmed at molecular levels. For this aim, OprL gene, one of the P. aeruginosa specific gene, was detected using 

single target PCR assay. According to gel electrophoresis results, the OprL gene was detected in all of the 32 P. 

aeruginosa isolates (Figure 1).  

 
Figure 1. The Determination of the OprL Gene in the P. aeruginosa isolates. M: Marker (100 bp); 1 lane: P. 
aeruginosa ATCC 27853 (OprL gene positive); 2, 3, 4 and 6 lanes: OprL gene positive clinical isolate;  
 
 

P. aeruginosa expresses a multidrug resistance against antibiotics and this resistance can be acquired such 

as plasmids, transposons or integron, or naturally (Bricha, Ounine, Oulkheir, Haloui et al., 2009; Sheetal and 

Srivastava, 2016). This resistance properties generally favors the involvement of P. aeruginosa in nosocomial 

infections, food poisoning and biofilms formation (Mitov, Strateva and Markova, 2010; Bonkat et al., 2013; 

Tremblay et al., 2014). The formation of biofilms gives P. aeruginosa a high power of colonization, alteration of 

foodstuffs, and resistance to antiseptics, disinfectants and antibiotics (Bonkat et al., 2013; Meseret, Solomon, and 

Gebre, 2014; Syed, Abidi, Fatin, Nouman et al., 2016). In humans, P. aeruginosa associated infections including 

pneumonia, urinary tract infections, and bacteremia is a leading cause of nosocomial infections. Identification of 

the different type of bacterial species is very important the investigation of outbreaks and controlling the bacterial 

infections (Babenko et al., 2017). This bacterium is also responsible for ophthalmological and digestive infections 

(Rostamzadeh, Mohammadian and Rostamzade, 2016). The prevalence of P. aeruginosa infections is 11.5% in 

Europe and 17% in developing countries. Despite the different therapeutic advances, the mortality of P. 

aeruginosa infections remains high (around 30%) (Lisboa, Waterer and Rello 2010), and  nosocomial infections 

caused by P. aeruginosa has been found at around 20% (Bricha, Ounine, Oulkheir, Haloui et al., 2009; Syed, 

Abidi, Fatin, Nouman et al., 2016). Therefore, P. aoeruginosa poses a public health concern due to the emergence 

of this bacteria and its spread in human populations and increasing resistance levels to antibiotics (Guessennd et 

al., 2013). 
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In addition to a rather impressive arsenal of virulence factors, P. aeruginosa has resistanse mechanisms 

to all currently available antibiotics (Meenakumari, Verma, Absar and Chaudhary 2011; Edit et al., 2016). 

In Pseudomonas aeruginosa, this resistance is most often related to chromosomal mechanisms or to the production 

of enzymes hydrolyzing carbapenems (Bricha, Ounine, Oulkheir, Haloui et al., 2009; Syed, Abidi, Fatin, Nouman 

et al., 2016). Since their first use, beta-lactams have been the most prescribed and widely used antibiotic family in 

the world due to their broad spectrum of action, low toxicity, efficacy and low cost. In Africa, many cases of multi-

resistant bacteria are reported (Meseret, Solomon, and Gebre, 2014; Aman, Rabia, Ghadir and Safia 2012; Hafsat, 

Yaqub, Abubakar, Isa et al., 2015). 

Due to importance of human and animal health of thise bacterium, identification of P. aeruginosa is very 

importand, but this may be problematic due to its large phenotypic variations. Therefore, in order to confirmation 

of the clinical isolates in terms of being P. aeruginosa, molecular based on detection techniques involved in 

detection of different gene regions can be applied. Studies on this subject, there have been some researches from 

different parts of the World. In the studies, there have been used som different gene beşomged to P. Aerugino 

speciec specific  (de Vos et al 1997; Anuj et al., 2009; Abdullahi et al., 2013; Benie ve ark. 2017; Boutina ve ark., 

2018). In one of the these studies (Anuj et al., 2009), a total 62 (of which 35 clinics and 27 environmental origin) 

P. aeruginosa isolates, which confirmed by using API System firstly, were also detected by using PA-duplex-PCR 

(ecfX and gyrB) and P. aeruginosa monoplex PCR methods (ecfX-PCR, gyrB-PCR, oprL-PCR, ETA-PCR and PA-

16S-PCR). According to analyses results, both of ecfX and gyrB genes were detected in the isolates by using duplex 

RT-PCR. The use of the two genes together can prevent false positive results. They also reported that two clinical 

isolates gave false positives by PA 16S-PCR and four environmental isolates by oprL-PCR method and one isolate 

by ETA-PCR. These false results mainly due to cross-reaction of P. aeruginasa with Chromobacterium violaceum. 

However, the researchers reported that although they obtained these results, there was limited sequence 

information about these genes in the literature and the GenBank. Therefore, the researcher did not believe that 

these results support only single-targeted use. In contrast, Whiley et al. (2008) reported that sequencing variances 

is a more serious problem affecting molecular diagnostic methods. Lavenir et al. (2007) and Quin et al. (2003) 

reported that these two genes are safe in identifying P. aeruginosa at species level. 

For the determination and identification of P. aeruginosa based on molecular levels, toxA and algD genes 

were also detected in P. aeruginosa susceptible isolates. In the Quin et al. (2003) and Lavenir et al. (2007)’s 

studies, the two genes were used for molecular confirmation of the isolates.  

 Because the isolates have wide range of heterogeneity (Mehri et al., 2013), after the convensional cultur 

technique, we have to use moleculer technique for obtained more accuracy results and prevent false positive 

results. In another study, there has been used another P. aeruginosa specifc gene for confirmation of the isolates 

being as P. aeruginosa (Benie et al., 2017). In their study, Benie at al. (2017) reported that, firstly, the 

Pseudomonas spp. isolates were isolated from the samples and confirmed at a species levels. Then, whether the 

isolates were being P. aeruginosa or not, they detected rpoB genes in the isolates. As a result, 99.5 % of the isolates 

were containing the gene and therefore, the isolates were evaluated as P. aeruginosa. Benie et al (2017) also 

reported that after the identification of P. aeruginosa at the species levels, it is neccesary to applied molecular 

assay technique because of the heterogeneity of the bacterium as well. In conclusion, according to their results, 
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they advised that rpoB gene can be used succesfully due to high molecular identification ratio properties for the 

confirmation of the P. aeruginosa isolates.  

The oprL gene encodes the structural membrane lipoprotein of P. aeruginosa. This gene is also used by 

using PCR assay (de Vos et al., 1997) or by RT-PCR method (Quin et al., 2003) for the detection of P. aeruginosa 

in clinical and other samples at the species level.  

de Vos et al. (1997) reported that they designed and cloned two outer membrane lipoprotein genes which 

designed according to molecular characterisation. These are oprI ve oprL genes (Deep, Chaudhary and Gupta 

2011; Moghaddam, Khodi and Mirhosseini 2014). From two genes, oprI of these genes is specific for fluorescent 

pseudomonas (de Vos et al., 1997). Then, they developed multiplex-PCR method using two oprL genes for the 

identification of P. aeruginosa from clinical isolates. In their study, they analysed 20 different fluorescent isolates. 

All of which, the two genes were detected in 250 clinic and environmental origin isolates which belong to 20 

different fluorescent psedomonas. Oprl gene was detected also in other fluorescent isolates. The two genes were 

not detected in the non-P. aeruginosa isolates (n=15). In our study, oprL gene was detected in 32 P. aeruginosa 

isolates which obtained and confirmed phenotypic methods. The siliar results were reported by Abdullahi et al. 

(2013).  

 As a result, according mentioned above study, PCR method could be successfully applied by investigating 

of verifying suspected P. aeruginosa isolates. oprL gene can also used for this aim. The results of these study 

mentioned above that correct identification and characterization of Pseudomonas aeruginosa can only be achieved 

by combining cultural, biochemical and molecular tests. In addition, the high molecular identification rate have 

shown that genomic studies are needed to confirm the exact taxonomic position of Pseudomonas aeruginosa.  
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Ameliyat Sonrası Dönemde Anestezi Yöntemlerine İlişkin Bel Ağrısını Etkileyen Faktörler  

Factors Affecting Low Back Pain Regarding Anesthesia Methods in Postoperative Period 

Dr. Öğr. Üyesi. Hosseın ASGARPOUR 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi hastalıkları Hemşireliği AD. 

Özet 

Alt ekstremite, anorektal, kadın doğum, üroloji ve alt karın ameliyatlarında spinal anestezi yaygın olarak genel 

anesteziye göre tercih edilmektedir. Spinal anestezide genel anesteziye göre tromboemboli riski, ameliyat 

esnasında kanama, kardiyopulmoner riskler ve ameliyat sonrası analjezik kullanımı az olmakla birlikte kolay, 

etkili, güvenilir, ekonomik ve hasta memnuniyeti yüksek bir yöntem olmasına rağmen hem spinal hem de genel 

anesteziye bağlı ameliyat sonrası dönemde bel ağrısı sık görülmektedir. Cerrahi girişim uygulanan hastalarda 

konforun korunması ve sürdürülmesi bakım amaçları arasında yer almakla birlikte ameliyat sonrası dönemde 

mümkün olduğunca en kısa zamanda hastanın mobilize edilmesi gerekmektedir. Ameliyat sonrası mobilizasyon 

akciğerlerde sekresyon birikimini azaltır, gastrointestinal sistem fonksiyonlarını arttırır, ekstremitelerde dolaşımı 

hızlandırarak venöz dönüşü hızlandırır.  Ameliyat sonrası hastanın erken ayağa kaldırılması ağrı kontrolüne de 

destek olur, hastanede kalış süresi kısalır ve bakım maliyet azalır. Spinal ve genel anestezi sonrası bel ağrısı yaygın 

olmasına rağmen anestezi teknikleri ile bel ağrısı arasındaki ilişki henüz belirsizdir. 

Anahtar kelimeler: Bel ağrısı, anestezi, ameliyat sonrası dönem  

 

 

Abstract 

Spinal anesthesia is commonly preferred in lower extremity, anorectal, gynecology, urology and lower abdominal 
surgeries compared to general anesthesia. The risk of thromboembolism, operating room bleeding, 
cardiopulmonary risk and postoperative analgesic use are low, easy, effective, reliable, economical and high 
treatment center for patients compared to general anesthesia. Protection of services related to surgical 
entrepreneurship, technology, technology, technology and environmental safety. Postoperative mobilization 
adjusts the accumulation of secretions in the lungs, improves gastrointestinal system function, accelerates 
circulation in the extremities and directs venous return. Post-operative early mobilization supports early standing 
up, pain control, shortens hospital stay and reduces maintenance costs. Although low back pain is high after spinal 
and general anesthesia, the relationship between anesthesia methods and low back pain is still unclear. 

Key words: Low back pain, anestesia, postoperative period 

Giriş 

Son yıllarda alt ekstremite, anorektal, kadın doğum, üroloji ve alt karın ameliyatlarında spinal anestezi yaygın 

olarak genel anesteziye göre tercih edilmektedir. Spinal anestezide genel anesteziye göre tromboemboli riski, 

ameliyat esnasında kanama, kardiyopulmoner riskler ve ameliyat sonrası analjezik kullanımı az olmakla birlikte 

kolay, etkili, güvenilir, ekonomik ve hasta memnuniyeti yüksek bir yöntem olmasına rağmen hem spinal hem de 

genel anesteziye bağlı ameliyat sonrası dönemde bel ağrısı sık görülmektedir. Ayrıca hemodinamik problemler 

örneğin hipotansiyon, bardikardi, bulantı, kusma, kardiyak arrest, üriner retansiyon, geçici nörolojik problemler, 

baş ağrısı vs. gibi komplikasyonlar da görülmektedir (Tarkkila 2007). Spinal anestezi sonrası lokal enfeksiyon ve 

hematom da bel ağrısına neden olmaktadır. Spinal anestezi sonrası şiddetli bel ağrısına eşlik eden barsak veya 
mesane işlevinde bozukluk, alt ekstremitelerde hissizlik ve güçsüzlük hematom nedeniyle spinal kordda sıkışma 

ve nörolojik hasarın geliştiğini gösterebilir (Tarkkila 2007).    
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Literatür Tarama 

Gafari'nin (2009) çalışmasında genel anestezi ve spinal anestezi yöntemleriyle sezaryen ameliyatı sonrası dönemde 

hastalarda ilk 48 saatte bel ağrısı görülme oranı yüksek bulunmuştur ancak uygulanan anestezi yöntemlere ilişkin 

bel ağrısı yönünden anlamlı fark bulunmamıştır.  

Schwabe ve ark. (2001) çalışmasında spinal anesteziye ilişkin ameliyatın 5. gününde ağrı insidansı %56, 3. ayda 

ise %12.3 olduğu bulunmuştur.  

Asim ve ark. (2013) çalışmasında spinal anesteziye bağlı hastaların %26.7̍sinde bel ağrısı saptanmıştır. Çalışma 

sonuçlarına göre kalıcı bel ağrısı önceden var olan bel ağrısı ve geçmişteki spinal anestezi ile bağlantılı olduğu 

belirlenmiştir.  

Joudi ve ark (2014) yaptığı alt ekstremite ameliyatlarında anestezi yöntemleri ile bel ağrısı arasındaki ilişkisi 

çalışmada, spinal anestezi sonrası bel ağrısı insidansının ameliyat sonrası ilk haftada %39.2 olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmada genel anestezi alan hastalarda ameliyat sonrası ilk haftada gelişen bel ağrısı ile cinsiyet, beden kitle 

indeksi ve hasta yaşı arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Ayıra spinal anestezi alan hastalarda ameliyat sonrası 

ilk haftada gelişen bel ağrısı ile cinsiyet, beden kitle indeksi, ameliyat süresi, ameliyat pozisyonu, denem sayısı ve 

hasta yaşı arasına anlamlı ilişki bulunmamıştır. Çalışmada spinal anetsezi alan hastalarda ameliyat sonrası 1. ve 4. 

haftalarda genel anesteziye göre ağrı şiddeti arasında anlamlı fark bulunmuştur. Çalışma sonuçlarına göre ameliyat 

sonrası bel ağrısının gelişiminde spinal anestezinin önemli ve etkili bir faktör olarak söylenebilir ancak anestezi 

yöntemlerinin bel ağrısı şiddetine yönelik farklı çalışmaların yapılmasına gerek olduğunu vurgulamaktadır. 

Tekgül ve ark. (2015) çalışmasında spinal anesteziye bağlı akut bel ağrı ameliyat sonrası 1. günde hastaların % 

29,3 ve 4. hafta %5.2̍sinde görülmüştür. Çalışma sonuçlarına ilişkin spinal anesteziye ilişkin gelişen bel ağrısı ile 

anestezi esnası iğnenin kemiğe teması, bel ağrı geçmiş, ameliyat süresi ve iğne kalınlığı arasında anlamlı ilişki 

bulunmuştur.  

Literatürde spinal anestezide bel ağrısı görülme sıklığı %20 olduğu ve ameliyat süresinin yanında bel kaslarının 

gevşemesi en önemli etken olduğu bildirilmiştir (Tarkkila 2007).  

Shaghafinia ve ark. (2009) deneysel çalışmasında epidural anestezi uygulanacak olan hastalarda ameliyat sonrası 

anesteziye bağlı bel ağrısını azaltmak amacıyla anestezi sırasında kullanılan lidokaine ek olarak deksametazon da 

verilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre deksametazon epidural anesteziye bağlı ameliyat sonrası dönemde gelişen 

şiddetli bel ağrılarının orta düzeye azaltmasında etkili olduğu belirlenmiştir.   

Sonuç 

Cerrahi girişim uygulanan hastalarda konforun korunması ve sürdürülmesi bakım amaçları arasında yer almakla 

birlikte ameliyat sonrası dönemde mümkün olduğunca en kısa zamanda hastanın mobilize edilmesi gerekmektedir. 

Ameliyat sonrası mobilizasyon akciğerlerde sekresyon birikimini azaltmada, gastrointestinal sistem 

fonksiyonlarını arttırmada, ekstremitelerde dolaşımı ve venöz dönüşünü hızlandırmada etkilidir.  Ayrıca ağrı 

kontrolüne destem olmakla birlikte, hastanede kalış süresi kısalır ve bakım maliyeti de azalır. Ameliyat sonrası 

dönemde hasta mobilizasyonu etkileyen en önemli faktörlerden birisi bel ağrısıdır. Spinal ve genel anestezi sonrası 

bel ağrısı yaygın olmasına rağmen anestezi teknikleri ile bel ağrısı arasındaki ilişki henüz belirlenememiştir. Bel 
ağrısı sonucu hareketsizlik buna bağlı gelişen komplikasyonlar, mobilizasyon sürelerinin kısa olması, yatış 

süresinde uzama, günlük aktivite sınırlılığı, bel ağrısına ilişkin ilaç kullanımı, işe dönüşlerin uzamasına yol 

açmaktadır. Bel ağrısını ameliyat sonrası erken dönemde teşhisi ve azaltılması sonucu mobilizasyon süresinin hızlı 

olması, hareketsizliğe bağlı gelişen komplikasyonların azalması, erken taburculuk, günlük aktivitelerin yerine 

getirilmesi, ilaç kullanımda azalma, işe erken dönüş gibi olumlu sonuçların olduğu düşünülmektedir. Yapılan 

çalışmalarda ameliyat sonrası dönemde anetsezi yöntemlerine ilişkin bel ağrısı insidansının yüksek olduğu 

bildirilmektedir ancak ameliyat sonrası bel ağrısını önlemeye veya azaltmaya ilişkin çalışmalar sınırlı olmakla 

birlikte sıcak veya soğuk uygulamalar ve masaj terapi önerilmiştir.  
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 Öz: Hava kirliliği, insan sağlığını ve refahını, ekosistemi ve iklimi tehdit eden küresel çapta önemli bir sorun 

haline gelmiştir. Bu sebeple hava kirliliğinin azaltılması önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı 

yeşil alanlar ve hava kirliliği ile hava kirliliği, insan sağlığı ve fiziksel aktivitesi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. 

Çalışma 2018 yılında Aydın şehir merkezinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada hava kirleticiler olan Partikül Madde 

(PM10) ve Kükürt Dioksit (SO2), 10 cm çözünürlüklü ortofotolar ve 390 katılımcı ile yüz yüze yapılan anket verileri 

kullanılmıştır. Katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim, aylık gelir vb. sosyo-ekonomik verileri, fiziksel aktivite 

durumları ve kalp, akciğer ve astım hastalıkları gibi sağlık verileri toplanmıştır. Yapılan korelasyon ve çoklu 

regresyon analizi sonucunda kentsel yeşil alanların miktarı ile PM10 ve SO2 arasında anlamlı negatif ilişki 

bulunmuştur. Bulgular PM10 ve SO2 miktarı ile ruh sağlığı, genel sağlık, yaşam kalitesi ve stres arasında negatif 

anlamlı bir ilişki; SO2 miktarı ile de kalp ve akciğer hastalıkları arasında negatif anlamlı bir ilişki olduğunu 

göstermiştir. Diğer taraftan, yeşil alanların miktarı ile insanların fiziksel aktivite sıklıkları ve süreleri ve ruh sağlığı, 

genel sağlık, yaşam kalitesi ve stres arasında pozitif anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca PM10 miktarı ile insan 

fiziksel aktivite sıklığı ve fiziksel aktivite süreleri arasında negatif anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu 

araştırmanın sonucu yeşil alanların hava kirliliğini azaltmada ve insan sağlığı ve fiziksel aktivitesini üzerinde 

olumlu etkileri olabileceğini göstermektedir.   

 

Anahtar kelime: Kentsel yeşil alanlar, hava kirliliği, insan sağlığı, fiziksel aktivite, Aydın 

 

 

Investigating the relationships among urban green spaces, air pollution, human health and physical 

activity 

 

Abstract: Air pollution (AP) has become a major global concern that threatens human health and well-being, the 

ecosystem and the climate. Therefore, it is important to reduce AP. In this context, the aim of this study was to 

investigate the relationship between green spaces and AP and the relationship between AP, human health and 
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physical activity (PA). The study was conducted in 2018 in the city center of Aydın. In this study, Particulate 

Matter (PM10) and Sulfur Dioxide (SO2) as air pollutants, orthophotos with 10 cm resolution, and face to face 

survey data with 390 participants were used. Participants' socio-economic data such as age, gender, education, 

monthly income, etc., PA status, and health data such as cardiovascular, lung, and asthma diseases were collected. 

Correlation coefficient and multiple regression analyses revealed significant negative associations between the 

amount of urban green areas (UGSs) and PM10 and SO2. Findings showed that there was a negative correlation 

between PM10 and SO2 and mental health, general health, quality of life and stress. It also showed a negative 

correlation between SO2 and cardiovascular and lung diseases. On the other hand, a significant positive association 

between the amount of UGSs and people`s frequency and duration of PA, mental health, general health, quality of 

life, and stress. In addition, a negative correlation was found between PM10 and frequency and duration of PA. The 

findings of this study suggest that UGSs may have positive effects on reducing AP and improving human health 

and PA level. 

 

Keywords: Urban green spaces, air pollution, human health, physical activity, Aydın
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GİRİŞ 

 Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, Avrupa'da ve dünyada önemli bir sorun 

haline gelmiştir. Bu nedenle hava kirliliği, Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “tek 

başına en büyük çevresel sağlık riski” olarak tanımlanmaktadır (EEA, 2017; WHO, 2016). Hava kirliliği ile ilgili 

olumsuz sağlık etkileri arasında solunum ve kardiyovasküler hastalıklar, akciğer hastalıkları, akciğer kanseri ve 

astım atakları yer almaktadır (Kim ve ark. 2015; Bourdrel ve ark. 2017). Bazı raporlar ayrıca hava kirliğinin 

doğurganlık, hamilelik ve yeni doğan ve çocuklar üzerindeki sağlık etkileriyle ilişkili olduğunu göstermektedir 

(WHO, 2005; 2013). Ortak hava kirleticileri olarak karbon monoksit (CO), nitrojen dioksit (NO2), ozon (O3), sülfür 

dioksit (SO2) ve aerodinamik çapta 2.5 μm (PM2.5) 'den daha az partikül madde ve 10μm (PM10) gösterilmektedir 

(EEA, 2017; Nowak ve ark. 2018).  

 Avrupa Çevre Ajansı (EEA), 2014 yılında ülkemizde dahil 41 Avrupa ülkesinde yapılan inceleme 

sonrasında PM2.5, NO2 ve O3 maddelerinin sırasıyla 428.000, 78.000 ve 14.400 insanın erken ölümlerine sebebiyet 

verdiği tespit edilmiştir (EEA, 2017). AB üyeliğine aday olan Türkiye’de ise durum daha vahimdir. Öyle ki, 

Türkiye’nin hava kirliliği oranları hemen hemen her hava kirleticisi kategorisinde AB ülkelerinden daha yüksektir 

(Büke ve Köne, 2016). EEA’nın 2015 raporuna göre Türkiye kent nüfusunun %97,2’si zararlı partiküller madde 

solumakta ve bunun sonucunda ise 28 294 Türk vatandaşı erken ölüme maruz kalmıştır ki bu durum AB ve aday 

ülkeler arasındaki en yüksek orandır (Heal, 2015).  

Hava kirliliği probleminin ciddi boyutlara ulaşması ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri göz 

önünde bulundurularak araştırmacılar bu konu hakkında çözüm aramaktadırlar. Bilim insanları yeşil alanların ve 

ağaçların hava kirliliğinin azaltılması üzerindeki potansiyel etkilerini araştırmaktadır (Selmi ve ark. 2016; 

Bottalico ve ark. 2017; Nowak ve ark. 2018) Çalışmalar, şehirlerde ağaç ve yeşil alanların PM2.5'in %9'unu 

(Jeanjean ve ark. 2017), PM10’nun %7 ila %13’ünü (Selmi ve ark. 2016; Bottalico ve ark. 2017), O3’ün %5’ini 

(Bottalico ve ark. 2017), NO2’nin %40’ına kadarını arındırmada önemli bir rol oynadığını göstermektedir (Pugh 

ve ark. 2014). Çalışmalar ayrıca yeşil duvarların PM13 için kirletici konsantrasyonlarını %60 kadar azaltabildiğini 

göstermektedir (Pugh ve ark. 2014).  

Ağaçların ve yeşil alanların hava kirliliğini azaltmada hem insan sağlığı açısından fayda sağlarken hem 

de sağlık harcamalarının azalmasına katkı sunmaktadır. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada Kanada’daki 86 

şehirde ağaçların 16 500 ton hava kirliliğini temizlediği ve bununda sağlık harcamaların ortalama 227,2 milyon 

Kanada Doları azalmasına katkı sağladığı bulunmuştur (Nowak ve ark. 2018). Ağaçların hava kirliliğini 

azaltmasının insan sağlığı üzerindeki genel etkisinin insan erken ölümlerini azaltmada ve yaklaşık 22 000 insanın 

solunum yolu semptomlarından ölmesini engellemiştir. Benzer bir şekilde Amerika’da ağaç ve ormanların 

yaklaşık olarak 17,4 milyon ton hava kirliliğini temizlediği ve bunun sağlık harcamalarını azaltmadaki etkisinin 

6,8 milyar dolar olduğu belirlenmiştir (Nowak ve ark. 2014). Amerika’da hava kirliliğinin temizlenmesinin insan 

sağlığı üzerindeki etkilerine bakıldığında 670 000 insanın solunum yolu yetmezliğinden dolayı erken ölmesini 

engellemiştir. PM2.5 un 10 Amerikan şehrinde PM2.5 hava kirliliğinin ağaçlar tarafından azaltılma oranı 4,7 ton ile 

64,5 ton arasındadır ve bunun sağlık harcamalarına etkisi 1.1 ile 60,1 milyar dolar arasında olduğu tespit edilmiştir 

(Nowak ve ark. 2013). Avrupa’da ise Fransa’da yapılan bir araştırmada ağaçların 56 ton O3, 14 ton NO2, 12 ton 

PM10, 5 ton PM2.5, 1 ton SO2 ve 1 ton CO maddelerini temizlediği bulunmuştur (Selmi ve ark. 2016). Birleşik 
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krallıkta ise ağaçlar 11,8 ton PM2.2 (Jeanjean ve ark. 2016), 852-2121 ton arasında PM10 maddelerinin temizlendiği 

bulunmuştur (Tallis ve ark. 2011).  

Ülkemizde ise ağaç ve yeşil alanların hava kirliliğini temizlemede ve azaltmadaki rolü üzerinde şu ana 

kadar bir çalışma yapılmamıştır. Diğer taraftan hava kirliliğin insanların fiziksel aktivite seviyeleri üzerindeki 

etkileri de araştırılmıştır. Yapılan araştırmalar insanların dış ortamda yaptıkları fiziksel aktiviteleri üzerinde hava 

kirliliğinin olumsuz etkileri olduğunu ortaya koymuştur (Bos ve ark. 2014). Aynı zamanda kent vejetasyonu ve 

insan sağlığı arasındaki ilişki üzerinde hava kirliliğinin etkisinde araştıran çalışmalar olmuştur (Nieuwenhuijsen 

ve ark. 2014; Reid, 2017). Bu konuda yapılan araştırmalar göstermektedir ki hava kirliliği kentsel vejetasyon ve 

insan sağlığı arasındaki ilişkiyi etkileyen bir faktördür. Diğer taraftan yeşil egzersizin (koşma, yürüme, turlama 

gibi aktivitelerin yeşil alan ortamında yapılması) kalp hastalıklarının riskinin azalmasında (Sallis, 2012), ruh ve 

beden sağlığının geliştirilmesinde pozitif etkili olduğu bilinmektedir (Pretty ve ark. 2007; Mackay ve Neill, 2010). 

Araştırmalar ağaç ve yeşil alanların insanların fiziksel aktivitesiyle pozitif ilişkili oluğu ve yeşil alanların insanları 

yürümeye teşvik ettiğini göstermektedir (Brooks ve ark. 2016; Akpınar ve Cankurt, 2017). Sonuç olarak yapılan 

araştırmalar hava kirliliğinin insan sağlığı ve fiziksel aktivite seviyeleri üzerinde olumsuz etkisi olduğunu diğer 

taraftan kentsel yeşil alanların insanları fiziksel aktivite yapmaları için teşvik ettiği ve fiziksel aktivitenin de insan 

sağlığına olumlu etkileri olduğu bulunmuştur. Öyle ki hava kirliliğinin insanların fiziksel aktivite seviyeleri ve 

sağlıkları arasındaki ilişkisi üzerindeki rolünün kentsel yeşil alan ortamlarda nasıl olduğunun belirlenmesi uzun 

dönemli sağlık ve sağlıklı yaşam açısından önemlidir.  Ancak bu konuyla alakalı ülkemizde şu ana kadar yeterli 

çalışmalar yapılmamıştır ve bu durum uzun vadede insan sağlığı ve sağlık harcamaları üzerinde olumsuz etki 

meydana getirebilecektir.  

Yukarıda belirtilen hususlar ışığında yeşil alanların hava kirliliğini azaltmadaki rolü ve hava kirliğinin 

insan sağlığı ve fiziksel aktivite üzerindeki etkileri hususunda ülkemizde gerekli çalışmalar yapılmamıştır. Bu 

sebeple, bu makalenin amacı kentsel yeşil alanların hava kirliliği, insan sağlığı ve fiziksel aktivite seviyesi ile 

ilişkisini incelemektir. Bu kapsamda aşağıdaki soruların cevapları aranmıştır: 

1. Kentsel yeşil alanların hava kirliliğini azaltmadaki rolü nedir? 

2. Hava kirliliği, insan sağlığı ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki nedir? 

3. Hava kirliliği kentsel yeşil ortamlarda insanların sağlıkları ve fiziksel aktiviteleri arasındaki ilişkiyi nasıl 

etkilemektedir? 

4. İnsan sağlığı ve kentsel yeşil alanlar arasındaki ilişki nedir? 

 

YÖNTEM 

Çalışma Alanı 

Çalışma alanları Aydın ilindeki merkez ilçesi Efeler’de 3 farklı hava kirliliği ölçüm istasyonlarının 

bulunduğu bölgelerde gerçekleştirilmiştir. Birinci çalışma alanı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu karşısında bulunan 

hava kirliliği ölçüm istasyonun bulunduğu bölgedir. İkinci çalışma alanı Adnan Menderes Bulvarı üzerinde 

bulunan hava kirliliği ölçüm istasyonunun bulunduğu bölgedir. Üçüncü çalışma alanı Efekent Semt Pazarı 

karşısında bulunan hava kirliliği ölçüm istasyonun bulunduğu bölgedir.  
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Verilerin Toplanması 

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden hava kirliliği verileri ve Aydın Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı’ndan yüksek çözünürlüklü (10cm) ortofotolar elde edilmiştir. Elde edilen bu ortofotolar üzerinden 

kentsel yeşil alanların sınıflandırılması yapılmak üzere ArcGIS programına aktarılmıştır. Daha sonra hava kalitesi 

ölçüm istasyonlarının 250 ve 500 m mesafesi içinde yaşayan insanlarla anket çalışması yapılmıştır. 

Kentsel yeşil alanların sınıflandırılması 

ArcGIS 10.3.1 programı kullanılarak ortofotolar üzerinde, üç çalışma alanın koordinatları girilerek 

noktasal olarak konumları belirlenmiştir. Konumları belirlenen bu üç noktanın kapsadığı ortofotolar birleştirilerek 

bir mozaik haline getirilmiştir. Her bir nokta için birleştirilen bu ortofotolar üzerine anket çalışmasının yapılacağı 

alanları belirlemek amacıyla, 250 ve 500 metrelik mesafeyi kapsayan tamponlar oluşturulmuştur. Her bir çalışma 

alanının bulunduğu noktalardaki 250 ve 500 metrelik tamponlar etrafında kesme işlemi yapılarak çalışma 

alanlarının kesin sınırları belirlenmiştir. Bu işlemin ardından kentsel yeşil alanları belirlemek amacıyla her nokta 

için 250 ve 500 metrelik mesafeler için ayrı imaj analizi yapılarak, 1- Yerleşim Alanı, 2- Yeşil Alan ve 3- Sert 

Zemin olarak 3 kategoriye ayrılmıştır (Şekil 1, 2 ve 3). Yapılan imaj analizi üzerinden Zonal Statistics as Table 

komutu ile yeşil alanların, yerleşim alanlarının ve sert zeminlerin alansal büyüklükleri hesaplanmıştır.  
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Şekil 1: Efekent pazar yeri çevresi imaj analizi                   Şekil 2: Adnan Menderes Bulvarı çevresi imaj analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu çevresi imaj analizi 

Anket verilerinin toplanması 

Üç çalışma alanında yapılan anketler, sorunun çözümüne yönelik uygun sorularla hazırlanmıştır. Anketler 

her bir çalışma alanı içerisinde bulunan hava kirliliği izleme istasyonlarının 500 m mesafesinde yaşayan insanlarla 

gerçekleştirilmiştir. Anket çalışmaları Ekim – Kasım 2018, Ocak – Mart 2019 tarihlerinde, haftanın her günü ve 

sabah 10.00 – 12.00, öğlen 13.00 – 15.00 ve akşam 16.00 – 18.00 saatleri arasında yapılmıştır. Anketin ilk bölümde 

demografik bilgiler (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, aylık gelir vb.), ikinci bölümde sağlık ölçeği (stres, ruh sağlığı, 

fiziksel sağlık, yaşam kalitesi, kalp, akciğer ve astım hastalıkları) ve üçüncü bölümde fiziksel aktivite seviyeleri 

ile ilgili bilgiler sorulmuştur. Anket çalışması sonrasında, sonuçlar SPSS 24.0 programına her soru ve çalışma 

alanı noktasına göre ayrı başlıklar halinde aktarılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Bağımlı değişkenlerin dağılımları kontrol edilmiş ve dağılımlarının normal seviyede olduğu tespit 

edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki analizinde Pearson correlation coefficient  (Pearson r) analiz yöntemi 

kullanılmıştır. Korelasyon derecelendirmesinde Holcomb’un (2009) SPSS Basics adlı kitabında kullandığı .01 ile 

.24 arası zayıf ilişki, .25 ile .49 arası orta ilişki, .50 ile .74 arası güçlü ilişki, .75 ile .99 arası çok güçlü ilişki ve 
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1.00 mükemmel ilişki derecelendirmesi kullanılmıştır (Lindsey, 1999; Gobster ve Westphal, 2004). Sonrasında 

çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Daha sonra bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal ilişki 

durumu (multicolinearity issues) aranmıştır. Analiz sonucunda 250 ve 500 m mesafede çoklu doğrusal ilişki sorunu 

ortaya çıktığından sadece 500 m modele koyulmuştur. Bu analizler sonucunda yeşil alan miktarı ve hava kirliliği 

arasındaki ilişki, hava kirliliği ve insan sağlığı arasındaki ilişki, yeşil alanların insan sağlığı üzerindeki etkisi, yeşil 

alanların fiziksel aktivite arasındaki ilişki incelenmiştir. İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak p ≤ .05 kullanılmıştır. 

Tüm bu analiz çalışmaları için SPSS 23.0 programı kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Katılımcı Karakteristikleri 

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan 390 kişi hakkında yapılan istatistik analize göre 

katılımcıların %48’i erkek ve %52’si kadındır. Katılımcıların yaş dağılımına bakıldığında en genç katılımcılar 18-

24 yaş aralığı, en yaşlı katılımcılar ise 65 yaş üzeridir. En yüksek katılımcı yaş aralığını %33 ile 25-34 yaş gurubu 

oluştururken, en düşük katılımcı yaş aralığı %3 ile 65 yaş ve üzeri oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen 

verilere göre katılımcıların büyük çoğunluğu (%49) lise mezunudur. Aylık gelir açısından ise en yüksek oran %38 

ile 3,500 - 4,999 TL arası aylık gelir grubuna, en düşük oran ise %3 ile 8,000 - 9,499 TL gelir grubuna aittir. 

Fiziksel aktivite seviyesi yönünden ise, Tablo 2’de görüldüğü üzere kullanıcıların fiziksel aktivite yapma 

sıklığı %8 her gün, %16 haftada birkaç kez, %31 haftada bir, %26 ayda birkaç kez ve %20 hiçbir zaman/nadiren 

olduğu görülmektedir. Fiziksel aktivite yapma süreleri ise %4 2 saatten fazla, %15 1-2 saat arası, %34 30 dk.-1 

saat arası, %27 15-30 dk. arası ve %20 15 dakikadan az olarak tespit edilmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik 

özellikleri 

Değişkenler  Ortalama 
Cinsiyet Erkek  % 48 

Kadın  % 52 
 

Yaş 18 – 24 % 5 
25 – 34 % 33 
35 - 44 % 24 
45 – 54  % 26 
55 – 64 % 9 
65 + % 3 

 
Eğitim 

Durumu 
İlkokul % 4 
Ortaokul % 24 
Lise % 49 
Üniversite  % 22 
Yüksek lisans\ 
Doktora 

% 2 
 

Aylık Gelir 1999 TL ve az  % 19 
2000 – 3499 TL % 27 
3500 – 4999 TL % 38 
5000 – 6499 TL % 7 
6500 – 7999 TL % 5 
 8000 – 9499 TL  % 3 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Katılımcıların fiziksel aktivite 

seviyeleri. 

Değişkenler   Ortalama 

F
iz

ik
se

l A
kt

iv
it

e 
S

ık
lı

ğ
ı 

Hiçbir zaman\ 
Nadiren 

%20 

Ayda birkaç kez %26 
Haftada bir %31 
Haftada birkaç kez  %16 
Her gün %8 

 

F
iz

ik
se

l 
A

kt
iv

it
e 

S
ü

re
si

 15 dk. az  %20 
15 – 30 dk. %27 
30 dk. – 1 saat %34 
1 – 2 saat %15 
2 saatten fazla %4 
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Yeşil Alan Miktarı ile Hava Kirliliği Arasındaki İlişki 

Yapılan Pearson r analizi sonucunda (Tablo 3) yeşil alanların miktarı ile (hem genel hem de yaz ve kış 

ayları için) SO₂ arasında mükemmel negatif ilişki bulunmuştur. Aynı şekilde yeşil alanların miktarı ile (hem genel 

hem de yaz ve kış ayları için) PM₁₀ arasında güçlü negatif ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analizlerde bu 

sonucun çıkmasının sebebi çalışma alanı 3 istasyonlar sınırlığı olması olabilir. Daha fazla istasyon olduğu takdirde 

sonuçlarda farklılıkların olabileceği öngörülmektedir. 

Tablo 3. Yeşil alan miktarı ile PM10 ve SO2 arasındaki ilişki. 

Değişkenler 250 m yeşil alan  

(m2) 
500 m yeşil alan  

(m2) 
SO2_Genel SO2_Kış SO2_Yaz 

250 m yeşil alan  

(m2) 
1***     

500 m yeşil alan  

(m2) 
1*** 1***    

SO2_Genel -1*** -1*** 1***   
SO2_Kış -1*** -1*** 1*** 1***  
SO2_Yaz -1*** -1*** 1*** 1*** 1*** 
Değişkenler 250 m yeşil alan  

(m2) 
500 m yeşil alan  

(m2) 
SO2_Genel SO2_Kış SO2_Yaz 

250 m yeşil alan  

(m2) 
1***     

500 m yeşil alan  

(m2) 
1*** 1***    

SO2_Genel -1*** -1*** 1***   
SO2_Kış -1*** -1*** 1*** 1***  
SO2_Yaz -1*** -1*** 1*** 1*** 1*** 

***p≤.001, **p≤.01, *p≤.05 

Yeşil Alanlar ile İnsan Sağlığı ve Fiziksel Aktivite Arasındaki İlişki 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, yapılan regresyon analizi sonucunda yeşil alan miktarı ile insanların fiziksel 

aktivite sıklıkları ve fiziksel aktivite süreleri arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca PM10 

miktarı ile insan fiziksel aktivite sıklığı ve fiziksel aktivite süreleri arasında negatif anlamlı bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Yapılan diğer regresyon analizi sonucunda (veriler gösterilmemiştir) yeşil alanların miktarı ile ruh 

sağlığı, genel sağlık, yaşam kalitesi ve stres arasında pozitif anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. Diğer deyişle, yeşil 

alanların miktarı arttıkça genel olarak insan sağlığında olumlu etkiler görülmektedir. 

Tablo 4. Yeşil alanlar ile insan sağlığı ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki. 

 Fiziksel Aktivite Sıklığı Fiziksel Aktivite Süresi 
    b  SE    b  SE 
500 m Yeşil Alan   .001*** .000 .001*** .000 
Cinsiyet -.333** .117 -.335*** .100 
Yaş .005 .005 -.002 .005 
Eğitim -.153 .080 -.015 .068 
Aylık Gelir .067 .068 .024 .058 
Park Mesafe -.061 .038 .164*** .032 
PM10_Genel .009*** .004 .013*** .003 
R2 .091*** .225*** 

***p≤.001, **p≤.01, *p≤.05, b= Standartlanmamış Katsayılar (Unstandardized Coefficients), SE= Standart Hata  
(Standard Error) 
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Hava Kirliliği ile İnsan Sağlığı Arasındaki İlişki 

Çoklu regresyon analizi sonucunda Tablo 5’ te görüldüğü üzere, PM10 değeri ile ruh sağlığı, genel sağlık, 

yaşam kalitesi ve stres arasında negatif anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu sonuç PM10 değerlerindeki artışın 

sağlık değişkenlerini olumsuz yönde etkilendiğini göstermektedir. Tablo 6’da görüldüğü gibi yapılan diğer analiz 

sonucunda, SO2 miktarı ile ruh sağlığı, genel sağlık, yaşam kalitesi, stres, kalp ve akciğer hastalıkları arasında 

negatif anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar benzer şekilde SO2 kirliliğinin artışın insan 

sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olduğunu göstermektedir. 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Kentsel yeşil alanların hava kalitesi, insan sağlığı ve fiziksel aktivite arasındaki ilişkiyi inceleyen 

araştırmalarla çalışma sonuçlarımız benzerlik göstermektedir (Nowak ve ark. 2018). Ülkemizde yapılan 

araştırmalarda da kentsel yeşil alanların miktarı ile doğal ölümler ve kalp krizi ölümlerinin arasında negatif anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur. Yani kentsel yeşil alan miktarı arttıkça doğal ölümler ve kalp krizi ölümleri azalmaktadır 

(Akpınar ve Cankurt, 2015). Araştırma bulgularımızda kentsel yeşil alanların insan sağlığı açısından benzer 

faydaları olduğunu göstermektedir. Kentsel yeşil alanlar ile hava kalitesi arasında anlamlı bir ilişki tespit 



 

8 

Tablo 4. Hava kirliliği (PM10) ile insan sağlığı arasındaki ilişki. 
 Ruh Sağlığı Genel Sağlık Yaşam Kalitesi Stres Kalp Astım Akciğer 

    b  SE    b SE   b SE    b SE   b  SE    b  SE  b SE 

Cinsiyet (Erkek) .046 .072 .027 .080 .049 .086 -.001 .000 .053 .023 -.039 .040  .004 .040 

Yaş -.002 .003 -.004 .004 -.007 .004 -.001 .004 .006*** .001 -.001 .002  .005** .002 

Eğitim .069 .049 .078 .054 .048 .058 .182** .058 -.026 .016 .033 .027  .020 .027 

Aylık Gelir .249*** .042 .182*** .046 .209*** .049 .148** .050 .014 .013 .007 .023 -.014 .023 

500 m Yeşil Alan .001*** .000 .001*** .000 .001*** .000 .001*** .000 -.001** .000 -.001 .000 -.001** .000 

PM10_Genel -.006** .002 -.007** .002 -.009*** .003 -.006* .003 .000 .001 -.002 .001  .002 .001 

Park mesafesi -.011 .024 -.005 .027 .002 .029 -.044 .029 .023** .008 .056*** .013 .050*** .014 

Fiziksel Aktivite sıklığı -.008 .037 -.019 .040 -.030 .043 .071 .044 .002 .012 .015 .020  .021 .021 

Fiziksel Aktivite Süresi -.012 .043 .007 .048 .031 .051 -.051 .052 .013 .014 .032 .024  .012 .024 

R2 .143*** .125*** .116*** .124*** .200*** .086***  .133*** 

***p≤.001, **p≤.01, *p≤.05, b= Standartlanmamış Katsayılar (Unstandardized Coefficients), SE= Standart Hata  (Standard Error) 
Tablo 5. Hava kirliliği (SO2 ile insan sağlığı arasındaki ilişki. 

 Ruh Sağlığı Genel Sağlık Yaşam Kalitesi Stres Kalp Astım Akciğer 

 b SE    b  SE b SE b SE b SE b SE b SE 

Cinsiyet (Erkek) .085 .089 .076 .100 .128 .105 .044 .104 .043 .030 -.038 .051 .006 .052 

Yaş -.002 .004 -.008 .004 -.003 .005 .003 .005 .007*** .001 -.002 .002 .004 .002 

Eğitim .096 .059 .045 .067 .072 .070 .205** .069 -.038 .020 .008 .034 .012 .034 

Aylık Gelir .222*** .052 .191*** .058 .149* .061 .149 .060 .031 .018 .009 .030 .014 .030 

500 m Yeşil Alan .073*** .019 .081*** .021 .096*** .022 .084*** .022 -.014* .006 .011 .011 -.022* .011 

SO2_Genel -.002 .032 -.016 .036 .008 .038 -.038 .037 .014 .011 .068*** .018 .043* .019 

Park mesafesi -.014 .045 -.019 .050 -.011 .053 .082 .052 -.001 .015 .003 .026 .003 .026 

Fiziksel Aktivite sıklığı .036 .055 -.023 .062 .032 .065 -.023 .064 .015 .019 .011 .032 .052 .032 

Fiziksel Aktivite Süresi .085 .089 .076 .100 .128 .105 .044 .104 .043 .030 -.038 .051 .006 .052 

R2 .149*** .145*** .115*** .151*** .223*** .073*** .151*** 

***p≤.001, **p≤.01, *p≤.05, b= Standartlanmamış Katsayılar (Unstandardized Coefficients), SE= Standart Hata  (Standard Error)
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edilmiş olsa da, kentsel yeşil alanların hava kalitesini arttırmada tek etken olarak değerlendirilemeyeceği, sadece 

destekleyici bir unsur olarak kullanılabileceği dikkate alınmalıdır. Bu çalışma sonucunda yeşil alanların hava 

kirliliğini azalttığı belirlenmiş olsa da yurtdışındaki bazı çalışmalarda sokak kanyon etkisi oluşturan yeşil alanların 

hava kirliliğini arttırdığı gözlemlenmiştir (Amorim ve ark. 2013; Jeanjean ve ark. 2017). Yeşil alanların 

rekreasyonel faydası amacı dışında hava kirliliğini de azalttığı göz önüne alındığında, insanlar hava kirliliğinden 

daha az etkilenmekte böylece hava kirliliği kaynaklı sağlık sorunları azalmaktadır (Nowak ve ark. 2018). 

Günümüzde ülkemizin sağlık harcamaları artık devasa boyutlara ulaşmıştır (Yardım ve ark. 2010). Yeşil alanların 

miktarının gün geçtikçe kalabalıklaşan şehirlerde artırılması uzun vadede sağlık harcamalarının azaltılmasına katkı 

sağlayabilir. Aynı zamanda kentsel yeşil alanların ekolojik ve ekonomik faydaları, su baskınları ve kentsel ısı 

adasının azaltılması gibi faydaları göz önünde bulundurulduğunda kentsel yeşil alanların insan ve şehirler 

açısından ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır (Akpinar, 2014). Bu kapsamda: 

 Ulusal çalışmalarda kentsel yeşil alanların sağlık faydası ve ekonomik faydası bir arada düşünülerek planlama 

ve program geliştirilmesi önerilmektedir.  

 Yerel yöneticilerin kentsel yeşil alanlar ile alakalı stratejiler geliştirmesi ve buna uygun olarak imar 

planlarında gerekli değişiklikleri yaparak kentsel yeşil alanların planlanması ve tasarımına özen göstermeleri 

önerilmektedir.  

 Yeşil alanların artırılması rastgele bitki dikimi ile değil, bir plan çerçevesinde ve uygun türler seçilerek 

yapılmalıdır. Bu planın oluşturulmasında rüzgâr, bakı, topoğrafya, sert zemin ve sokak yapısı (sokak kanyonu 

etkisi) vb. gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.  

 Kentsel yeşil alanların insan sağlığı açısından faydaları dikkate alınmalıdır. 

 Halk sağlığı enstitülerinden sorumlu olan birimler kentsel yeşil alanları finansal olarak insan sağlığı ve hava 

kalitesi açısından desteklemelidir. 

 Hava kirliliği ile mücadelede yeşil alanların artması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple ağaç dikimi 

yaygınlaştırılmalı ve yeşil alanların yok edilmesinden kaçınılmalıdır. 

 Hava kirliliği ile mücadelede bilinçli bireyler yetiştirilmelidir. Özellikle çocukların bu konuda duyarlı 

olmalarını sağlamak gelecek neslin bu konular üzerine daha etkin çözümler üretmeleri açısından önemlidir. 

İnsanların bu alanları sadece yeşil alan olarak görmeyip, insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin var 

olduğunu görmeleri amaçlanmalıdır. 
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Özet 

Hayvancılık sektörü, insan beslenmesinde önemli besin maddelerinin üretim kaynağını oluşturmaktadır. 

Hayvansal ürünlere olan talebin karşılanması, hayvancılık işletmeleri için istihdam olanağı ve gelir kaynağı 

sağlamaktadır. Süt sığırcılığı işletmelerinde yüksek verim, üretim ve gelir sağlanması için işletme içi donanımlar 

büyük önem arz etmektedir. Elde edilen verimi arttırmada etkili faktörlerden biri de mekanizasyon kullanımıdır. 

Gelişen teknoloji ile birlikte otomatik sistemler hayvansal üretimi sağlamak amacıyla süt sığırcılığı işletmelerinde 

de kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknolojiler iş gücü tasarrufu, hayvan sağlığı, bireysel hayvan takibi ve hayvan 

kontrolünü gerçekleştirerek pratik ve kolay üretim yapılmasını sağlamaktadır. 

Bu derlemede, süt sığırcılığı sektöründe verimli, karlı bir üretim yapmak amacıyla insan iş gücünü minimuma 

indiren ve hayvan refahını en üst seviyede tutan son yıllarda bilgi teknolojisinin gelişmesiyle süt çiftliklerinde de 

kullanılmaya başlanılan yeni teknolojiler araştırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Hassas hayvancılık, Sağım mekanizasyonu, Sağım teknolojileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVELOPMENTS IN MECHANIZATION IN DAIRY CATTLE BUSINESSES 

Abstract 

Livestock sector, it is the source of production of important nutrients in human nutrition. Meeting the demond for 

animal products, it provides a source of employment for livestock businesses and it provides a source of income. 

High efficiency in dairy cattle enterprises, in-house equipment is very important for manufacturing and revenue 

generation. One of the effective factors increasing the resulting yield is the use of mechanization with the 
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developing technology, automatic systems have started to be used in dairy cattle enterprises in order to ensure 

animal production. These technologies provide practical and easy production for labor saving, animal health, 

individual monitoring and animal control. 

In this review, in order to make efficient, profitable production in dairy cattle sector, new technologies that have 

been started to be used in dairy farms with the development of information technology in recent years the minimize 

human labor force and keep animal welfare at the highest level have been investigated. 

Keywords: Precision livestock, Milking mechanization, Milking technologies 

 

 

 

Giriş 

Hayvan yetiştiriciliği insanoğlunun en eski tarımsal uğraşı alanlarından ve geçim kaynaklarından birisi olmuştur 

(Akdeniz, 2015). Hayvancılık, gelişmiş ülkelerde bir endüstri haline gelmiş, ekonominin ayrılamaz bir parçası 

olmuştur. Bu durum, hayvancılığın ulusal düzeyde geliştirilmesi gereken stratejik bir sektör olduğunu ortaya 

koymaktadır (Güzel ve Aybek, 2017).  

Hayvancılık işletmeleri hayvan refahı, elde edilen verim ve üretim açısından büyük önem arz etmektedir. 

İşletmelerde verimi yükseltip, üretimi artırmak ve dolayısıyla kar elde etmek amacıyla işletme kadar işletme içi 

donanımlarının da yeri ve önemi büyüktür. 

Tarımsal üretimde elde edilen verimi arttırmada etkili faktörlerden birisi de mekanizasyon kullanımıdır (Kıyıcı, 

2018). Tarımsal mekanizasyonda bilgi teknolojinin gelişimiyle, hassas tarım konsepti tarım uygulamalarında 

kullanılmaya başlanmıştır. 1980‘lerden günümüze hassas tarım çalışmaları genellikle bitkisel üretim üzerine 

gerçekleştirilirken, son on beş yılda süt çiftliklerinde de kullanım alanı bulmaya başlamıştır. (Örs ve Oğuz, 2016).  

Hassas tarım teknolojileri, süt sığırcılığında kullanılan otomasyon sistemlerin geliştirilmesi ve hayvancılık 

sektörüne ait teknolojilerde kullanılması için oldukça önemlidir. Süt çiftliklerinde kullanılan hassas çiftlik 

çalışmaları üretimin kolay, pratik ve hijyenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. 

Bu derlemede, süt sığırcılığı sektöründe daha verimli ve daha karlı bir üretim amacıyla hayvan refahını üst 

seviyede tutan, işletme içerisinde kullanılan otomatik sistemlerin son yıllarda büyük bir gelişme gösteren yeni 

teknolojileri araştırılmıştır. 

 

Gelişme 

2.1. Hayvancılık 

Hayvancılık, toplumun hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasını sağlarken diğer taraftan bitkisel üretim 

yapısına, kırsal refahın gelişmesine ve genel ekonomiye önemli katkılarda bulunur. Hayvancılık, gelişmişlik 

durumu ne olursa olsun tüm ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Üretimin sürdürülebilmesi için yoğun bir iş 
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gücüne ihtiyaç duyduğundan; ülke ekonomisine önemli bir istihdam kaynağı oluşturmaktadır. Bu durum, 

hayvancılığın ulusal düzeyde geliştirilmesi gereken stratejik bir sektör olduğunu ortaya koymaktadır (Aydemir ve 

Pıçak, 2007). Hayvancılık bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artan nüfusun yeterli ve dengeli beslenmesi 

sağlanmalı ve birçok alanda endüstri hammaddesi olarak kullanılması açısından önemli bir yer tutmaktadır (Yener, 

2013).  

Nüfusumuzun hızla artması, et ve süt ürünlerine olan talebin karşılanmasında küçükbaş ve büyükbaş hayvansal 

ürünlerin, dolayısıyla hayvancılığın önemi gün geçtikçe artmaktadır. 

2.2. Süt Sığırcılığı 

Et ve süt gibi ürünlere karşı olan talebi karşılamada son derece önemli fonksiyonu olan sığır, dünyanın hemen her 

yerinde yetiştiriciliği yapılan bir hayvan türüdür (Uğur, 20016). Türkiye’nin toplam 16 milyon baş sığır varlığının 

%49’unu kültür ırkı, %41’ini melez ırkı ve %10’unu yerli ırk oluşturmaktadır (Anonim, 2019c). Sığır, dünya süt 

üretiminin %87.5-%89.5'ini, et üretiminin ise %25' ini tek başına sağlamaktadır. Yemlerdeki besin maddelerini 

insanların kullanabilecekleri değerli ürünlere dönüştürmede son derece yeteneklidir. Et ve süt üretim kapasitesi 

yüksektir. Sığırcılık önemli bir istihdam kaynağı durumundadır (Uğur, 2016). 

2.3. Süt Sığırcılığı İşletmeleri 

Süt sığırı yetiştiriciliğinde, hayvancılık işletmelerinin amacı; hayvan başına verim ya da verimleri yükselterek hem 

üretimi artırmak hem de işletmenin daha fazla kar elde etmesini sağlamak olmalıdır (Tutkun, 2015). Bunun 

gerçekleşmesi, üretime yönelik faaliyetlerin iyi bir şekilde planlanması ve uygulanması ile olanaklıdır. Planlama 

ve uygulamada başarı sağlanması, ancak barınak içi donanımının ve çevre koşullarının en uygun düzeyde 

oluşturulmasına bağlıdır (Bilgen, 2012). 

Süt sığırcılığı işletmelerinde, günlük çalışma zamanının %57,4’ünün sağım, %22,4’ünün yemleme ve %20,2’inin 

ahır temizliğine harcandığı göz önüne alındığında, sağım işleminin diğer işlere oranla daha çok işgücü tüketimi 

gerektiği bir gerçektir. Sağımdan sonra en çok iş gücü gerektiren işlem olan yem üretim ve dağıtımında başarı, 

işletmedeki hayvan sayısına uygun bir ahır temizliği, uygun makina kullanımıyla işletmedeki insan işgücünü 

önemli ölçüde azaltacaktır (Kınay, 2008). İşgücü gereksinimini en düşük düzeyde tutabilmek, işleri 

kolaylaştırmak, hayvan konforunu sağlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, verimi ve verimliliği artırmak ancak 

sağım, yem hazırlama, yemleme, gübre yönetimi ve bilgisayar destekli sürü yönetim uygulamalarında uygun 

mekanizasyon yöntemlerinin uygulanmasıyla sağlanabilmektedir (Bilgen, 2012). 

 

2.4. Hassas Hayvancılık 

Hassas hayvancılık, teknolojideki son gelişmelerden faydalanılarak geliştirilen ve gerçek zamanlı olarak çalışan, 

tam otomotize edilmiş izleme ve kontrol sistemleri ile hayvanların üremesini, üretimini, sağlık ve refahı ile çevreye 

olan etkilerini sürekli olarak takip eden, farklı modelleme teknikleri kullanarak doğum ve hastalık gibi önemli 

olayları gerçekleşmeden tahmin eden ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan bir hayvancılık yönetim sistemidir 

(Türker, vd., 2015). Hassas hayvansal üretim teknolojilerinden elde edilen faydalar; artan etkinlik, azaltılmış 

maliyet, geliştirilmiş ürün kalitesi, hayvan sağlığını iyileştirmek ve refah düzeyini arttırmaktır (Özgüven, 2017). 

2.5. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Mekanizasyondaki Gelişmeler 
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2.5.1. Sürü Yönetim Sistemi 

Süt sığırcılığında karlı bir üretim yapabilmek için sürünün bakım ve idaresinin çok iyi ve dikkatli bir şekilde 

yapılması gerekir. Hayvanların dikkatle izlenmesi sonucunda hem daha iyi verim elde edilir, hem de ortaya 

çıkabilecek çeşitli problemler en az düzeye indirilir. Hastalıklara gecikmeden müdahale edilebilir, kızgınlık 

gösteren hayvanlar zamanında tespit edilebilir. Ancak bu işlerin yapılması zaman alıcı ve yorucudur. Dikkatsizlik 

ve ihmal olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle hem sürünün daha iyi izlenebilmesi hem de insandan 

kaynaklanan hataların en aza indirgenmesi amacıyla bilgisayar destekli sürü yönetimi üzerinde çalışmalar yapılmış 

ve çok olumlu sonuçlar alınmıştır. Sürü yönetimi, hayvancılıkta karlılığı sağlayan en önemli hususlardan bir 

tanesidir (Çakıcı, 2006). 

Sürü yönetim sistemi, bilgisayar ve elektronik temelli verinin toplanması, iletimi, depolanması ve değerlendirme 

süreçlerini içeren bilgi teknolojilerinin kullanımının başlamasıyla yeni bir aşamaya geçilmiştir. Elektronik 

kimlikler, sürü yönetim yazılımları ve pedometre sürü yönetim sisteminde kullanılan bilgi teknolojilerinden 

bazılarıdır. Bu teknolojilerin süt sığırcılığı işletmelerinde kullanımı, üreticilere hayvanların gereksinimlerini doğru 

ve zamanında karşılayarak hayvanların bireysel potansiyelinden en yüksek düzeyde yararlanmayı, hastalıkları 

daha erken teşhis ederek ve koruyucu sağlık önlemleri alarak ilaç kullanımını azaltma imkanı vermektedir (Tan, 

2016). 

2.5.1.1. rfid 

RFID, Radyo Frekansı ile Tanımlama olarak adlandırılır (Maraşlı ve Çıbuk, 2015). RFID sistemleri, etiket, 

okuyucu, okuyucuya bağlı antenler, bilgisayar ve sistem yazılımlarından oluşmaktadır (Şekil 1).  Radyo frekanslı 

tanıma sistemlerinde veri ve enerji transferi, etiket ve okuyucu arasında herhangi bir temas olmadan 

sağlanmaktadır. Okuyucunun yaydığı elektromanyetik dalgalar antenle buluşmakta ve etiket içindeki devreleri 

harekete geçirmektedir. Etiketin içinde yer alan kondansatör, okuyucudan gelen dalgalardaki enerjiyi alır, 

mikroçip bu enerjiyi kullanarak dalgaları okuyucuya geri gönderir ve okuyucu da yeni dalgayı dijital veri haline 

dönüştürür (Özbek, 2014). Hayvancılıkta radyo frekans kullanımı büyükbaş ya da küçükbaş olsun ilk akla gelen 

kullanım kulak küpelerinde kullanımıdır (Gündüz ve Akyüz, 2017). 

 

Şekil 1. Radyo Frekansı Tanıma Sistemlerinin Temel İlkesi (Uzmay, vd., 2010) 

2.5.1.1.1. Elektronik Hayvan Tanıma Sistemleri 

Elektronik tanıma sistemleri bir çok otomasyon uygulaması için anahtar teknolojidir. Günümüzde elektronik 

hayvan tanıma sistemleri yaygın olarak, radyo frekans içeren elektronik tanıma künyelerinde hayvanların 

kimliklendirilmesi için kullanılmaktadır (Uzmay, vd., 2010). Kimliklendirme için her hayvana bir kimlik numarası 
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atanmakta ve bu kimlik numarasını taşıyan malzeme hayvanın üzerine yerleştirilmektedir. Bu sayede işletmedeki 

tüm hayvanların, diğerlerinden ayrılabilecek şekilde işaretlenmesi ve böylece sürekli izlenebilmesi mümkün 

kılınmaktadır (Özgüven, 2017). Bu elektronik tanıma künye tipleri; boyun veya ayağa geçirilen kayış üzerine 

takılan tiplerdir (Şekil 2) (Uzmay, vd., 2010).  

 

Şekil 2. Bir Kayış ile Boyun veya Ayağa Takılan Tipte Elektronik Tanıma Künyesi (Uzmay, vd., 2010) 

2.5.1.1.2. Pedometre 

Kızgınlıktaki hayvanlar diğer hayvanlara göre daha fazla hareket etmektedir. Bu nedenle pedometre kullanılarak 

atılan adımın ölçülmesi kızgınlık belirlenmesi için kullanılabilmektedir. Her hayvanın hareketliliği farklı 

olabildiğinden bütün hayvanların kızgınlığı için geçerli standart adım sayısını belirlemek yerine sadece bir 

hayvanın kendi değerleri arasında karşılaştırma yapılmaktadır. İçerisinde bulunan ivmeölçer sensörü ile 

hareketliliği algılayarak üretilen verileri mikrodenetleyicide işleyerek adım bilgilerini oluşturmaktadır. Bu bilgiler 

belirli aralıklarla kablosuz RF modül kullanarak bilgisayara aktarılmaktadır. Bilgisayar yazılımı, hayvana ait adım 

bilgilerini eski adım bilgileriyle karşılaştırarak hayvanın kızgın olup olmadığına karar vermektedir. Sistem 

kızgınlık tahmini yaptığı hayvanlar için uyarı vermekte ve bu sayede tohumlamanın zamanında yapılması 

sağlanmaktadır. Pedometre ile yapılan ölçümlerde her hayvanın günlük adımına göre bir ortalama alındığı için 

güvenilir sonuçlar vermektedir (Tan, 2016). Pedometreler hayvanın bacağına ya da boynuna geçirilen bir tasmaya 

takılmaktadır (Şekil 3) (Örs, 2015). 

 

Şekil 3. Boyuna ve Ayağa Takılan Pedometreler (Örs, 2015) 

2.5.2. Süt Sağım Robotu 
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Süt çiftliklerindeki kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla, bireysel olarak her bir süt ineğinin tüm 

potansiyelinin keşfedilmesi gerekir. Bu nedenle geleneksel süt çiftliğinde sürü yönetimi uygulanırken, hassas süt 

çiftliğinde temel mantık her bir ineğin bir birey olarak değerlendirilmesi ve her bir ineğin bireysel olarak 

yönetilmesidir. Bu amaca hizmet eden hassas süt çiftliği teknolojilerinde en ilgi çekeni hiç şüphesiz süt sağım 

robotlarıdır (Şekil 4) (Örs ve Oğuz, 2016). 

Şekil 4. Süt Sağım Robotu (Anonim, 2019e) 

Sağım ünitesinin bütün fonksiyonlarını otomatik hale getiren, insan müdahalesi olmadan düzenli olarak sağımın 

gerçekleşmesini sağlayan sistemlerdir. Robotlu sağımın amacı, sağım süresince sağım işçisine ihtiyaç olmaksızın 

tamamen makine ile sağımı gerçekleştirmektir. Bu robot; insan ve hayvan refahı oluşturarak işgücü tasarrufu 

sağlamaktadır (Mundan, vd., 2014). Robotlu sağım sistemi ekipmanlarının arasında bilgisayar, algılayıcılar, sağım 

durağı, otomatik kapılar, yemleme yeri, temizleme sistemi, sağım sistemi ve robotlu kol sayılabilir (Alıç ve Yener, 

2006). 

Sistemin bir parçası olan bilgisayar, robotlu sağım sisteminin değişik fonksiyonlarını yönetmekte ve alışılmamış 

durumları ikaz etmektedir. Sağım başlıklarının ineğe takılması, çıkarılması, inek memesinin sağıma hazırlanması 

aşamasında manevra yapabilen metal robot kolun hareketini de idare etmektedir. Bunun yanında, sağım zamanında 

ineğin tanınması, ineğe verilecek olan yemin belirlenmesi, sisteme giriş-çıkış kapılarının açılıp kapanmasından da 

sorumludur. Robotlu sağım sisteminde, inekler sistemi gönüllü olarak ziyaret etmektedir. Sistemde bütün inekler 

giriş kapısına yerleştirilen almaçlar (bir elektrik akımını alarak başka bir güce çeviren aygıt) sayesinde sağım 

sisteminin bilgisayarı tarafından elektronik numaralar ile tanınmaktadır. Bu genellikle ineklerin boynunda bulunan 

manyetik tasmalar sayesinde olmaktadır ve tanınan ineklerde sağım işlemi başlatılmaktadır. Sistemin giriş kapısı 

elektronik olarak kapandıktan sonra elektronik yemleyiciler ile yem verilmektedir. Yemleme bölümü, sağım süresi 

boyunca ineğin sakin durması ve oluşan dürtü ile sağım bölmesine gitmesini sağlamaktadır (Demir ve Öztürk, 

2010). Sistemde inek yemi yerken sağım işlemi başlar. Her ineğe süt verimine göre farklı miktarlarda yem verilir 

(Alıç ve Yener, 2006).  

Sistemin bir parçası olan metal robot kol ineğin altına doğru gelmekte ve metal robot kolun üzerine monte olan 

yıkama sistemi ile meme başları temizlenmektedir (Demir ve Öztürk, 2010). Yıkama işleminden sonra silindir 

şeklindeki zıt yönlü dönen fırçalar, meme başlarında temizleme işlemini yapıp geri çekilmektedir (Anonim, 

2019e). 
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Lazer ünitesi (ultrasonik sensörler) ile ineğin meme başlarının konumları belirlenmektedir. Lazer sistemle meme 

başlarının yerleri belirlendikten sonra metal robot kol üzerinde bulunan sağım başlıkları ineğin memesine 

takılmaktadır (Demir ve Öztürk, 2010). Sensörler öncelikle ineğin sağ ön meme başının yerini tespit etmekte, daha 

sonra bu meme başını baz alıp diğer üç meme başının yerini belirlemektedir (Özgüven, 2017). Her bir sağım başlığı 

kendi ölçme aygıtına sahiptir. Süt akışı azaldığında sağım başlıklarındaki vakum azalmakta ve sağım başlıkları 

çıkarılmaktadır. Bütün sağım başlıkları çıkarıldıktan sonra, metal robot kol üzerinde her sağım başlığı doğrudan 

buharla ardından suyla yıkanmakta, metal robot kol tekrar ineğin altına doğru hareket etmekte ve her bir meme 

başına dezenfektanlı solüsyon püskürtülmektedir. Bu işlem de tamamlandıktan sonra çıkış kapıları açılmakta ve 

inekler sağım durağından ayrılmaktadır (Demir ve Öztürk).  

Özel kamera sistemleri ise sağım süresince hayvanın yaptığı tüm hareketleri izlemektedir (Özgüven, 2017). 

Robotlar sayesinde meydana gelen serbest hayvan trafiğinde ne zaman yiyeceğine, sağıma gireceğine ve 

dinleneceğine inek kendisi karar vermektedir (Örs ve Kaya, 2015). 

2.5.3. Yemleme Robotu 

Bir çiftlikte günün işçilik açısından en fazla vakit harcanan kısmı yem hazırlama ve hayvanları yemlemedir. Her 

bölmede farklı yaş ve dönemde hatta kondisyonda hayvanlar olduğu düşünüldüğünde hepsi için farklı yem karması 

oluşturulması gerekmektedir. Bu bir işçi için çok zaman alan bir işlemdir. (Anonim, 2019d).  

Yemleme robotları, hayvanların dengeli ve yeterli beslenmeleri için gerekli yemlerin hayvanların bireysel 

verimliliği de göz önüne alınarak farklı rasyonlarda ve miktarlarda verebilen sistemlerdir. Bu robotların kullanımı 

ile işgücüne sadece mutfak adı verilen yem deposunun hazırlanmasında ve temizlenmesinde ihtiyaç duyulur 

(Özgüven, 2017). 

Yem mutfağı, yemin depolandığı, seçildiği, karıştırma ve yemleme robotuna yüklendiği odadır. Yem mutfağına 

kurulan kepçeli bir vinç grubu, doğru rasyonu tartmak ve karıştırmak için yem bloğuna doğru otomatik olarak 

hareket eder. Yem kepçesi gereken yemi en yüksek noktadan almak için bir lazerle yem yüksekliğini tarar ve 

kepçenin istenen miktarda yem almasını sağlar (Şekil 5) (Anonim, 2019e). 

 

Şekil 5. Yem Mutfağı ve Yem Kepçesi (Anonim, 2019e) 

Yemleme robotuna yem alındıktan sonra barınağa bağımsız bir şekilde hareket eder. Barınağın dışında, zemindeki 

metal şeritleri takip eder, barınakta ise yem kilidini veya yem duvarını takip eder. Yemleme robotu, yem itme 

sırasında yem yüksekliği sensörüyle yem kilidinin önündeki yem miktarını ölçer ve yem miktarını bilir. Ortalama 
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yem yüksekliği önceden ayarlanmış bir seviyenin altına düşerse gerekli rasyonları yükleyip yemi bırakır. Yem 

kilidinin önünde aşırı veya yetersiz yem olmasını önler (Şekil 6) (Anonim, 2019e). 

 

Şekil 6. Yemleme Robotu (Anonim, 2019e) 

2.5.4. Yem İtici Robot 

Yemliklere dökülen yemler hayvanlar tarafından devamlı dağıtıldığı için işçilerin belirli aralıklarla yemlerin tekrar 

tekrar toplanması gerekmektedir. Bu işçiliği ortadan kaldırmak üzere geliştirilen robotlar yem dağılmasına imkân 

vermeden yemleri bir işçi olmadan toplayabilmekte ve bu sayede yem israfı önlenmektedir. Enerji tasarruflu 

elektrikli motora sahip olan, aküyle çalışan bir robottur. (Anonim, 2019d). Hayvanları ürkütmeden tamamen 

otomatik olarak yemi iten ve eşit dağılımını sağlayan bir robottur. Yeme kolay ve sürekli erişim, hayvan trafiğini 

ve özellikle de geceleri kuru madde alımını arttırırken, artığı da azaltan bir faktördür. Yem itici robotlar son derece 

düşük miktarda enerji kullanan çevre dostu çözümlerdir (Şekil 7) (Örs, 2015). 

 

Şekil 7. Yem İtici Robot (Anonim, 2019e) 

2.5.5. Buzağı Mama Robotu 

Buzağıların, az miktarlarda ve gün boyunca beslenmesi tercih edilir. Elle besleme durumunda ise, iş gücü 

kısıtlamaları nedeni ile günde bir veya iki kez yapılır. İşte bu nedenle otomatik buzağı besleme sistemleri, gün 

boyunca doğru miktar ve yoğunlukta besleme yaparak, emzirmeye en yakın çözümü sunmaktadırlar (Kaya ve Örs, 

2015). 
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Buzağı mamaları, merkezi besleme ünitesi içerisinde bulunmaktadır. Buzağılar beslenme ünitesine yaklaştığında 

üzerindeki kimliklendirme bilgisiyle sistem buzağıyı tanımakta ve buzağının beslenmesi için gerekli mamayı taze 

olarak hazırlamaktadır. Sistem bilgisayar kontrollü olarak tam otomatik şekilde çalışmaktadır (Şekil 8) (Özgüven, 

2017). 

 

Şekil 8. Buzağı Mama Robotu (Anonim, 2019e) 

 

2.5.6. Ahır Temizleyici Robot 

Zemin temizleme hayvan ve insan sağlığı açısından çok önemlidir. Zeminin temizlenmemesine bağlı olarak metan 

gibi zararlı gazlar ortaya çıkarak hayvan ve insanlar üzerinde olumsuz etkilere sahiptir. Dolayısıyla da hayvan 

verimini düşürmektedir (Anonim, 2019d). 

Ahır temizleyici robot, barınak zeminin mümkün olduğunca temiz kalmasını sağlar. Ahır temizleyici robot, aküyle 

çalışan bir araçtır. Dahili ultrasyon sensörü, temizleme robutunun önceden belirlenen bir alanda duvarları takip 

etmesini sağlar. Ahırı temizledikten sonra temizleyici robot şarj istasyonuna geri döner ayrıca her temizlik 

rotasının başlangıç noktası olarak işlev görür (Şekil 9) (Anonim, 2019e). 

 

Şekil 9. Ahır Temizleyici Robot (Anonim, 2019e) 

2.5.7. Otomatik Kaşıma Fırçası 

İneklerin konforu ve hijyeni, bir ahırdaki önemli hususlardır. Otomatik kaşıma fırçası, ineklerin toz ve 

kaşıntılardan arındırılması için tasarlanmıştır. Konfor için çeşitli kalınlıklara sahip ve spiral şeklinde yerleştirilmiş 
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kıllara sahiptir. Dokunmatik olarak çalıştırılır ve inek fırçayı ittiği zaman ters yöne döner. Kan dolaşımını uyararak 

daha sağlıklı ve daha üretken bir sürüye olanak sağlar (Şekil 10) (Anonim, 2019e). 

 

Şekil 10. Otomatik Kaşıma Fırçası (Anonim, 2019e) 

Sonuç 

Hayvancılık alanında üretim yapan işletmelerin, hayvancılık uygulamalarının sunmuş olduğu ileri teknoloji 

sayesinde; insan ve hayvan refahı oluşturarak işgücü tasarrufu, artan girdi etkinliği, azaltılmış maliyet, geliştirilmiş 

ürün kalitesi, çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirgeme, zamanında doğru karar alma imkanı ile üretimde 

verimlilik sağlanmaktadır. Nüfusun her geçen gün arttığı günümüzde artan gıda ihtiyacının karşılanmasında 

hayvancılık teknolojilerinin kullanılması hayvansal üretime önemli katkılar sağlayacaktır (Özgüven, 2017). 
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EBELİK BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLADIKLARI BAKIM PLANLARINDA EN ÇOK 

KULLANDIKLARI TANILAR NELERDİR? 

Keziban AMANAK1    Sema OFLAZ1 

1Adnan Menderes Üniversitesi 

Amaç: Çalışma ebelik birinci sınıf öğrencilerinin bakım planlarında en çok kullandıkları tanıların hangileri 

olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırma; bir üniversitenin Ebelik Bölümünde öğrenim gören 

46 ebelik birinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırma verileri çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul 

eden öğrencilerin hazırladığı 92 bakım planının incelenmesi ile toplanmıştır. Bakım planlarında kullanılan tanılar 

NANDA-I Taksonomi II alanları altında gruplanmıştır. Verilerin sunumu sayı ve yüzde dağılımları şeklinde 

verilmiştir.  

Bulgular: Araştırmada yer alan öğrencilerin yaş ortalaması 19.25±2.87 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin 

%87.4’ünün geliri giderine denk, %83.2’si yurtta kalmakta, %32.5’i şu ana kadar en uzun olarak ilçede yaşamını 

sürdürmüş,  %69.5’i çekirdek aile tipinde, %39.4’ü iki kardeşe sahip ve %73.2’si ebelik bölümünü kendi 

istekleriyle gelmişlerdir. Öğrencilerin hazırladıkları bakım planlarında NANDA-I' in 7 alanında 31 farklı tanı 

kullandıkları görülmüştür. Öğrencilerin hazırladıkları bakım planlarında %48.7 oranında beslenme ve metabolik, 

% 15.8 oranında aktivite-egzersiz ve %14.9 oranında sağlığı algılama-sağlığın yönetimi alanlarında tanılar 

kullandıkları görülmüştür. En çok kullanılan tanıların ise kullanım sıklığına göre; enfeksiyon riski, uyku 

örüntüsünde rahatsızlık ve akut ağrı olduğu görülmüştür. Diğer taraftan öğrencilerin cinsellik-üreme ve değer-

inanç alanlarında hiç tanı kullanmadıkları görülmüştür.  

Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin NANDA-I'in 7 alanında 31 farklı tanı kullandıkları ve tanıların büyük bir 

çoğunluğunun fizyolojik gereksinimlere yönelik olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Ebelik, Bakım Planı, Tanı 

 

 

 

 

 

 

 

WHAT ARE THE MOST DIAGNOSIS OF MIDWIFERY FIRST CLASS STUDENTS USED IN THE 

CARE PLAN? 

Aim: The aim of this study was to determine the most common diagnoses used by midwifery first year students 

in their care plans. 

Method: This descriptive study was conducted. Research 46 midwifery first year students studying at the 

midwifery department of a university. The research data were collected by examining 92 care plans prepared by 

the students who voluntarily agreed to participate in the study. Diagnoses used in care plans were grouped under 

NANDA-I Taxonomy II fields. The presentation of the data is given as number and percentage distributions. 

Results: The mean age of the students was 19.25 ± 2.87. 87.4% of the students are equivalent to income, 83.2% 

live in the dormitory, 32.5% have lived in the district as the longest so far, 69.5% have nuclear family type, 39.4% 
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have two siblings and 73.2% midwifery section of their own wishes have come. It was seen that students used 31 

different diagnoses in 7 areas of NANDA-I in their care plans. In the care plans prepared by the students, it was 

seen that they used diagnoses in the fields of nutrition and metabolic, activity-exercise in 15.7% and health 

perception-health management in 14.9%. According to the frequency of use of the most commonly used diagnoses; 

infection risk, discomfort in sleep pattern and acute pain. On the other hand, it was seen that the students did not 

use any diagnosis in the fields of sexuality-reproduction and value-belief. 

Conclusion and Recommendations: It was observed that the students used 31 different diagnoses in 7 areas of 

NANDA-I and the majority of the diagnoses were directed to physiological needs. 

Key Words: Midwifery, Care Plan, Diagnosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş 

Hemşirelik süreci, sağlıklı ya da hasta bireyin sağlık bakım gereksinimlerini tanımlanması ve bireye özgü 

bakım verilmesinde kullanılan sistematik bir yöntemdir (Birol, 2002). Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ise, hemşirelik 

bakımında bilimsel problem çözümleme yönteminin sistemli bir biçimde kullanılmasıdır. Ebeler de hemşireler 

gibi mesleklerini icra ederken hemşirelik sürecini kullanmaktadırlar. Ebelik öğrencilerinin edindikleri bilgi ve 

becerileri daha sonra meslek yaşamlarında kullanmaları beklenmektedir. Bu noktada hemşirelik sürecini 

kullanmak, sistematik bir biçimde sorunların çözümünde yol gösterici olmaktadır. Hemşirelik sürecinin faydaları 

(iş merkezli değil hasta merkezli bakım verilmesini sağlar, çok yönlü düşünme alışkanlığı kazandırır, 

gereksinimlerin yorumunda bireysel farklılıklar ortadan kaldırılmış olur, verilecek bakımda öncelikler belirlenir, 

kazanılan teorik bilginin uygulamaya aktarılmasına olanak sağlar, yapılacak işlemler kaydedileceği için yasal 

dayanak oluşturur, araştırmalar için kaynak teşkil eder, kullanan kişiye bilimsel bir kimlik kazandırır, zamandan 

ekonomi sağlar) şeklindedir. Hemşirelik süreci; veri toplama, tanı koyma, planlama, uygulama, değerlendirme 

aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamaların doğru ve eksiksiz uygulanması hastaya uygun bakımın verilmesine 

olanak sağlamaktadır. Sürecin doğru yönetilebilmesi için gerekli teorik ve pratik bilginin öğrencilikte kazanılması 

çok önemlidir. Sürecin bir aşaması olan tanılama kısmında hastaya bütüncül bakmamaktan kaynaklanan 

kalıplaşmış sorunları ele alma sorunu ile karşılaşılabilmektedir (Akça, 2008; Birol, 1997; Carpenito-Moyet, 2012;  

Potter, 2009). Dolayısıyla öğrencilerde süreç kullanımına yönelik tesbit edilen sorunların belirlenmesi ile eğitimde 

eksik kalan noktaların tamamlanması gerekmektedir. Bu bilgilerin ışığında mevcut çalışma sürecin bir parçası olan 

tanılama bölümü için, öğrencilerinin bakım planlarında en çok kullandıkları tanıları belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. 
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Materyal ve Metod 

Araştırma tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırma; bir üniversitenin Ebelik Bölümünde öğrenim gören 46 

ebelik birinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırma verileri çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 

öğrencilerin hazırladığı 92 bakım planının incelenmesi ile toplanmıştır. Bakım planlarında kullanılan tanılar 

NANDA-I Taksonomi II alanları altında gruplanmıştır (Carpenito-Moyet, 2012). Verilerin sunumu sayı ve yüzde 

dağılımları şeklinde verilmiştir. 

 

 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırmada yer alan öğrencilerin yaş ortalaması 19.25±2.87 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin 

%87.4’ünün geliri giderine denk, %83.2’si yurtta kalmakta, %32.5’i şu ana kadar en uzun olarak ilçede yaşamını 

sürdürmüş,  %69.5’i çekirdek aile tipinde, %39.4’ü iki kardeşe sahip ve %73.2’si ebelik bölümünü kendi 

istekleriyle gelmişlerdir. Öğrencilerin hazırladıkları bakım planlarında NANDA-I' in 7 alanında 31 farklı tanı 

kullandıkları görülmüştür. Öğrencilerin hazırladıkları bakım planlarında %48.7 oranında beslenme ve metabolik, 

% 15.8 oranında aktivite-egzersiz ve %14.9 oranında sağlığı algılama-sağlığın yönetimi alanlarında tanılar 

kullandıkları görülmüştür. En çok kullanılan tanıların ise kullanım sıklığına göre; enfeksiyon riski, uyku 

örüntüsünde rahatsızlık ve akut ağrı olduğu görülmüştür. Diğer taraftan öğrencilerin cinsellik-üreme ve değer-

inanç alanlarında hiç tanı kullanmadıkları görülmüştür. Bu sonuçlar öğrencilerin hastalara bütüncül bakmakta 

zorlandıkları ve kalıplaşmış tanılar üzerinden bakım verdikleri sonucunu düşündürmektedir. Ayrıca bu sonuçlar  

öğrencilerin Türk toplumu tarafından mahrem kabul edilen konularda hastalara bakım vermede zorlandıklarını 

göstermesi bakımından önemlidir.  

 

Sonuç 

Öğrencilerin NANDA-I'in 7 alanında 31 farklı tanı kullandıkları ve tanıların büyük bir çoğunluğunun 

fizyolojik gereksinimlere yönelik olduğu görülmüştür. Ancak bu sonuçlar öğrencilerin hastalara bütüncül 

bakmakta zorlandıkları ve özellikle Türk toplumu tarafından mahrem kabul edilen konulardan uzak durmaya 

çalıştıklarını göstermektedir. Öğrencilerin bütüncül bakış açısıyla hastalarına bakım vermelerini sağlamak için bu 

konuda özel seçmeli derslerin açılması önerilmektedir.  
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN İLKYARDIM DERSİNİN ETKİNLİĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Keziban AMANAK 

Adnan Menderes Üniversitesi 

 

Amaç: Bu araştırma üniversite öğrencilerine verilen İlkyardım dersinin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla 

yapılmıştır.    

Yöntem: Araştırma ön test-son test düzende yarı deneysel olarak 86 Ebelik, 79 Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 

olmak üzere toplam 165 öğrenci ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve İlkyardım Bilgi 

Formu kullanılmıştır. Veriler araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden öğrencilerin öz bildirimlerine dayalı 

olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik, aritmetik ortalama testleri kullanılmıştır.  

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 19.82±2.36 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin ilkyardım bilgilerine yönelik 

ön test ve son test sonuçlarına bakıldığında;  ön testte ilkyardımın tanımını bilme oranı %6.1 iken, bu oran son 

testte 89.6’ya yükselmiştir.  Ön testte yanıklarda yapılması gereken ilkyardım uygulamalarını bilme oranı %23.5 

iken, bu oran son testte 93.52’e yükselmiştir.  Ön testte donmalarda ve sıcak çarpmasında yapılması gereken 

uygulamaları bilme oranı %10.2 iken, bu oran son testte %91.5’e yükselmiştir.  Ön testte solunum yolunun tam ve 

kısmi tıkanma belirtilerini ve yapılması gereken uygulamaları bilme oranı %7.9 iken, bu oran son testte 92.5’e 

yükselmiştir. Ön testte Heimlick manevrasının nasıl yapılması gerektiğini bilme oranı %6.5 iken, bu oran son testte 

95.7’ye yükselmiştir. Ön testte Temel Yaşam Desteğinin nasıl uygulanması gerektiğini bilme oranı %2.5 iken, bu 

oran son testte %90.8’e yükselmiştir.  

Sonuç ve Öneriler: Çalışmada öğrencilerin son test ilkyardım bilgilerinin ilk test sonuçlarına göre oldukça yüksek 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, ilkyardım, temel yaşam desteği 

 

 

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FIRST AID COURSE GIVEN TO UNIVERSITY 

STUDENTS 

Aim: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the first aid course given to university students 

Methods: The research was conducted with a total of 165 students (86 midwifery and 79 child development 

department students). Personal Information Form and First Aid Information Form were used for data collection. 

Data were collected based on self-reports of students who voluntarily agreed to participate in the study. Percentage 

and arithmetic mean tests were used in the analysis of the data. 

Results: The mean age of the students was 19.82 ± 2.36 years. When the pre-test and post-test results of the first 

aid information of the students are examined; while the rate of knowing the definition of first aid in the pre-test 
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was 6.1%, this rate increased to 89.6 in the final test. While the rate of knowing first aid applications to be 

performed in burns in pre-test was 23.5%, this rate increased to 93.52 in post-test. While the rate of knowing the 

applications to be done in freezing and heat stroke in the pre-test was 10.2%, this rate increased to 91.5% in the 

final test. While the rate of knowing the symptoms of complete and partial obstruction of the airway in the pre-test 

and the applications to be performed was 7.9%, this rate increased to 92.5 in the final test. While the rate of 

knowing how to perform Heimlick maneuver in the pre-test was 6.5%, it increased to 95.7 in the last test. While 

the rate of knowing how to apply Basic Life Support in the pre-test was 2.5%, it increased to 90.8% in the post-

test. 

Conclusion and Recommendations: In the study, it was concluded that the students' first aid knowledge was 

significantly higher than the first test results. 

Keywords: Student, first aid, basic life support 

 

 

GİRİŞ 

İlk yardım, herhangi bir kaza ya da yaşamın tehlikeye zamanlarda durumun daha kötüye gitmesini ya da 

bireyin hayatının tehlikeye girmesini önlemek amacıyla, tıbbi malzeme olmaksızın yapılan uygulamalardır. İlk 

yardımın amaçlarına bakıldığında; yaşamın devamının sağlanması, durumun kötüye gitmesinin önlenmesi ve 

iyileşmeyi kolaylaştırmadır. İlk yardım uygulamalarını bilmek, mortalite ve morbiditelerin azaltılması açısından, 

toplumun tamamını ilgilendiren, önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kazalarda ölümlerin %10’u ilk 5 dakika 

içerisinde, yarısı ise ilk 30 dakika içerisinde gerçekleşmektedir. Araştırmalarda, meydana gelen ölümlerin 

%38’inin kaza yerinde yapılan bilinçli ve yeterli ilk yardım uygulamaları sayesinde önlenebileceği 

bildirilmektedir. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü İlk yardım Yönetmeliğine göre tüm 

kurumlarda yirmi kişide bir, riskli işyerlerinde ise on kişiden bir kişinin ilk yardım eğitimi almasını zorunlu 

tutmuştur (Altındiş ve ark., 2017; Büyükkayacı ve ark., 2013). Tüm bu bilgiler ilk yardım eğitimin önemini 

göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Dolayısıyla bu çalışma üniversite öğrencilerine verilen İlkyardım 

dersinin etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.   

 

Materyal ve Metod 

 Araştırma ön test-son test düzende yarı deneysel olarak 86 Ebelik, 79 Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi 

olmak üzere toplam 165 öğrenci ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından literatür 

doğrultusunda hazırlanmış Kişisel Bilgi Formu (Şen ve ark., 2014; Dikmen ve ark., 2016) ve İlkyardım Bilgi 

Formu (Demir ve ark., 2007; Türkeş ve Özcan, 2005) kullanılmıştır. Veriler araştırmaya katılmayı gönüllü olarak 

kabul eden öğrencilerin öz bildirimlerine dayalı olarak toplanmıştır. Veriler toplanmadan önce öğrencilere 

araştırmanın amacı ve konusu hakkında bilgi verilmiş, istedikleri zaman araştırmadan çıkabilecekleri konusunda 

bilgilendirilmişlerdir. Verilerin analizinde yüzdelik, aritmetik ortalama testleri kullanılmıştır. 
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Bulgular 

Öğrencilerin yaş ortalaması 19.82±2.36 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin %81.6’sının geliri giderine eşit, %74.7’si 

yurtta kalmakta, %42.8’i en uzun süre ilçede yaşamış, %84.5’i çekirdek aile yapısına sahip, %46.6’sı iki kardeşe 

sahip ve %80.4.7’ü öğrenim gördükleri bölüme isteyerek gelmişlerdir. Öğrencilerin ilkyardım bilgilerine yönelik 

ön test ve son test sonuçlarına bakıldığında;  ön testte ilkyardımın tanımını bilme oranı %6.1 iken, bu oran son 

testte 89.6’ya yükselmiştir.  Ön testte yanıklarda yapılması gereken ilkyardım uygulamalarını bilme oranı %23.5 

iken, bu oran son testte 93.52’e yükselmiştir.  Ön testte donmalarda ve sıcak çarpmasında yapılması gereken 

uygulamaları bilme oranı %10.2 iken, bu oran son testte %91.5’e yükselmiştir.  Ön testte solunum yolunun tam ve 

kısmi tıkanma belirtilerini ve yapılması gereken uygulamaları bilme oranı %7.9 iken, bu oran son testte 92.5’e 

yükselmiştir. Ön testte Heimlick manevrasının nasıl yapılması gerektiğini bilme oranı %6.5 iken, bu oran son testte 

95.7’ye yükselmiştir. Ön testte Temel Yaşam Desteğinin nasıl uygulanması gerektiğini bilme oranı %2.5 iken, bu 

oran son testte %90.8’e yükselmiştir. Bu sonuçlar öğrencilere verilen ilkyardım dersinin etkinliğini göstermesi 

açısından önemlidir. 

 

Sonuç 

Çalışmada öğrencilerin son test ilkyardım bilgilerinin ilk test sonuçlarına göre oldukça yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca yönelik olarak ilkyardım eğitimlerinin sadece üniversite düzeyinde değil, tüm 

eğitim düzeylerine yaygınlaştırılması, hatta sivil hayatta da hizmet içi eğitimler şeklinde devam ettirilmesi 

önerilmektedir.  
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MARABEL PATATES ÇEŞİDİNDEN SAFLAŞTIRILAN POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN 

KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Toygan YAVUZ1 & Dudu DEMİR1 
1Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Isparta Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi, Isparta, 32260, Türkiye 

 

Polifenol oksidaz enzimi (PPO) oksidoredüktaz grubunda yer alan, aktif merkezinde bakır bulunan bir enzimdir. 

PPO enzimi meyve ve sebzelerde meydana gelen enzimatik esmerleşmenin sorumlusudur. Enzimin kinetik 

özelliklerinin belirlenmesi enzimatik esmerleşme reaksiyonunun anlaşılabilmesi açısından önemlidir. 

 

Bu çalışmada, Marabel patates çeşidinden polifenol oksidaz enzimi saflaştırılmıştır. Saflaştırma işleminde %0-80 

arasında doygunlukta amonyum sülfat ile çöktürme, diyaliz ve Sepharose 4B-L-tirozin-p-aminobenzoik asit afinite 

jeli sırasıyla uygulanmıştır. SDS-PAGE elektroforez jeliyle enzim saflığının kontrolü yapılmıştır. 

 

Marabel patatesinden saflaştırılan PPO enziminin katekol substratına karşı optimum pH değeri 7 ve optimum 

sıcaklık değeri 20 ◦C olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen optimum koşullarda Linewear-Burk grafiğinin 

denkleminden yararlanarak enzimin kinetik özellikleri belirlenmiştir. Saflaştırılan Marabel patates çeşidindeki 

PPO enziminin optimum koşullarda katekol substratı için KM değeri 5.4 mM ve Vmax değeri ise 769.23 U/mLdak 

olarak belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Marabel, Patates , Polifenol oksidaz, Afinite kromotografisi, Saflaştırma, Kinetik özellikler 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINATION OF KINETIC PROPERTIES OF POLYPHENOL OXIDASE ENZYME PURIFIED 

FROM MARABEL POTATO VARIETY 

 

Toygan YAVUZ1 & Dudu DEMİR1 
1Department of Agricultural Biotechnology, Faculty of Agricultural Sciences and Technologies, Isparta 

University of Applied Sciences, Isparta, 32260, Turkey 

 

Polyphenol oxidase enzyme (PPO) is an enzyme in the oxidoreductase group with active center copper. PPO 

enzyme is responsible for enzymatic browning of fruits and vegetables. Determination of the enzyme kinetic 

properties is important for understanding the enzymatic browning reaction. 
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In this study, polyphenol oxidase enzyme was purified from Marabel potato variety. In the purification process, 

precipitation with ammonium sulfate at 0-80% saturation, dialysis and Sepharose 4B-L-tyrosine-p-aminobenzoic 

acid affinity gel were applied respectively. Enzyme purity was checked by SDS-PAGE electrophoresis gel. 

 

The optimum pH value and optimum temperature value of the PPO enzyme purified from Marabel potato were 

determined 7 and 20 ◦C against the catechol substrate, respectively. The kinetic properties of the enzyme were 

determined using the Linewear-Burk graph equation under the optimum conditions. KM and Vmax values of PPO 

enzyme in purified Marabel potato variety were determined as 5.4 mM and 769.23 U/mLmin for catechol substrate 

under optimum conditions. 

 

Keywords: Marabel, Potato , Polyphenol oxidase, Affinity chromatography, Purification, Kinetic properties 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş 

Patates (Solanum tuberosum L.)’in anavatanı Güney Amerika kıtasında bulunan And Dağlarının yüksek 

kesimleridir (Rowe, 1993). Patates bitkisi 70º kuzey enleminden 50º güney enlemine kadar çok geniş bir alana 

yayılmıştır. Türkiye’ye 1850’li yıllarda Kafkasya üzerinden girmiş olduğu veya Balkanlar üzerinden girerek 

Sakarya ovasında yetiştirilmeye başlandığı tahmin edilmektedir (Günel vd., 2010). Patatesin 240 yabani türü 

vardır. Bunlardan 8 tanesinin kültürü yapılmakta, 160 tanesi ise yumru bağlamakta kullanılmaktadır (Günel vd., 

2010).  

 

Patates şeker kamışı, mısır, buğday ve çeltikten sonra dünyada en fazla üretimi yapılan beşinci bitki konumundadır. 

Türkiye dünyadaki patates üretiminin % 1.24’lük miktarını karşılamaktadır (FAO, 2017). Ödemiş (İzmir) ilçesi 

Türkiye’deki patates üretiminin % 6’sını karşılamaktadır. 2018 verilerine bakıldığında İzmir’de ekimi yapılan 

patates alanı 1. ve 2. ürün olarak 93.804 da’dır. Ödemiş ilçesi, İzmir’de ekimi yapılan patates alanının 80.000 

da’lık kısmını yani % 85’lik bölümünü karşılamaktadır (TUİK, 2018).  

 

Patates yumrusu ortalama olarak % 15-25 civarında kuru madde içermektedir. Özellikle, karbonhidrat, protein, 

mineraller ve vitaminler açısından zengindir (Günel vd., 2010). 100 gr'lık bir patates yumrusunun, normal bir 

insanın gereksinim duyduğu günlük protein miktarının minimum % 7'sini, enerjisinin % 3'ünü, C vitamininin % 

20-50'sini, demirinin % 10'unu ve B1vitamininin % 10'unu karşılamaktadır. Bu değerlere bakıldığında patatesin 

beslenmedeki yeri ve önemi açıkça görülmektedir. Geniş kullanım alanı ve yüksek beslenme değeriyle geri kalmış 
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ve yetersiz beslenen ülkelerin giderek artan açlık sorununa çözüm olabilecek en önemli gıda maddelerinin başında 

patates yer almaktadır (Arıoğlu vd., 2006). 

 

Polifenol oksidaz enzimi (PPO) oksidoredüktaz grubunda yer alan bir enzimdir. Enzim aktif merkezinde bakır 

içerir. Polifenol oksidaz enzimi; tirozinaz, katekolaz, kresolaz, katekoloksidaz, mono fenoloksidaz, o-

difenoloksidaz ve fenolaz olarak da bilinmektedir (Mayer ve Harel, 1979). Polifenol oksidaz enzimleri, etki 

mekanizmalarına ve substrat spesifikliklerine göre başlıca üç sınıfa ayrılmıştır. Bunlar; katekolaz (EC 1.10.3.1), 

lakkaz (EC 1.10.3.2) ve tirozinaz (EC 1.14.18.1)’dır (Güray, 2009). PPO enzimi 1856 yılında ilk olarak 

Schoenbein tarafından yemeklik mantarlarda bulunmuştur (Whitaker, 1972). Daha sonra pek çok sebze ve 

meyvede PPO enzimi belirlenmiş ve karakterize edilmiştir (Laurila vd., 1998). Bitkiler aleminde, kabuklu deniz 

hayvanlarında ve bazı hayvansal organlarda, mikroorganizmalarda özellikle funguslarda da bulunmaktadır. 

Ayrıca, bazı toprak türlerinde bulunduğu ve aktivitesinin olduğu bildirilmektedir (Sarkar vd., 1989; Mos'ko vd., 

1992).  

 

Enzimatik esmerleşme reaksiyonu, tahıl, sebze ve meyvelerin doğal olarak içerdiği polifenol oksidaz enziminin 

sebep olduğu bir oksidasyon reaksiyonudur (Mathewson, 2000, Yang vd., 2001). Sebzelerin ve meyvelerin 

depolanmasında, kesme, dilimleme, kabuk soyma, çarpma gibi mekanik zedelenmeler nedeniyle pembeden siyaha 

kadar olan farklı tonlardaki renk değişimleri enzimatik esmerleşme olarak adlandırılmaktadır (Laurila vd., 1998). 

Polifenol oksidaz enzimi, meyve ve sebzelerde yaygın olarak bulunan fenolik bileşiklerin oksidasyonunu 

katalizleyerek o-kinonlara yükseltgemektedir. Bunların polimerizasyonu sonucu esmerleşmeyi yapan kahverengi 

melanin pigmentlerinin oluşumuna sebep olmaktadır (Yoruk ve Marshall, 2003). Normal şartlarda PPO enzimi 

hücre içerisinde oksijene temas etmemektedir. Meyve ve sebze kesildiği veya zedelendiğinde enzim hücre dışına 

çıkarak moleküler oksijen varlığında bazı fenolik bileşiklerin oksidasyon reaksiyonunu katalizlemektedir. 

Reaksiyon sonucu oluşan ürünler renkli bileşikleri oluşturmaktadır (Mathewson, 2000; Yang vd., 2001). Meyve 

ve sebzelerde oluşan polifenol oksidaz enziminin katalizlediği enzimatik esmerleşme reaksiyonları besin değerini 

düşürdüğü, ürünün görünümünü, tadını bozduğu için istenmemektedir (Mathew ve Parpia, 1971; Vamos-Vigyazo, 

1981). Bitkinin türüne, çeşidine ve yetiştiği bölgeye göre enzimatik esmerleşme reaksiyonları farklılık 

göstermektedir. Esmerleşme rengini bitkinin fenolik içeriği tayin etmektedir. Ayrıca, sıcaklık, pH, dokularda 

bulunan oksijen miktarı ve aktif polifenol oksidaz enzim konsantrasyonu da esmerleşmeyi etkileyen önemli 

faktörlerdendir (Yoruk ve Marshall, 2003). Bu faktörlerdeki değişim, esmerleşme reaksiyonlarını yavaşlatabilir 

veya tamamen durdurabilir. Gıdalarda, bu türden reaksiyon mekanizmalarının ortaya konması ve bu reaksiyonları 

katalizleyen enzimlerin ayrıntılı bir şekilde karakterizasyonu sayesinde, oluşan ürünlerin istenmeyen etkilerini 

gidermek mümkün olabilmektedir (Keskin, 2009).  

 

Bazı besin teknolojisi dallarında ise polifenol oksidaz enziminin sebep olduğu enzimatik esmerleşme reaksiyonları 

istenmektedir. Çünkü, PPO enziminin bu reaksiyonu üretilen ürünlerin istenen son ürün karakteristiklerine 

kavuşmaları açısından önemlidir. Kuru erik, siyah üzüm, siyah incir, siyah çay, kahve ve kakao üretimi PPO 

enziminin enzimatik esmerleşme reaksiyonunun istendiği durumlara örnek olarak verilebilir (Mathew ve Parpia, 

1971; Vamos-Vigyazo, 1981).  
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Bu çalışmada, Ödemiş (İzmir) ilçesinde yetiştirilen Marabel patates çeşidinden polifenol oksidaz enziminin 

saflaştırılması ve enziminin kinetik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Marabel patates 

çeşidinden PPO enzimlerinin Sepharose 4B-L-tirozin-p-aminobenzoik asit afinite jeli ile saflaştırılması yapılıp, 

saflaştırılma derecesi ve yüzde veriminin belirlenmesi, SDS-PAGE elektroforez jeliyle enzimlerin saflığının 

kontrolünün yapılması ve saflaştırılan patates polifenol oksidaz enzimlerinin KM ve Vmax değerlerinin belirlenmesi 

hedeflenmiştir. 

 

Farklı yerlerde yetiştirilmiş bir çok patates çeşidinden polifenol oksidaz enziminin saflaştırılması ve 

karakterizasyonu ile ilgili günümüze kadar pek çok çalışma yapılmıştır. Ödemiş (İzmir) ilçesinde yetiştirilen 

Marabel patates çeşidinden polifenol oksidaz enziminin saflaştırılması ve kinetik özelliklerinin belirlenmesi 

edilmesi ile ilgili daha önce yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Materyal ve Metot 

Marabel patates çeşidi İzmir’in Ödemiş ilçesinden temin edilmiştir. Ham ekstrat 50 gram patates yumrusunun % 

0.5 polietilen glikol ve 10 mM askorbik asit karışımı içeren 100 ml 0.5 M pH:7.3 fosfat tamponu içerisinde ev 

blenderıyla homojenize edilmesiyle elde edilmiştir. Elde edilen homojenizat ilk önce 2 kat tülbentten süzülmüş ve 

sonrasında süzüntü 1 saat 2000xg'de +4˚C'de santrifüj edilmiştir. Santrifüj sonrası oluşan selülozik lifli kısmı ve 

bitki duvarlarını içeren çökelek atılmış ve süpernatant kısmı ise ham ekstrakt olarak kullanılmıştır. Ham ekstrat 

alınarak %0-80 arasında doygunlukta amonyum sülfat ile çöktürme yapılmıştır. Katı amonyum sülfat katılarak 

%80 doygunluğa getirilen süspansiyon 1 saat 2000xg'de soğutmalı santrifüj kullanılarak santrifüj edilmiştir. 

Santrifüj işleminden sonra süpernatant kısmı atılmış ve çökelek kısmı ise; 5 mM pH:6.3 olan fosfat tamponunun 

çözünebildiği en az miktarda çözülmüştür. Elde edilen numune diyaliz torbası içine alınarak, 5 mM pH:6.3 fosfat 

tamponuna karşı 24 saat boyunca 3-4 defa değiştirilerek diyaliz edilmiştir. Diyaliz sonrası elde edilen enzim 

çözeltisi Sepharose 4B-L-tirozin-p-aminobenzoik asit afinite jeli ile saflaştırılmıştır (Arslan vd., 2004). Marabel 

patates çeşidinden afinite kromatografisiyle saflaştırılan polifenol oksidaz enziminin saflık derecesi, % 3 

konsantrasyonda yığma jeli ve % 10 konsantrasyonda ayırma jeliden oluşan kesikli sodyum dodesil sülfat jel 

elektroforezi (SDS-PAGE) yöntemiyle kontrol edilmiştir (Laemelli, 1970). Çalışmada yapılan afinite 

kromatografisi işlemi sonucunda elde edilen elüatların hepsinde 280 nm’de UV ışınlarını absorblaması esasına 

dayanan kalitatif protein tayini yapılmıştır (Jaenicke, 1984). Ekstraksiyon ve saflaştırma basamaklarında elde 

edilen çözeltilerdeki kantitatif protein tayini ise 595 nm’de Bradford yöntemiyle belirlenmiştir (Bradford, 1976). 

Polifenol oksidaz enziminin aktivite tayini spektrofotometrik olarak yapılmıştır. Enziminin aktivite ölçümü için 

daha önceden hazırlanmış olan tampon + substrat (0.1 M katekol) çözeltisine enzim çözeltisi çabuk bir şekilde 

eklendikten sonra 420 nm’de standarta karşı bir dakikada absorbansda meydana gelen değişme okunmuştur. 1 

Enzim Ünitesi (U) reaksiyonun oluştuğu küvette 1 dakikada meydana gelen 0,001’lik artış olarak 

tanımlanmaktadır. Aktivite birimi olarak ‘1 mL enzim çözeltisi başına 1 dakikada absorbansta meydana gelen 

0,001 birimlik değişme’ kullanılmıştır (Arslan vd., 2004). Marabel patates çeşidindeki polifenol oksidaz enziminin 

optimum pH ve sıcaklık değerlerini bulmak amacıyla farklı pH değerlerinde (4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 

8.5 ve 9.0) ve farklı sıcaklıklarda (15 ˚C, 20 ˚C, 25 ˚C, 30 ˚C, 35 ˚C, 40 ˚C ve 45 ˚C) katekol substratına karşı 

aktiviteler ölçülmüştür (Arslan vd., 2004). Marabel patates çeşidinin polifenol oksidaz enziminin kinetik 

özelliklerini araştırmak için KM ve Vmax değerleri tayin edilmiştir. KM ve Vmax değerlerinin tespit edilmesi amacıyla 

optimum şartlarda farklı konsantrasyonlardaki katekol substratına karşı enzim aktiviteleri ölçülmüştür. Ölçümler 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1451 
 

üçer defa tekrarlanmıştır ve bu değerlerin ortalaması alınmıştır. Elde edilen 1/[S]-1/V değerleri ile Linewear-Burk 

grafiği çizilmiştir. Linewear-Burk grafiğinden yararlanılarak saflaştırılan patates çeşidindeki PPO enzimlerinin 

katekol substratına karşı KM ve Vmax değerleri belirlenmiştir (Arslan vd., 2004). 

 

Bulgular ve Tartışma 

Bu çalışmada, Ödemiş ilçesinde yetiştirilen Marabel patates çeşidi ile çalışılmıştır. Ödemiş (İzmir)’de yetiştirilen 

Marabel patates çeşidinden polifenol oksidaz enzimi izole edilmiş, amonyum sülfatla çöktürme, diyaliz ve 

Sepharose 4-B-L-tirosin-p-aminobenzoik asit afinite jeli ile saflaştırılmıştır. Bu işlemlerle saflaştırılan PPO 

enzimi, karakterizasyon için kullanılmıştır. Katekol substratı kullanılarak optimum pH ve sıcaklık değerleri 

belirlenmiştir. Bulunan optimum koşullarda Marabel patates çeşidi PPO enziminin katakol substratına karşı KM 

ve Vmax değerleri belirlenmiştir. Proteinlerin kantitatif tayini Bradford yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Polifenol 

oksidaz enzimi Marabel patates çeşidinden Sepharose 4B-L-tirozin-p-aminobenzoik asit afinite jeli ile 

saflaştırılmıştır. Saflaştırılma sonucu elde edilen yıkama elüsyon grafikleri aşağıda verilmiştir (Şekil 1). 

 

 

Şekil 1. Sepharose 4B-L-tirozin-p-aminobenzoik asit afinite kolonunun Marabel patates çeşidindeki PPO 

enziminin 0.05 M pH:7.0 Na2HPO4 / 1 M NaCl tamponu ile elüsyonu 

 

Saflaştırılan polifenol oksidaz enziminin saflık kontrolü için sodyum dodesil sülfat poliakrilamid jel elektroforezi 

yapılmıştır. PPO enzimi için SDS-PAGE sonucu iki bant gözlenmiştir. Ham ekstrakt, amonyum sülfat sonrası, 

diyaliz sonrası ve afinite jeli kullanılarak elde edilen elüat çözeltilerinin kantitatif protein miktarları ve aktivite 

tayinleri yapılarak spesifik aktiviteler ve saflaştırma oranları tespit edilmiştir (Tablo 1).  
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Tablo 1. Marabel Patates çeşidindeki PPO enziminin saflaştırma tablosu 

Saflaştırma 

Basamağı 
Hacim 
(mL) 

Aktivite 
(U/mLdak) 

Toplam 
Aktivite 

Protein 
(mg/mL

) 

Toplam 
Protein 

(mg) 

Spesifik 
Aktivite  
(U/mg 

protein) 

Saflaştırma 

Derecesi 

Ham 
Ekstrakt 

45 687.50 
30937.5

0 
0.0206 0.9270 33373.79 1 

Amonyum Sülfat 5 6515.00 
32575.0

0 
0.0630 0.3150 

103412.7
0 

3.10 

Diyaliz 5 6317.50 
31587.5

0 
0.0389 0.1945 

162403.6
0 

4.87 

Sepharose 4B-L-
tirozin-p-amino 

Benzoik Asit 
Afinite 

Kromatografisi 

2 577.50 1155.00 0.0011 0.0022 
525000.0

0 
15.73 

Bu çalışmada, afinite Kolonu kullanılarak 15.73 saflaştırma derecesi ile Marabel patates çeşidinden PPO enzimi 

saflaştırılmıştır. Tozak (2013), PPO enzimini aynı afinite jelini (Sepharose 4B-L-tirozin-p-aminobenzoik asit) 

kullanarak Nevşehir patatesi (Solanum tuberosum L.)’inden % 15.16 verimle 52.25 kat saflaştırmıştır. Demir vd. 

(2017), tarafından yapılan çalışmada da, Ödemişte yetiştirilen Agria patates çeşidinden PPO enzimi Sepharose 4B-

L-tirozin-p-amino benzoik asit afinite jeli kullanarak saflaştırılmıştır. Bu iki çalışma dışında Sepharose 4B-L-

tirozin-p-amino benzoik asit afinite jelinin kullanıldığı başka bir patates PPO enzimi çalışmasına rastlanmamıştır. 

 

Literatürdeki farklı homojenat hazırlama ve saflaştırma yöntemlerine bakıldığında, PPO (E.C. 1.10.3.1), patates 

(S. tuberosum var. Tebere) dokusundan ekstrakte edilmiş ve amonyum sülfat fraksiyonlama, DEAE-selüloz 

kromatografi ve Sephadex G-200 filtrasyon yöntemleri kullanılarak saflaştırılmıştır (Batistuti ve Lourenço, 1985). 

PPO enzimi için çeşitli homojenat hazırlama yöntemlerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Homojenatlara, 

polivinilpirrolidon ile muamele edilmiş veya kapsamlı diyaliz, amonyum sülfat, aseton çöktürme, Sephadex G-25 

kromatografisi uygulanmıştır. G-25 jel filtrasyon yönteminin kullanılmasının, fenolik bileşiklerin 

uzaklaştırılmasında ve PPO aktivitesinin korunmasında üstün olduğu tespit edilmiştir (Hsu vd., 1988). Patates 

polifenoloksidaz enziminin afinite kromatografisini hazırlamak için, CNBr veya divinilsülfon ile aktive edilen 

Sepharose 4B’nin p-aminobenzoik asitle bağlanmasıyla hazırlanan afinite matrisleri kullanılmıştır. Divinilsülfonla 

aktifleştirilen matrislere bağlanan p-aminobenzoik asidin düşük adsorpsiyon gösterdiği tespit edilmiştir (Pathak 

vd., 1992). Çözünebilir PPO enzimi, patates (S. tuberosum cv. Desirfee)’ten, Triton X-114 ile iki fazlı bir bölme 

yaklaşımı kullanılarak kısmen saflaştırılmıştır. Patates yumrularının ham ekstraktından % 18'lik bir aktivite geri 

kazanımıyla 5 kat saflaştırma elde edilmiştir (Sánchez-Ferrer vd., 1993). Kwon ve Kim (1996) yaptıkları 

çalışmada, glikozillenmiş PPO enzimini, amonyum sülfat fraksiyonu, Sephadex G-100 ve konkanavalin A 

Sepharose kolon kromatografisiyle patates yumrusundan saflaştırmışlardır. Başka bir çalışmada da patates (S. 

tuberosum cv. Cara) yumrusundan polifenol oksidaz enzimi depolama protein olan patatini içermeyecek şekilde, 

oktil-Sepharose hidrofobik kromatografisiyle saflaştırılmıştır (Partington ve Bolwell, 1996). Diğer bir çalışmada 

da, patatesten polifenol oksidaz enzimi (İzozim I) ekstrakte edilip, amonyum sülfat, Bio-Rad Bio-Scale S2 katyon 

değişimi ve Sephadex G-100 kolon kromatografısi kullanılarak 11.8 kat saflaştırılmıştır (Cho ve Ahn, 1999). 

Yemenicioğlu (2002)’da ısıtılmış Russet Burbank patateslerden ekstrakte edilen enzimi % 0-95 oranında 

amonyum sülfat çöktürme ve diyaliz uygulanarak 3.3-3.75 kat kısmen saflaştırmıştır. Yine, patates yumrusundan 

PPO enziminin bir izoformu, fenil Sepharose kolonu ve Superdex 200 kromatografisi kullanılarak saflaştırıl ve 
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saflaştırma faktörü 88 olarak tespit edilmiştir (Marri vd., 2003). Bir başka çalışmada da, patates polifenol 

oksidazının patates yumrusundan sulu iki fazlı sistem kullanılarak extraksiyonu ve saflaştırılması yapılmış ve 

saflaştırma katsayısı 15,7 olarak bulunmuştur (Vaidya vd., 2006). Eidhin vd. (2010)’de patateslerden (S. 

tuberosum cv. Rooster) polifenol oksidaz enzimi amonyum sülfat çöktürmesi, fenil Sepharose kromatografisi, iyon 

değişim kromatografisi ve hidroksiapatit kromatografisini içeren bir prosedür kullanılarak % 10 verim ile 64 kat 

saflaştırmışlardır (). Lin vd. (2010) ise patates polifenol oksidaz enzimini, pH 6.8 olan sodyum fosfat tamponuyla 

ekstre etmişler, amonyum sülfatla fraksiyonlamışlar, konsantre edip Sephadex G-100 filtrasyon kromatografısiyle 

saflaştırmışlardır (). Ayrıca, Kim vd. (2011) tarafından PPO enziminin patates yumrusundan saflaştırılması için 

tek adımlı bir kromatografi işlemi geliştirilmiştir. Bu amaçla, patates yumrusu ekstraktlarında bulunan amonyum 

sülfat çökeltilerinden tuzların uzaklaştırılması için Sephadex-G50 jel filtrasyonunu kullanmışlar ve sonrasında da 

NHS-aktive edilmiş Sepharose 4B üzerine ligand olarak p-aminobenzoik asitin bağlandığı afinite kromatografisini 

uygulamışlardır. Patates kabuğunda bulunan polifenol oksidaz enziminin ekstraksiyonu ve saflaştırılması için 

ultrasonik destekli üç fazlı ayırma işlemi Niphadkar ve Rathod (2015) tarafından optimize edilmiştir (). Bir başka 

çalışmada da, atık patates kabuğundan sulu iki fazlı ekstraksiyonla polifenol oksidaz saflaştırılmıştır (Niphadkar 

vd., 2015). 

 

Marabel patates çeşidindeki PPO enzimlerinin optimum pH ve sıcaklık değerlerini belirlemek için elde edilen pH-

aktivite grafikleri sıcaklıklara göre Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Marabel patates çeşidinde PPO enziminin katekol substratı için farklı sıcaklıklardaki optimum pH 

değerleri 

SICAKLIK (◦C) Optimum pH Aktivite (U/mLdak) 
15 6.5 201 
20 7.0 265 
25 6.5 188 
30 7.0 160 
35 8.0 240 
40 5.0 225 

45 6.5 263 
 

Bu çalışmada, Marabel patates çeşidinden saflaştırılan PPO enziminin katekol substratı için optimum pH ve 

optimum sıcaklık (˚C) değerleri sırasıyla pH 7.0 ve 20◦C olarak belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmalara bakıldığında optimum pH ve optimum sıcaklık (˚C) değerleri arasında farklılıklar olduğu 

görülmektedir. Nitekim, Suudi-Arabistan'da üretilen bazı patates çeşitlerinde polipenol oksidaz enziminin aktivite 

ve özellikleri incelenmiş ve  Ajax patates çeşidindeki polipenol oksidaz enziminin aktivitesinin çok düşük 

olduğu,enzimin optimum sıcaklık değeri 30-40˚C ve pH değeri de 7 olarak saptanmıştır (Alkhalifa ve Mahmoud, 

1993). Cho ve Ahn (1999)’da patatesten polifenol oksidaz enzimini (İzozim I) saflaştırmışlar veenzimin optimum 

pH değerini 6.6, optimum sıcaklık değeri ise 40 °C olarak bildirmişlerdir. (). Başka bir çalışmada, patates (S. 

tuberosum cv. Rooster) PPO enzim aktivitesinin pH 6.0-6.5 ve 30 °C'de optimum olduğu tespit edilmiştir (Eidhin 

vd., 2010). Kim vd. (2011)’de saflaştırdıkları patates yumru PPO enziminin optimum sıcaklık değerini 15˚ C ve 

pH değerinide 6.0 olarak belirlemişlerdir.. Diğer bir çalışmada ise, patates polifenol oksidaz enziminin zayıf asidik 

koşullarda bazik durumdan daha aktif olduğu ve reaksiyon için optimum pH değerinin 5.0 olduğu tespit edilmiştir 
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(Hou vd., 2011). Çalışmalar arasındaki farklılıklar kullanılan substrat ve patates çeşitlerinden kaynaklanmış 

olabilir. Nitekim, Tozak (2013) yaptığı çalışmada Nevşehir patatesinden (S. tuberosum) saflaştırılan PPO 

enziminin optimum pH ve sıcaklık değerleri sırasıyla, Gallik asit için 9.0; 20 ˚C; Katekol için 7.0; 20 ˚C ve 

Pirogallol için 7.5; 20 ˚C olarak bildirmiştir ki bu da bizim sonuçlarla benzerlik göstermektedir.  

Marabel patates çeşidindeki PPO enzimlerinin katekol substratı için kendi optimum şartlarında Linewear-Burk 

grafiği çizilmiştir (Şekil 2).  

 

 

Şekil 2. Marabel patates çeşidinden saflaştırılan PPO enzimi için katekol substratı ile elde edilen Linewear-

Burk grafiği 

Bu çalışmada, Marabel patates çeşidindeki PPO enziminin belirlenen optimum koşullarda katekol substratına karşı 

KM, Vmax ve Vmax/KM değerleri Şekil 2’deki grafikten yararlanılarak sırası ile 5.4 mM, 769.23 U/mLdak ve 142.86 

olarak belirlenmiştir. Aynı afinite jeli (Sepharose 4B-L-tirozin-p-amino benzoik asit) kullanılarak yapılan başka 

bir çalışmada, Ödemişte yetiştirilen Agria patates çeşidi PPO enziminin katekol subtratına karşı KM değeri 5 mM 

ve Vmax değeri 2500 U/mLdak olarak bulunmuştur (Demir vd., 2017). İlgili çalışmadaki Agria patates çeşidinin 

KM değeriyle bu çalışmadaki Marabel patates çeşidinin KM değeri birbirine yakın olarak saptanmıştır Vmax 

değerinin her iki patates çeşidi içinde farklı olduğu tespit edilmiştir. Marabel patates çeşidi PPO enziminin daha 

düşük Vmax ve Vmax/KM değerlerine sahip olmasından dolayı Marabel patates çeşidinin işlenmeye daha uygun 

olduğu görülmektedir. 

 

Benzer çalışmalara bakıldığında, patates (S. tuberosum var. Tebere) polifenol oksidaz enzimi için KM değeri 

substrat olarak klorojenik asit kullanılarak 8.68 10-5 M bulunmuştur (Batistuti ve Lourenço, 1985). Partington ve 

Bolwell (1996)’de patates yumrusundan (S. tuberosum cv. Cara) saflaştırılmış PPO enzimi için L-

dihidroksifenilalanin substratına karşı KM değerini 4.3±0.3 mM olarak belirlemişlerdir. Başka bir çalışmada da, 

patatesten polifenol oksidaz (İzozim I) için pirogallol, 4-metil katekol, kafeik asit ve L-DOPA, katekol 

substratlarına karşı KM değeri sırasıyla 0.61 mM, 0.78 mM, 0.50 mM ve 32 mM, 4,11 mM olarak belirlenmiş ve 

katalitik etkinliği temsil eden Vmax/KM değerinin, 4-metil katekol subtratı için en yüksek değere sahip olduğu 

bildirilmiştir (Cho ve Ahn, 1999). Malkin vd. (2001)’de patates polifenol oksidazın (tirozinaz) için DL-3,4-

dihidroksifenilalanin (DL-DOPA) substratına karşı ortalama KM değeri 5.39 ± 0.57 mM ve ortalama Vmax değeri 

y = 7E-06x + 0,0013
R² = 0,9847
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-1 olarak saptamışlardırPatateslerdeki (S. tuberosum cv. Rooster) polifenol oksidaz enziminin 

hem krezolaz hem de katekolaz aktivitesine sahip olduğu Eidhin vd. (2010) tarafından bildirilmiş veen yüksek 

PPO aktivitesine 4-metilkatekol kullanarak ulaşıldığı, bunu katekol, pirogallol, (-) - epikatekin, L-DOPA ve kafeik 

asit substratlarının takip ettiğini saptamışlardır. Tozak (2013) tarfından yapılan çalışmada, Nevşehir patatesi (S. 

tuberosum)’nden saflaştırılan PPO enzimi KM ve Vmax değerleri sırasıyla; gallik asit substratı için 6.6 mM, 1428 

U/mLdak; pirogallol substratı için 6.67 mM, 3333 U/mLdak; katekol substratı için 5 mM, 5000 U/mLdak olarak 

belirlenmiştir.  

Sonuç 

Bu çalışmada, afinite kolonu kullanılarak 15.73 saflaştırma derecesi ile Marabel patates çeşidinden PPO enzimi 

saflaştırılmıştır. Saflaştırılan PPO enziminin katekol substratı için optimum pH değeri 7.0 ve optimum sıcaklık 

değeri 20◦C olarak belirlenmiştir. Marabel patates çeşidindeki PPO enziminin belirlenen optimum koşullarda 

katekol substratına karşı KM değeri 5.4 mM ve Vmax değeri 769.23 U/mLdak olarak bulunmuştur. Marabel patates 

çeşidi PPO enziminin düşük Vmax ve Vmax/KM değerlerine sahip olmasından dolayı Marabel patates çeşidinin 

işlenmeye daha uygun olduğu görülmektedir. 
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Bilgisayar Kullanıcılarında /Ofis çalışanlarında Üst Ekstremite İşe Bağlı Kas İskelet Sistemi 

Hastalıkları İçin Risk Faktörleri 

Safiye Özvurmaz1 

1 Doç.Dr. Aydın Adnna Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk sağlığı Hemşireliği A.D 

Özet  

Hızlı ekonomik gelişmeler son on yılda verimliliği artırmak için devlet ve özel sektörde bilgisayar 

kullanımının artmasına yol açmıştır. Kas iskelet sistemi hastalıkları, çok sayıda endüstriyel ülkede ve çok çeşitli 

meslek gruplarında yaygındır .Özellikle elektronik verilerin kullanımındaki hızlı teknolojik gelişmeler, hem 

çalışanları hem de işyerlerini etkilemiştir. Elektronik veriler, ekranlarda gösterilmektedir. Bu ekranların önünde 

uygun olmayan vücut postürü ile durulması ve uzun saatler geçirilmesi; gözlerin zorlanmasına, vücudun 

yorulmasına ve KİH gibi sağlık açısından pek çok zararlı durumla karşılaşılmasına neden olmaktadır.Ofis 

ortamında çalışmanın, büyük ölçüde İKİH ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Literatürde, ofis veya endüstriyel işlere 

az maruz kalanlarda beklenen riske kıyasla ekran kullananlarda boyun ve/veya omuzda semptom riskinin arttığı 

gösterilmektedir .Bilgisayar çalışanları arasında kas-iskelet ağrıları etiyolojisi çok faktörlü ve kısmen 

bilinmemektedir .Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalarda kas-iskelet ağrıları için işle ilgili olası risk 

faktörlerinin varlığı açıktır. Genel olarak, mesleki sosyodemografik ve psikososyal faktörlerin bilgisayar 

kullanıcıları arasında kas-iskelet ağrılarının oluşumunda önemli bir risk etkeni olduğu belirtilmiştir .  

Anahtar kelimeler: bilgisayar kullanımı, ofis çalışanları, kas iskelet sistemi, risk faktörleri 

Abstract 

Rapid economic developments have led to an increase in the use of computers in the state and private 

sectors to increase productivity in the last decade. Diseases of the musculoskeletal system are common in many 

industrial countries and in a wide variety of occupational groups. Especially rapid technological advances in the 

use of electronic data have affected both employees and workplaces. Electronic data is displayed on the screens. 

In front of these screens, standing with inappropriate body posture and passing long hours; It causes eye strain, 

fatigue of the body and many harmful health conditions such as PES. Working in the office environment is known 

to be largely related to HRD. In literature, it has been shown that the risk of symptoms in neck and / or shoulder 

is increased in screen users compared to expected risk in under-exposed to office or industrial work. The presence 

of possible risk factors is clear. In general, occupational sociodemographic and psychosocial factors are reported 

to be an important risk factor for the formation of musculoskeletal pain among computer users. 

Keywords: computer use, office workers, musculoskeletal system, risk factors 

 

 

 

İşe Bağlı Kas İskelet sistemi Hastalıkları 

İşe bağlı kas iskelet sistemi bozuklukları işle ilgili en sık görülen üst ektremite bozukluğudur. Literatürde, 

bireysel, fiziksel ve psikososyal risk faktörleri ÜE-İKİH gelişimiyle ilişkilendirilmiştir (1).  
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Bireysel faktörler 

Bireysel faktörler, genetik risk etkenleri ve edinsel risk etkenleri olarak ikiye ayrılabilir. Genetik risk etkenleri, 

vücut boyutları (antropometri /beden kitle indeksi), fizyolojik ve yapısal özellikler, cinsiyet; edinsel risk faktörleri  

ise  fiziksel kondisyon, yaşam biçimi (sigara ve alkol tüketimi), geçirdiği hastalıklar,  yaş, eğitim düzeyi,   iş 

teknikleri ve beceri düzeyi gibi  durumlardır (2,3). Banka çalışanlarında yaş ilerledikçe kas iskelet sistemi 

yakınmaları da artmaktadır. Roquelaure ve arkadaşları Fransa’ da yapılan kesitsel bir çalışmada yaş ile ÜE-İKİH 

gelişmesinde istatistiksel olarak anlamlılık saptamışlardır (4). İşveç’de  bilgisayar  kullanıcılarında  yapılan  

kesitsel bir çalışmada kadınlar, tüm vücut bölgelerinde erkeklerden daha fazla semptom bildirmişlerdir ve zararlı 

kabul edilen fiziksel ve psikososyal etkenlere daha sık maruz kalmışlardır (5).  

 

Fiziksel faktörler 

Fiziksel risk faktörleri, kötü postür, el ile iş yapma, ağırlık kaldırma, kuvvet kullanımı, iş yeri tasarımının çalışana 

uygun olmaması, tekrarlanan hareketleri kapsamaktadır. Yapılan çalışmalarda ergonomik faktörlerin de ( örneğin 

iş yeri tasarımı) üst ekstremite bozukluklarıyla bağlantılı olabileceği gösterilmiştir (6,7).  Ofislerde ve iş yerlerinde 

daha çok işi az zamanda yapabilmek için bilgi teknolojisi (BT) aletleri, ekranlar ve bununla ilgili donanım 

kullanılmaktadır. Bilgisayar kullanımı, yüksek KİB riski ile ilişkilendirilmiştir (8). Çalışma sırasındaki duruş şekli, 

eğilme, statik hareketsiz duruş, uzun çalışma saatleri, uzun süreli oturma işle ilgili fiziksel faktörlerdir (9,10). 

Bankacılık sektöründe çalışanlar, uzun süreli statik iş, kötü duruş ve tekrar eden bilgisayar aktivitelerine maruz 

kaldıkları için yaptıkları iş onları KİB’e yatkın hale getirmektedir. Banka çalışanlarında KİB prevalansının % 60-

% 80 arasında değiştiği bildirilmiştir (11,12).  

Psikososyal faktörler 

Uzun süreli  çalışma  ve verilen tarihlerde işleri bitirmek için geçirilen uzun zaman psikososyal faktörler 

olarak nitelendirilebilir (13,14). Diğer yandan, düşük düzeyde iş memnuniyeti, kişinin kendi çalışma durumunu 

çok az kontrol edebilmesi ve iş yerinde düşük düzeyde sosyal destek gibi psikososyal faktörler, ofis çalışanlarında 

KİH semptomlarının başlamasıyla ilişkilendirilmiş olup aynı zamanda bu faktörlerin birbirini etkileyebildiği de 

belirtilmiştir (15,16). İşe bağlı bas iskelet sistemi hastalıkları gelişiminde, mesleki ve iş çevresine ait psikososyal 

faktörlerin etkisinin gittikçe arttığı belirtilmektedir. Bazı çalışmalar boyun ağrısı ile yüksek mesleki beklentiler, 

azalmış sosyal destek, azalmış iş kontrolü ve düşük iş memnuniyeti arasında ilişki olduğunu göstermiştir (17). 

Uzun süreli bilgisayar kullanımı genellikle üst ekstremite semptomları oluşumuna neden olmaktadır. Artan 

bilgisayar kullanma süresi ÜE-İKİH ile ilişkilendirilmiş ve bu hastalıkların çalışanların sağlığı ve üretkenliği 

üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir (18). Üst ekstremite işe bağlı kas iskelet sistemi hastalıklarının, bilgisayar 

kullanıcıları arasında görülme sıklığı fazladır (19). ÜE-İKİH, çalışanlarda en önemli ve tedavisi en pahalı sağlık 

problemlerinden birisi haline gelmiştir . Üst Ekstremite İşe Bağlı Kas İskelet sistemi Hastalıkları, omuzlar, kollar, 

dirsekler, el bilekleri, eller ve sırtı etkileyebilir, zorlayıcı ya da tekrarlanan hareketler, uzun süreli oturma,  kötü 

çalışma postürü gibi fiziksel faktörler nedeniyle meydana gelirler .Diğer yandan düşük düzeyde iş memnuniyeti, 

kişinin kendi çalışma durumunu çok az kontrol edebilmesi ve iş yerinde düşük düzeyde sosyal destek gibi 

psikososyal faktörler, ofis çalışanlarında UE-İKİH başlamasıyla ilişkilendirilmiştir (20).   

 

Punnett, otomotiv sektöründe ergonomik stres ve üst ekstremite kas-iskelet hastalıkları ile ilgili yaptığı 

kesitsel bir çalışmada, bilek-el bozukluklarının günlük işlerde ergonomik strese maruz kalma ile ilişkili olduğunu 
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belirtmiştir (21). Bilgisayar kullanımı sırasında sürekli oturma, statik duruş uygun olmayan ergonomik koşullar ile 

birleşince kas-iskelet semptomlarının gelişimini önemli ölçüde etkilemektedir .Bu hastalıkların gelişiminin ve 

kronikleşmesinin, iş yerindeki fiziksel aktiviteler, çalışma postürleri ve çalışma koşullarından etkilendiği kabul 

edilmektedir (22). 

Çalışma Ortamına İlişkin Risk Faktörleri 

Statik Postür 

     Çalışanın aynı pozisyonda uzun süre durarak çalışmasını gerektiren duruşlardır. Statikduruşlarda kan akışı 

sınırlanır, kaslarda yorgunluk ve zedelenmeler oluşur. Statik postür, hareketsiz postürdür .sürekli oturma ya da 

ayakta durmadır. Ofis çalışanları özellikle BKİG banka çalışanları çalışma saatlerinin yaklaşık tamamını pozisyon 

değiştirmeden bilgisayar başında geçirmektedirler (23).  

Kötü Postür 

           Kötü postürler, üst ekstremite bölgesini özellikle, boynu, omuzları, dirsekleri ve el bileklerini olumsuz etkiler. 

Çalışma ortamında kötü tasarlanmış bilgisayar donanımı kötü postürlere neden olmaktadır .Kötü postür ile İKİH 

gelişimi arasında istatistiksel anlamlılık saptanmıştır (24).  

Tekrarlamalı Hareketler 

İş sırasında aynı ya da benzer hareketlerin sık aralıklarla tekrarlanmasıdır. Sürekli tekrarlanan işlerde, kasların 

dinlenmesi için yeterli aralar verilmezse kas ve iskelet sisteminde ağrılar ve rahatsızlıklar kaçınılmazdır . Tekrarlı 

yapılan hareketlerin yanı sıra uzun süreli fare kullanımı, kas iskelet sistemi hastalıkları ile ilişkilidir .Bilgisayar 

kullanımının yoğun olduğu birçok meslekte tuş vuruşu, tekrarlayıcı   parmak ve el bileği hareketlerine neden 

olabilmektedir. Flodgren ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada 3-4 saatten uzun süre fare kullanımının kaslarda 

yorgunluğa neden olduğu bildirilmiştir (25). 

Zorlama 

              Kuvvet, kas gerilmesinin ve kas yorulmasının önemli etkenlerinden biridir. Klavye üzerine çok fazla kuvvet 

uygulanması, tendonlara, sinirlere, el, bilek ve kol üzerine basınç uygulanmasına neden olmaktadır. Klavye 

kullanımı sırasında, tuş basımı aşırı kuvvet uygulanmasına ve bu durumda ÜE-İKİH’ların şiddetinin artmasına 

neden olabilir Jensen ve arkadaşlarının yaptıkları kesitsel bir çalışmada, bilgisayar kullanma süresi ile kadınlarda 

boyun ve omuz ağrıları, erkeklerde ise el – el bileği semptomları arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur (26).  
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DÜZENLİ EGZERSİZ ALIŞKANLIĞININ BAZI FİZİKSEL VE FONKSİYONEL 

PARAMETRELERE ETKİSİ 

Fatma ÜNVER, Ebru TEKİN 

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı düzenli egzersiz yapma alışkanlığının fiziksel ve fonksiyonel parametrelere etkisini 

incelemektir. 

 Materyal ve Yöntem: Araştırma analitik-kesitsel tiptedir. Çalışmaya yaş ortalaması 40,51±25,00 yıl olan 37 

kadın gönüllü olarak katılmıştır. Bireylerin; boy, kilo ve bel-kalça çevresi, gövde ekstansiyon ve el kavrama 

kuvveti, egzersiz alışkanlığı, max adım mesafesi(sağ-sol),one leg stance(sağ-sol), 6 dk yürüme mesafesi ölçüldü. 

Ayrıca diz ve bel ağrısı vizüel anolog skalası ile sorgulandı. Araştırmacılar tarafından fiziksel aktivite düzeyini 

belirlemek için IPAQ(kısa form), yaşam kalitesini değerlendirmek için SF-36 (Kısa form) yüzyüze anket yöntemi 

ile uygulandı. Bireylerde, Haftada 2 kez 3 aydan uzun süredir egzersize devam eden bireyler düzenli egzersiz 

alışkanlığı var olarak kabul edildi. 

Verilerin analizinde SPSS 24.0 programı kullanıldı. Grup farklılıklarının karşılaştırılmasında bağımsız gruplarda 

t testi kullanıldı. Sayısal değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde ise spearmen korelasyon analizi 

kullanıldı. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. 

Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin % 43 ünün egzersiz alışkanlığı var % 57 sinin egzersiz alışkanlığını yoktu. 

Düzenli egzersiz alışkanlığı olan ve olmayanlar arasında bel çevresi (p=0.049), IPAQ total MET (p=0.006), SF-

36’nın fiziksel fonksiyon (p=0.007), genel sağlık algısı (p=0.04)  anlamlı fark bulunurken diğer parametrelerde 

anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Diz ağrısı ile egzersiz alışkanlığı olmayanlar arasında orta düzey negatif 

korelasyon bulundu (r=-0.499,p=0.021). Egzersiz alışkanlığı olmayanlarda fiziksel aktivite düzeyi ile süreli kalk 

yürü testi arasında negatif korelasyon bulundu (r=-0.602,p=0.004). Egzersiz alışkanlığı olanlarda ise fiziksel 

aktivite düzeyi ile sağ ve sol max adım mesafesi arasında (sağ r=0.717,p=0.002, sol r=0.506 p=0.045). ve fiziksel 

aktivite düzeyi ile sf-36 enerji canlılık bölümü arasında pozitif korelasyon vardı (r=0.732,p=0.001) 

Sonuç: Sonuç olarak egzersiz alışkanlığı olan bireylerin daha yüksek enerjili, fonksiyonel olarak da daha iyi 

durumda oldukları görüldü. Ayrıca egzersiz alışkanlığı olmayan bireylerin diz ağrılarının daha fazla, 

fonksiyonelliklerinin daha az olması sağlık için düzenli egzersiz yapmanın önemini göstermiştir.  

Anahtar kelimeler: Fiziksel aktivite, egzersiz alışkanlığı, yaşam kalitesi, ağrı 

 

PAIN IN GENERAL 

Pilot Study: Pain, Functional Status And Quality of Life in Women According to Regular Exercise Habit 

 

                               Fatma ÜNVER, Ebru TEKİN 

Pamukkale University Physical Therapy And Rehabilition Department,     DENİZLİ/TURKEY 
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Objective: The aim of this study was to investigate the effect of habit of regular exercise on physical and functional 

parameters. 

Method: A total of 37 women aged 15-65 years. Their regular exercise habits(REH),  max step distance, one leg 

stance, time up and go(TUG) were measured. In addition, knee and low back pain were evaluated with the visual 

anolog scale. The International Physical Activity Questionnaire(IPAQ) was used to evaluate physical activity and 

the SF-36(Short Form) used to evaluate the quality of life People who continue to exercise 2 times a week for more 

than 3 months, have been accepted as regular exercise habit group(REH). Those who exercise less have been 

accepted as nonregular exercise habit group(non-REH). 

Independent t-test was used to compare group differences. Also, Spearmen correlation analysis was used to 

examine the relationships between variables. 

Results: The participants in the study were 43% of had REH and  57% non-REH. While compared to REH and 

non-REH group; IPAQscore, physical function and overall health perception of SF-36 were significantly 

different(p<0.05), there were’nt significant differences in the other parameters(p>0.05). There was negative 

correlation between knee pain, IPAQscore and TUG(-602<r<-499) in non-REH group. There was positive 

correlation between IPAQscore and max step distance and IPAQscore and sf-36 energy viability(506<r<732) in 

REH group. 

Conclusion: As a result, it was seen that individuals with REH were in higher energy status and functionally 

better. In addition, individuals with no exercise habits had more knee pain and less functionality, indicating the 

importance of regular exercise for health. 

Key words: exercise habits, quality of life,pain,physical activity  

 

                                                                      Giriş 

Günümüz sağlık anlayışı; birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, sürdüren ve geliştiren sağlık merkezli bakım 

yaklaşımını öngörmektedir. Bu anlayış; bireyin iyilik halini koruyacak, sürdürecek ve geliştirecek davranışlar 

kazanması ve kendi sağlığı ile ilgili doğru kararlar almasını sağlamak üzerine kurulmuştur. Günümüzde, birçok 

sağlık sorununun sağlığa ilişkin tutum ve davranışların olmayışı ve hareketsiz yaşamdan kaynaklandığı 

belirtilmektedir. Büyük halk kitleleri taranarak yapılan araştırmalar, hareketsiz bir yaşam tarzının insanlarda çeşitli 

kronik hastalıklara sebep olduğu bildirilmektedir(1).  Yaşama haftada 150 dakika orta ila şiddetli yoğunlukta 

fiziksel aktivite (MVPA) dahil edilmesi, en az 25 kronik sağlık hastalığının ve koşulunun önlenmesiyle 

ilişkilendirilmiştir(2) ancak çoğu insan bu öneriye uymamaktadır(3). 

Egzersiz planlanmış, yapılandırılmış ve tekrarlayan bir tür fiziksel aktivitedir (4). Egzersiz yapmak metabolik 

hastalıkları önlemek için yararlı bir yöntem olarak kabul edilir(5). Literatürde çalışmalar egzersizin bazı 

parametrelere etkileri yönünde yapılmış olup egzersiz alışkanlığı olan ve olmayan bireylerin karşılaştırıldığı bir 

çalışma bulunmamaktadır.  Bu nedenle çalışmamızda egzersiz alışkanlığı tanımlamasına(6) göre katılımcılarımızı 

gruplandırmış olup; düzenli egzersiz yapma alışkanlığının fiziksel ve fonksiyonel parametrelere etkisini incelemek 

amaçlanmaktadır. 
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                                                              Yöntem 

Gönüllü olarak katılan 37 kadın çalışmaya dahil edilmiştir. Haftada 2 kez 3 aydan uzun süredir egzersize devam 

eden bireyler düzenli egzersiz alışkanlığı var olarak kabul edilmiştir(6). Egzersiz alışkanlığı olmayan 21 olan 16 

kişi bulunmaktadır. Çalışmadan dışlanma kriterleri; son bir ay içinde anstabil anjina durumu olması, son bir ay 

içinde geçirilmiş myokard enfarktüsü varlığı ve kooperasyon kurulamamasıdır. Antropometrik Ölçümler Vücut 

ağırlığı, Boy uzunluğu, BKİ: Öğrencilerin vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri alınırken ince kıyafetli ve 

ayakkabısız olmalarına dikkat edilmiştir. Vücut ağırlığı elle taşınabilen, 0.5 kg’a duyarlı, banyo terazisi ile, boy 

uzunluğu ise birey duvara dayalı, ayaklar bitişik, baş Franfort düzlemde iken esnemeyen bir metre ile ölçülmüştür. 

Vücut yağ miktarının iyi bir göstergesi olan ve obezitenin değerlendirilmesi için pratikte sıklıkla kullanılan BKİ 

denklemine göre [vücut ağırlığı (kg)/boy uzunluğu (m2)] hesaplanmıştır. BKİ sonuçları WHO’ya göre 

değerlendirilmiştir(7). Bireylerin bel ve kalça çevresi bel en ince kısmından, kalça en şişkin kısmından olmak 

üzere mezura yardımıyla ölçülmüştür. 

 Katılımcılara fiziksel aktivite düzeyini ölçmek için uluslar arası fiziksel aktivite anketi kısa form(UFAA), yaşam 

kalitesini değerlendirmek için yaşam kalitesi(SF-36) anketi yüz yüze anket yöntemiyle uygulanmıştır(8).  

Yapılan testler aşağıda anlatılmıştır; 

Maksimum adım mesafesi ölçümü(sağ-sol): Maksimum adım uzunluğu ayakta ölçülmüştür. Katılımcılar sağ 

ayaklarını mümkün olduğu kadar öne yerleştirdiler sonrada sol ayağı onun önüne attılar topuklar arası mesafe 

ölçülmüştür. Aynı işlem sol ayakla da tekrar edilmiştir(9). 

6 dakika yürüme testi: 6 dakika yürüme testi için 30 metrelik uzun bir koridor kullanılmıştır. 3 metrede bir koridor 

renkli bant ile işaretlenmiştir. Katılımcılara test anlatılmış kısa süreli olmak tarzıyla yürüyüş esnasında 

dinlenmelerine izin verilmiştir. Yürüyebildikleri kadar hızlı yürümeleri talimatı verilmiştir. Yürüdükleri mesafe 

metre olarak kaydedilmiş yorgunlukları 10’lu borg skalası ile sorgulanmıştır(10).  

Süreli kalk yürü testi(TUG): Katılımcıların standart bir sandalyede(46 cm koltuk yüksekliğinde) oturması kalkıp 

üç metre yürümesi sonra tekrar sandalyeye oturması istenmiştir ve hızlı bir şekilde yürümeleri söylenmiştir. 

Kronometre ile süre kaydedilmiştir. Ölçüm iki kere tekrarlanmış ortalama değer kullanılmıştır(9). 

GAS(Görsel Anolog Skala): Katılımcılarımızın diz ve bel ağrısı 0 ağrı yok 10 maksimum ağrı olarak 10’luk 

çizelge yardımıyla sorgulanmıştır. 10 skoruna yaklaştıkça ağrı artmaktadır. Bireyin ağrı hissettiği yeri işaretlemesi 

istenmiş, cetvel yardımıyla ölçülüp kaydedilmiştir. 

El kavrama kuvvet ölçümü: El kavrama kuvvetlerinin belirlenmesinde Baseline marka dinamometreler klinikte 

ve araştırmalarda sıklıkla kullanılan, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış ölçüm araçlarıdır. Kavrama 

kuvveti ölçümleri katılımcılar otururken, omuz gevşek, dirsek 90 derece bükülü, el bileği ve el, önkol hattında iken 

alınmıştır. Katılımcıların sadece olan güçleri ile herhangi bir yerden destek almadan sıkıştırmaları istenmiştir. 

Ölçümler yapılan diğer araştırmalar ve Amerikan El Terapistleri Birliği’nin tavsiye ettiği şekilde üç tekrarlı olarak 

alınmış ve en iyi değer kaydedilmiştir. Yorgunluğa bağlı olarak kuvvet değerlerinin düşmesini engellemek için 

her ölçüm arasında 30 saniye dinlenme arası verilmiştir. Ölçümlerin sonuçlarının ses tonu ve komutlardan 

etkilenmemesi için ölçümler aynı araştırmacı tarafından aynı komut ve ses tonu ile alınmıştır(11). 
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Gövde ekstansiyon kuvvet ölçümü: Katılımcı yüzüstü yatış pozisyonunda iken ellerini ensede kenetler handheld 

torakal bölgede erektör spinalar üzerinde iken bireylerin yerden gövdelerini kaldırması istenir. Üç kez ölçüm 

yapılır. Her ölçümde 5 saniye beklenir, okunan değerlerden en iyisi kaydedilir(12). 

 

İstatistik 

Veriler SPSS 24.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Sürekli değişkenler ortalama ± standart sapma ve kategorik 

değişkenler sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilk testi ile 

incelenmiştir. Parametrik test varsayımları sağlandığında bağımsız grup farklılıklarının 

karşılaştırılmasında Bağımsız gruplarda t testi kullanılmıştır. Parametrik test varsayımları sağlanmadığında 

ise bağımsız grup farklılıklarının karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Sayısal değişkenler 

arasındaki ilişkilerin incelenmesinde ise Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Kategorik değişkenler 

arasındaki farklılıklar ise Ki kare analizi ile incelenmiştir.  

 

                                                            Bulgular 

%57’si ev hanımı, %27’si menapoza girmiş olan kadınlardan oluşan katılımcılarımızın yaş ortalaması 40,51 ± 

10,91 yıldır. Egzersiz alışkanlığı bulunan %43 bulunmayan %57 kişi bulunmaktadır. Bireylerimizin %57’si orta 

şiddetli egzersiz yaparken %38’i düşük şiddette, % 5’i ise yüksek şiddetli egzersiz yapmaktadır. Egzersiz 

yapmayanlarda düşük şiddetli fiziksel aktivite yapan birey daha fazla iken egzersiz yapanlarda orta ve yüksek 

şiddetli fiziksel aktivite daha fazla gözlenmiştir(p=0,03). Değerlendirilen parametrelerin ortalama±standart sapma 

değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Düzenli egzersiz alışkanlığı olan ve olmayanlar arasında bel çevresi (p=0,049), 

IPAQ total MET (p=0,006), SF-36’nın fiziksel fonksiyon (p=0,007), genel sağlık algısı (p=0,04)  anlamlı fark 

bulunurken diğer parametrelerde anlamlı fark bulunamamıştır (p>0,05). Düzenli egzersiz alışkanlığı olan ve 

olmayan arasındaki farklar Tablo 2’de gösterilmiştir. Diz ağrısı ile egzersiz alışkanlığı olmayanlar arasında orta 

düzey negatif korelasyon bulunmuştur.(r=-0,499,p=0,021). Egzersiz alışkanlığı olmayanlarda fiziksel aktivite 

düzeyi ile süreli kalk yürü testi arasında negatif korelasyon bulunmuştur (r=-0.602,p=0.004). Egzersiz alışkanlığı 

olanlarda ise fiziksel aktivite düzeyi ile sağ ve sol max adım mesafesi arasında (sağ r=0,717,p=0,002, sol r=0,506 

p=0,045). ve fiziksel aktivite düzeyi ile sf-36 enerji canlılık bölümü arasında pozitif korelasyon bulunmaktadır 

(r=0,732, p=0,001). Egzersiz alışkanlığı olan ve olmayan bireylerle ilişkili parametreler Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 1:  Ortalama değerler tablosu 

 Egzersiz evet(16) AO±SS Egzersiz hayır(21) AO±SS 

Yaş 40.75 ± 10.65 40.33 ± 11.36 

Vücut kitle indeksi(BMİ)(kg/cm²) 27.88 ± 4.82 30.85±5.75 

Diz VAS*(cm) 1.56 ± 2.56 2.1 ± 2.55 

Bel VAS*(cm) 1.94 ± 3.09 2.81 ± 2.82 

Bel çevresi(cm) 85.34 ± 10.11 92.64 ± 11.24 

Kalça Çevresi(cm) 107.97 ± 9.15 113.98 ± 10.96 

Bel/kalça oranı(cm) 0.79 ± 0.06 0.81 ± 0.06 

Gövde ekstansiyon kuvveti(Newton) 37.24 ± 8.07 33.03 ± 5.47 
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El kavrama(sağ)(Newton) 18.36 ± 5.61 16.97 ± 4.78 

El kavrama(sol)(Newton) 18.65 ± 5.52 17.45 ± 4.27 

Süreli kalk yürü test(saniye) 8.31 ± 1.58 8.62 ± 1.6 

Maksimum adım(sağ)(cm) 182.34 ± 22.74 181.52 ± 25.59 

 Maksimum adım(sol)(cm) 186.97 ± 27.21 185.98 ± 27.45 

6 dakika yürüme mesafesi(metre)  595.5 ± 50.28 566.33 ± 66.35 

 IPAQ* total MET(puan) 1940.44 ± 1174.13 1000.19 ± 759.48 

SF-36 Fiziksel fonksiyon(puan) 91.56 ± 10.44 80.71 ± 12.87 

SF-36 Enerji(puan) 60.94 ± 21.7 49.52 ± 17.95 

SF-36 Genel sağlık algısı(puan) 64.38 ± 20.56 50.24 ± 19.52 

AO±SS=aritmetik ortalama±standart sapma, IPAQ*=uluslar arası fiziksel aktivite anketi kısa form, VAS= Vizüel 

anolog skala 

 

 

Tablo 2: Egzersiz alışkanlığı olan ve olmayanlar arasındaki fark tablosu 

 Egzersiz evet(16) Egzersiz hayır(21)                     p 

Bel çevresi(cm)       85.34 ± 10.11 92.64±11.24              0.049** 

IPAQ* total MET(puan)     1940.44 ± 

1174.13 
1000.19 ± 759.48              0.006** 

SF-36’nın fiziksel fonksiyon(puan)     91.56 ± 10.44 80.71 ± 12.87              0.007** 

SF-36’nın genel sağlık algısı(puan)     64.38 ± 20.56 50.24 ± 19.52              0.04** 

P<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. IPAQ*=uluslar arası fiziksel aktivite anketi kısa form, **=anlamlı fark 

 

Tablo 3: Egzersiz alışkanlığı ilişki tablosu 

           Egzersiz evet(16)              Egzersiz hayır(21) 

VAS(diz)            p=0.489,  r=-0.187             p=0.021**, r=-0.499 

TUG          p=0.969,  r=0.011             p=0.004**, r=-0.602 

Maksimum adım(sağ)          p=0.002**, r=0.717                p=0.975,  r=-0.007 

SF-36 enerji komponenti            p=0.001**, r=0.732                p=0.570, r=-0.132 

P<0,05 anlamlı kabul edilmiştir. TUG= Süreli kalk yürü testi, **=ilişkili 

 

                                                                       Tartışma 

Fiziksel aktivite ve egzersizin önemi günümüz dünyasında giderek artan bir öneme sahiptir. Son yıllarda bu konuda 

yapılan çalışmaların yoğunluğu dikkat çekicidir. Birçok ülkede fiziksel aktivitenin düzenli ve yeterli bir düzeyde 

yapılamaması önemli bir sorundur. Bu nedenle aktif yaşam tarzının artırılması, ulusal ve uluslar arası halk sağlığı 

önerilerinin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Amerikan Spor Hekimleri Birliği (ACSM) ve Amerikan 

Diyetisyenler Birliği rehberine göre, yetişkinlerin haftanın her gününde veya çoğu gününde en az 30 dakikalık orta 

düzeyde şiddetli aktivite yapması gerekmektedir(13). Bu duruma dayanarak egzersiz alışkanlığı olan bireyler ile 

sedanter bireyleri karşılaştırdığımız çalışmamızda egzersiz alışkanlığı olan bireylerin, fiziksel aktivite düzeylerinin 
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ve yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu ayrıca egzersiz alışkanlığı olmayan bireylerin fonksiyonellik ölçen 

süreli kalk yürü testinde başarısız olduğu görülmüştür. Helena Hörder ve arkadaşlarının yaşlı bireyleri temel alan 

çalışmasında(14) yürüyüş alışkanlığı, yaşam kalitesi anketi olan SF-36’nın ruh sağlığı ve rol duygusu hariç bürün 

parametreleriyle ilişkili çıkmıştır. Önceki çalışmalar da yürüme alışkanlığı ve fiziksel aktivite ile yaşam kalitesini 

ölçtüğü HRQL anketi arasında ilişki tespit etmiştir(15-16-17-18). Bu çalışmaları destekler nitelikte egzersiz 

alışkanlığını sorguladığımız ortalama 40 yaşındaki bayanlarımızda egzersiz alışkanlığı ile SF-36 enerji 

komponenti ilişkili çıkmış yine egzersiz alışkanlığı olan ve olmayan bireyleri karşılaştırdığımızda ise egzersiz 

alışkanlığı olanların fiziksel fonksiyon ve genel sağlık algısı parametreleri anlamlı olarak daha yüksek çıkmıştır. 

Ayrıca Helena Hörder ve arkadaşları yürüyüş alışkanlığı ve kavrama kuvveti arasında ilişki tespit etmemişlerdir. 

Benzer bir sonuç olarak bizim çalışmamızda egzersiz alışkanlığı ile kavrama kuvveti arasında ilişki 

bulunamamıştır. Bununla birlikte fonksiyonellik ölçmek amacıyla yaptıkları süreli otur-kalk testi ile yürüyüş 

alışkanlığı arasında ilişki tespit etmişlerdir(14). Biz ise bu amaçla çalışmamızda süreli kalk yürü testini kullandık 

ve egzersiz alışkanlığı olmayan bireylerle negatif ilişki tespit ettik. Bu durum egzersiz alışkanlığı olmayan 

bireylerin fonksiyonel olarak daha kötü durumda olduklarını göstermektedir. Ayrıca egzersiz alışkanlığı olan ve 

olmayan bireylerimizin yaş ve vücut kitle indeksinin birbirine yakın olmasına rağmen egzersiz alışkanlığı olan 

bireylerin fonksiyonel testlerde daha iyi olması dikkat çekici bir konudur. 6 dakika yürüme ve gövde ekstansiyon 

kuvvetini ölçtüğümüz testlerde farklılık görülmemesinin sebebinin bu durum olabileceği görüşündeyiz. 

 

                                                             Sonuç 

Çalışmamıza katılan 37 kadından sadece 16’sının egzersiz alışkanlığı bulunmaktadır. Egzersiz alışkanlığı olan 

bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri daha çok yüksek ve orta seviyelerde iken egzersiz alışkanlığı olan bireylerde 

düşük fiziksel aktivite seviyesi gözlenmiştir. Bununla birlikte bireylerimizin çoğunluğu orta şiddetli fiziksel 

aktivite düzeyine sahip görülmüştür.  Düzenli egzersiz alışkanlığı olan ve olmayan bireyleri karşılaştırdığımızda 

ise egzersiz alışkanlığı olan bireylerin toplam fiziksel aktivitesinin egzersiz alışkanlığı olmayan bireylerden yüksek 

olduğu görülmüştür.  Bu durum aktif bir yaşam için egzersiz alışkanlığı kazanmanın önemini göstermektedir. 

Katılımcıların yaşam kalitelerini karşılaştırdığımızda ise egzersiz alışkanlığı olan bireylerin SF-36’nın genel sağlık 

algısı ve fiziksel fonksiyon düzeylerinin daha iyi olduğu görülmüş ayrıca egzersiz alışkanlığı olan bireylerde 

aktivite düzeyi arttıkça enerji enerji düzeyinin de arttığı görülmüştür, bu durumun bireylerin yaşam kalitelerini 

olumlu etkileyen farklılıklar olduğu dikkatimizi çekmiştir.  

egzersiz alışkanlığı olan bireylerdeki bel çevresinin daha az olduğu görülmüştür bu durum abdominal yağlanmayı 

ve basıncı azaltarak sistemik hastalıklar açısından risk oranlarını düşürebileceği görüşündeyiz. Ayrıca egzersiz 

alışkanlığı olmayan bireylerlerle diz ağrı şiddeti daha fazla görülmüştür.  Bu sonuç ağrı nedeniyle fiziksel 

aktiviteye katılmaktan kaçınan bireylerde farkındalık oluşturmak ve cesaretlendirmek için önemlidir.  

Katılımcılarımızı fonksiyonel olarak incelediğimizde egzersiz alışkanlığı olmayan bireylerin süreli kalk yürü 

testinde daha başarısız olduğu görülmüştür. Sonuç olarak görmekteyiz ki egzersiz alışkanlığımızın olmamasının 

fonksiyonel kapasitemize olumsuz etkileri olabilir. Aktif ve sağlıklı bir yaşam için egzersiz alışkanlığına sahip 

olunması görüşündeyiz.   
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ÖZET 

Aktif yaşlanma,“yaşlıların, yaşam kalitelerinin zenginleşmesi için topluma kazandırılması, sağlık ve güvenlik 

fırsatlarının en iyi düzeyde optimize edilmesi süreci” olarak tanımlanmaktadır. Yaşlı nüfusundaki artışa paralel 

olarak son yıllarda, özellikle sağlık hizmetleri kapsamında yaşlılıkta yaşam kalitesinin yükseltilmesi, aktif yaşlılık, 

sağlıklı yaşlanma gibi kavramlara duyulan ilgi artmaktadır. Ülkemizde aktif yaşlılığın sağlanması için yaşlılarda; 

sağlık hizmetlerine kolay erişim, sürekli bakım, sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi, düşmelerin 

önlenmesi, sigara alkol gibi kötü alışkanlıkların önlenmesi, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, güvenli çevrenin 

sağlanması, sosyal, ekonomik ve psikolojik destek, yaşlıların sosyal güvence altına alınması gibi konularda 

ilerlemeler kaydedilmekle birlikte istenilen düzeye henüz erişilmemiştir. Aktif yaşlanma kavramı, kuşaklararası 

dayanışma kavramından bağımsız düşünülmemelidir. Bu kapsamda, toplumda yaşlılara ilişkin olumsuz algıların 

değiştirilmesi ve yaşlıların toplum tarafından desteklenerek üretkenliklerinin sürdürülmesi, aktif yaşlanma 

bilincinin geliştirilmesi, yaşlıların topluma kazandırılması, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve ülkelerin 

politikalarını bu yönde düzenlemesi sağlanmalıdır. Bu derlemenin amacı, tüm ülke toplumlarında artan yaşlı 

nüfusu ile birlikte değişen demografik yapının bir sonucu olarak ortaya çıkan “aktif yaşlanma” kavramını 

tanımlayarak ülkemizde aktif yaşlanma programları ve politikalarının geliştirilmesi gerekliliği hususuna dikkati 

çekmektir. 

Anahtar kelimeler: Aktif yaşlanma, yaşlı, yaşam kalitesi 

 

ABSTRACT 

Active aging is defined as "the process of integrating the elderly into society and optimising health and safety 

opportunities at the best level in order to enrich their quality of life". Parallel to the increase in the elderly 
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population, in recent years, especially within the scope of health services, the interest in the concepts such as 

improving the quality of life in old age, active old age, healthy aging is increasing. In order to ensure active old 

age in our country, the elderly; easy access to health services, continuous care, health improvement and prevention 

of diseases, prevention of falls, prevention of bad habits such as smoking alcohol, healthy eating, regular exercise, 

ensuring a safe environment, social, economic and psychological support, social security of the elderly, such as 

progress has been made, but the desired level has not yet been reached. The concept of active aging should not be 

considered independent of the concept of intergenerational solidarity. In this context, changing the negative 

perceptions of the elderly in society and maintaining the productivity of the elderly by supporting the society, 

developing active awareness of aging, integrating the elderly into society, and to ensure that countries regulate 

their policies in this direction. The aim of this review is to develop active aging programs and policies in our 

country by defining the concept of "active aging" as a result of the changing demographic structure with the 

increasing elderly population in all countries. to draw attention to the necessity of the necessity. 

Key words: Active aging, elderly,  quality of life 
 
Aktif  Yaşlanma Kavramı ve Belirleyici Faktörler  

Yaşlı nüfusun, hem tüm dünyada hem de ülkemizde toplam nüfus içindeki payı artış göstermektedir (Altay vd., 

2016). Yaşlı nüfusundaki bu artış, dünyayı ve paralelinde ülkemizi giderek demografik yaşlanma sürecine 

sokmaktadır (Xavier vd., 2003). Yaşlılık; bireyin bilişsel, duyuşsal, fiziksel, sosyal, mental ve psikolojik birçok 

alanını etkileyen, karmaşık yönleri olan, çok boyutlu ve göreceli bir kavramdır (Kalınkara, 2011). Bununla birlikte 

yapılan araştırmalar, yaşam süresinin uzamasına paralel olarak yaşlılarda yaşam kalitesinin olumsuz etkilendiğini 

göstermektedir (Aydın ve Karaoğlu, 2012; Altay vd., 2016; Taşkıran vd., 2018). Bu nedenle son yıllarda özellikle 

sağlık hizmetleri kapsamında yaşlılıkta yaşam kalitesinin yükseltilmesi, aktif yaşlılık, sağlıklı yaşlanma gibi 

kavramlara duyulan ilgi artmaktadır (Öztop, 2010). 

Bu derlemenin amacı, tüm ülke toplumlarında artan yaşlı nüfusu ile birlikte değişen demografik yapının 

bir sonucu olarak ortaya çıkan “aktif yaşlanma” kavramını tanımlayarak ülkemizde aktif yaşlanma programları ve 

politikalarının geliştirilmesi gerekliliği hususuna dikkati çekmektir. 

Aktif yaşlanma kavramı, ilk kez 1960’lı yıllarda “başarılı yaşlanma” kavramının bir bileşeni olarak 

kullanılmaya başlanmış ve temelde “aktivite teorisi” üzerine yapılanmıştır. Sonraki yıllarda Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) (2002), Birleşmiş Milletler Dünya Yaşlanma Toplantısı’nda ”aktif yaşlanma” kavramını tekrar gündeme 

getirmiş ve bu toplantıda, “yaşlılara yapılan sağlık harcamalarını azaltmayı öncelikli hedef olarak belirlemek 

yerine yaşlıların toplumun üretken ve aktif bireyleri olarak yaşayabilmeleri için eyleme geçmek” politikasının 

benimsenmesini önermiştir. Bu doğrultuda DSÖ, aktif yaşlanmayı “yaşlıların, yaşam kalitelerinin zenginleşmesi 

için topluma kazandırılması, sağlık ve güvenlik fırsatlarının en iyi düzeyde optimize edilmesi süreci” olarak 

tanımlamış ve tüm yaşlılara bu fırsatların sağlanması gerekliliği üzerine vurgu yapmıştır (Türkiye Aktif ve Sağlıklı 

Yaşlanma Zirvesi, 2016). 

Ülkemizde ise aktif yaşlanma ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılında “Türkiye Aktif ve 

Sağlıklı Yaşlanma Araştırması Zirvesi” gerçekleştirilmiş ve bu zirvede “aktif yaşlanma belirleyicileri” 

tartışılmıştır. Zirvede ele alınan başlıklar; sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi, fiziksel çevrenin 

düzenlenmesi, davranışsal ve bireysel faktörlerin belirlenmesi ve iyileştirilmesi, sosyal ve ekonomik faktörlerin 

desteklenmesi olarak özetlenebilir. Bu kapsamda ülkemizde aktif yaşlılığın sağlanması için; sağlık hizmetlerine 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1472 
 

kolay erişim, sürekli bakım, sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi, düşmelerin önlenmesi, sigara alkol 

gibi kötü alışkanlıkların önlenmesi, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, güvenli çevrenin sağlanması, sosyal, 

ekonomik ve psikolojik destek, yaşlıların sosyal güvence altına alınması gibi konularda ilerleyici kararlar 

alınmıştır (Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi,  2016). 

Literatür incelendiğinde aktif yaşlanma ile ilgili olarak yaşam kalitesi, fiziksel aktivite, sosyal destek, 

fiziksel yeterlilik ve sağlıklı yaşam kavramları ön plana çıkmaktadır. Türkiye’de, huzurevlerinde yapılan bir 

çalışmada yaşlının herhangi bir fiziksel veya mental engelinin olmaması, günlük işlerde zorlanmaması, yaşlının 

kendi sağlığı ile ilgili endişe duymaması, herhangi bir hobisinin olması, egzersiz yapması, depresyonda olmaması, 

yeti yitiminin olmaması ve algılanan sosyal destek ile yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu ileri 

sürülmektedir. (Kılıçoğlu ve Yenilmez, 2005). İngiltere’de “aktif yaşlanma” ile ilgili yaşlıların algılarının 

sorulduğu nitel bir çalışmanın sonuçlarına göre yaşlılar aktif yaşlanmayı “fiziksel sağlık ve işlevselliğin 

sürdürülmesi”, “sosyal etkinlikler, boş zaman aktiviteleri” ve “zihnen işlevsellik ve sosyal ilişkilerin geliştirilerek 

güçlendirilmesi” olarak tanımlamışlardır. Yaşlı bireyler “yaşlı hissetmemek” için günlük yaşamdan daha çok keyif 

almaktan söz etmektedirler (Çiftçili, 2012). Taşkıran ve ark (2018) çalışmasında yaşlılığı, yaşamın bir parçası 

olarak ifade eden yaşlılarda yaşam kalitesinin anlamlı derecede yüksek olduğunu bildirmiştir. Aile ve sosyal 

ilişkilerin yaşam kalitesini belirlemede önemli etkiye sahip olduğu bilinmektedir (Tseng & Wang, 2001; 

Hjaltadottir & Gustafsdottir, 2007; Günaydın, 2010). Yaşlının çevresindeki eş, aile ve arkadaşlarından oluşan 

sosyal ağ, bireylerin sevgi, bağlılık, benlik saygısı ve bir gruba ait olma gibi temel sosyal gereksinimlerini karşılar 

(Altıparmak, 2009). Bu nedenle toplumsal yapının en küçük birimi olan ailede yaşlının kabul görmesi, yeni nesil 

ile olan iletişiminin sürdürülmesi ve böylece kuşaklararası dayanışma kavramının oluşması önemlidir. Ayrıca aktif 

olma; topluma katılımı, sosyal ağın gelişmesini ve kuşaklararası bağların korunmasını destekleyen bir unsurdur. 

Nitekim aktif yaşlanma kavramı kuşaklararası dayanışma kavramından bağımsız düşünülmemelidir (Türkiye Aktif 

Yaşlanma Zirvesi,  2017). Kuşaklararası dayanışma, karşılıklı iletişim ile etkin duruma gelir. Karşılıklı iletişim ise 

bireylerin birbirlerine davranışlarının gelişmesine, duygusal yakınlığa, paylaşılan değerlerin giderek artmasına 

neden olur. Ayrıca karşılıklı iletişim, güçlü sosyal bağların oluşması için fırsatlar sunar (Hazer ve Özsungur, 2017). 

Yaşlıların bakış açılarına göre aktif yaşlanma işlevselliğin korunması anlamına gelmektedir. İşlevselliğin 

artması ise fiziksel aktivitenin artması ile mümkündür. Literatürde yüksek fiziksel aktivite/artmış mobilite 

düzeyinin yaşlılarda fonksiyonel bağımsızlığı artırarak  yaşam kalitesini iyileştirdiği öne sürülmektedir (Soyuer & 

Soyuer, 2008; Altuğ vd., 2009; Çalık, 2011). Fakat gelişmiş ülkelerde bile yaşlılarda inaktivite, genellikle yüksek 

düzeyde, %30-80 arasında değişen oranlarda bildirilmektedir (Goggin & Morrow, 2001; Van Der Bij vd., 2002). 

Yapılan bir çalışmada düzenli fiziksel aktivitelere katılmış, aktif yaşam süren kişilerde yaşlanma ile ortaya çıkan 

fizyolojik değişikliklerin geciktirildiği veya daha az şiddette görüldüğü ifade edilmektedir  (İnal vd., 2003). 

Sonuç olarak toplumda aktif yaşlanma bilincinin geliştirilmesi, yaşlıların topluma kazandırılması, yaşam 

kalitelerinin yükseltilmesi ve ülkelerin politikalarını bu yönde düzenlemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda, 

toplumda yaşlılara ilişkin olumsuz algıların değiştirilmesi ve yaşlıların toplum tarafından desteklenerek 

üretkenliklerinin sürdürülmesi desteklenmelidir. Böylece her yaşlının aktif ve kaliteli bir yaşam sürmesi 

sağlanmalıdır. Bu doğrultuda aktif yaşlanmaya ilişkin politikalar da, insanları sağlıklı, bağımsız ve aktif tutmanın 

önemi ve yolları üzerinde odaklanmalıdır. 
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EVDE YASAYAN YAŞLILARIN AKTİF YAŞLANMA VE YAŞAM KALİTESİ YÖNÜNDEN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: NAZİLLİ ÖRNEĞİ 

                                                                                                                  Şifa Aybike BAŞ2     Sema OĞLAK3 

*Bu makale, Evde Yaşayan Yaşlıların Aktif Yaşlanma ve Yaşam Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi: Nazilli 

Örneği isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.  

Özet 

Yapılan çok sayıda çalışmalar, yaşlı bireylerin kurumsal bakım yerine, daha çok evinde yaşlanmayı ve ihtiyacı 

olan bakımı evinde almayı tercih etmekte olduğunu göstermektedir.  Bu bağlamda, aktif yaşlanma ve yaşam 

kalitesinin iyileştirilmesi çabalarının evinde yaşayan yaşlılar için de büyük önem taşımaktadır. Nazilli, Türkiye 

ortalamasının çok üstünde (%12.3) yaşlı nüfusa sahip bir ilçedir. Bu çalışmanın amacı; Aydın İli, Nazilli İlçesi’nde 

evinde yaşayan 65 yaş ve üstü bireylerin günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilme durumlarının belirlenmesi, 

yalnızlık düzeylerinin ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin değerlendirilmesidir. Araştırma, nicel araştırma 

yöntemlerinden tanımlayıcı ve kesitsel türde bir çalışmadır. Araştırma evrenini; Nazilli’de yaşayan ve evinde 

yasayan 65 yaş ve üstü bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem seçiminde, basit rastgele tabakalı 

örnekleme yöntemi kullanılmış ve evinde yaşayan 65 yaş ve üstü 376 birey oluşturmuştur. Çalışmada; Demografik 

ve Kişisel Bilgi Formu, Yaşlılarda Yasam Kalitesi Ölçeği (WHOQOL-OLD.TR), KATZ Günlük Yasam 

Aktiviteleri Ölçeği (KGYA) ve Yaşlılar İçin Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 25.0 

programında analiz edilmiştir. Çalışma bulgularında; evinde yaşayan yaşlı bireylerin yalnızlık düzeyi, günlük 

yaşam aktivitesi ve yaşam kalitesi; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, meslek, yaşlının kiminle yaşadığı, 

sağlık durumu, sosyal güvence, aylık gelir gibi bağımsız değişkenler yönünden istatiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur (p<0,05). Bireylerin, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilme düzeyi arttıkça, yaşam kalitesi 

düzeyi de artmıştır. (r=0.482, p<0.05). Erkek yaşlı bireylerin yaşam kalitesi kadın yaşlı bireylere oranla daha 

yüksek olduğu; topluma katılım ve yaşam kalitesi açısından alt gelir grubunda olan bireylerin daha düşük skora 

sahip olduğu; yaşlılarda yalnızlık arttıkça, yaşam kalitesinin düştüğü (r=-0.720, p<0.05) görülmüştür. Yaş alma ile 

birlikte bireyin günlük yaşam aktivitesinde azalma, yaşlının bakıma 

muhtaçlığını artıracağı ve yaşam kalitesini düşüreceği göz önüne alındığında; günlük yaşam 

aktivitelerinin yerine getirilmesine yönelik destek hizmetlerin sağlanması ve buna yönelik düzenlemelerin hayata 

geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Evinde yaşayan 65 yaş üstü Birey, Aktif yaşlanma, Yaşam kalitesi, Günlük yaşam 

aktivitesi, Yalnızlık 
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EVALUATING OF ELDERLY PEOPLE LIVING AT HOME IN TERMS OF ACTIVE AGING AND 

QUALITY OF LIFE: NAZİLLİ SAMPLE 

 

Abstract 

Instead of institutional care, the elderly preferred to stay at home, and receive home care services. Accordingly, 

the scope of this study is to evaluate and explain the active aging and life quality of elderly people aged over 65 

and living at home. The aim of the study is to determine the status of  individuals above age 65 regarding of 

performing daily life activities and to evaluate the levels of loneliness as well as peculiar factors affecting the 

quality of their lives. The research is following a cross-sectional method of descriptive and quantitative research.  

The population sample of this study is consisting of individuals aged above 65 living in their homes in Nazilli 

District of Aydın Province.  The sampling method of the study is simple random stratified sampling method, and 

covering a group of 376 individuals aged 65 and above and living at home.  Throughout the study, Demographic 

and Personal Information Form, Quality of Life Questionnaire for the Elderly (WHOQOL-OLD.TR), KATZ Daily 

Life Activities Scale (CFA) and Loneliness Scale for the Elderly were applied by face-to-face questionnaire 

method and the data were analyzed in SPSS 25.0 program.  In this study, significant statistical differences were 

found between the CFAQ and WHOQOL-OLD sub-scales according to gender, age, education levels, marital 

status, occupation, life partners, health status, social security, monthly income and loneliness levels (p<0,05). 

There is a significant and positive relationship between daily life activities and quality of life (r = 0.482, p <0.05).  

The quality of life is found to be higher in the elderly who perform daily life activities independently.  There is a 

significant negative relationship between loneliness and quality of life (r = -0.720, p <0.05).  There is also a 

significant and negative correlation between daily living activities and loneliness levels (r = -0.367, p <0.05). 

People who 65 age and over living at home are found to have their social environment having a particularly positive 

influence on their daily activities, decreasing loneliness levels and increasing their quality of life.  Being active in 

daily life and levels of life quality decreases in accordance with increasing age.  It is recommended to provide the 

necessary care and social inclusion for supporting independent elderly individuals as they be physically active in 

their daily living routine. 

Key Words: People age 65 and over, Living at home, Active aging, Quality of life, Activities of daily living, 

Loneliness 

Giriş 

 21. yüzyılda tüm dünyada demografik süreç içerisinde yaşlı nüfus gün geçtikçe artmaktadır. Yaşlılık, fiziksel 

olarak kayıpların yaşandığı, kronik hastalıkların artmasıyla birlikte yeti yitiminin yaşandığı ve bu nedenle 

bağımlılığın arttığı, sosyal çevre faktörünün azaldığı, statü kaybının yaşandığı, ruhsal ve psikolojik sıkıntıların 

görülmeye başlandığı bir dönemdir. Bu dönemde yaşlı bireyler, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede 

sıkıntı yaşamakta ve çevrelerine bağımlı olarak yaşama durumuna gelmektedir (Tel vd., 2001). Günlük yaşam 

aktiviteleri, “temel günlük yaşam aktiviteleri” (primary) ve yardımcı günlük yaşam aktiviteleri olarak 

(instrumental) iki şekilde ele alınmaktadır. “Temel günlük yaşam aktiviteleri”; beslenme, yıkanma, giyinme, 

tuvalet ihtiyacı, fiziksel hareket, bağırsak ve mesane kontrolü gibi günlük yapılan yaşam aktivitelerini içerirken; 

“yardımcı günlük yaşam aktiviteleri”; yemek yapma, alışveriş yapma ve bahçe işleri gibi çevreye uyum sağlamak 
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için gerekli olan aktiviteleri içermektedir (Özbek Yazıcı ve Kalaycı, 2015). Yaşlı bireylerin “günlük yaşam 

aktivitelerinin” sürekliliği ve bağımsız olması, yaşam kalitelerinin korunabilmesi ve sağlık durumlarının iyi 

olabilmesi için oldukça önemlidir. “Günlük yaşam aktivitelerinde” meydana gelen yetersizlik, yaşlı bireylerde 

bağımlılık durumunu arttırmaktadır (Sucuoğlu, 2012).  

Yaşam kalitesi kavramı için World Health Organization [WHO], teorik çerçevede sıkça kullanılan bir tanımlama 

geliştirmiştir. Yaşam kalitesini, bireyin kültür ve değerleri, toplumdaki yaşantısı perspektifinde hedeflediği 

beklentiler, standartlar ve ilişki bağları arasında kendi yaşamını nasıl algıladığı olarak tanımlamaktadır. Yaşam 

kalitesi her yaş aralığı için önem arz etse de özellikle yaşlı bireyler için daha fazla ele alınana bir konudur (Bilir 

vd., 2005; Aydıner Boylu ve Paçacıoğlu, 2016). Bu dönemde kişisel yaşanılan olumsuzluklar, işlevsel bozukluklar, 

etkinlik düzeyinde azalma, kısıtlı hareket hali, uyku sorunları, düşme riski ve psikolojik sorunlar yaşam kalitesinin 

azalmasına neden olmaktadır (Aslan, 2009). Yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde; yaşlı bireyler için topluma 

katılımının desteklenmesi, sağlıklı beslenme, doğru ilaç kullanımının sağlanması, sigara ve alkol tüketiminin 

önlenmesi, fiziksel, sosyal, spor ve kültürel aktivitelere katılımının desteklenmesi önem oluşturmaktadır (Baysan, 

2008).  Böylece yaşlı bireylerin; sağlıklı, sosyal, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız ve aktif olması, yaşam 

kalitesinin artmasında ve aktif yaşlanma süreçlerinin iyileştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Yapılan çok 

sayıda çalışmalar, yaşlı bireylerin kurumsal bakım yerine, daha çok evinde yaşlanmaya ve ihtiyacı olan bakımı 

evinde almayı tercih etmekte olduğunu göstermektedir (Oğlak 2007; Karadağ ve Parlar Kılıç, 2018). Yaşlı 

bireylerin; ruhsal ve sosyal gereksinimlerin farkına varılmasında, yaşlı bireylerin veya aile üyelerinin yardım 

imkânlarının kolaylaştırılmasında, gerekli sağlık ve kurum hizmetlerinin evde sağlanması, aile üyeleri ile geçirilen 

vakitte yalnızlık ve özlem duygusunun giderilmesinde, bireysel ya da aile üyeleri ile birlikte sosyal destek almaları 

ve evinde yaşlanmak istemeleri için belirli faktörlerdir. Bu nedenle bireylerin evinde yaşamak istemeleri; toplumda 

daha aktif, mutlu, sağlıklı ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi çabalarının evinde yaşayan yaşlı bireyleri için de 

büyük önem taşımaktadır.  

Nazilli nüfusu, 2018 TUİK verilerine göre 156.748’dir. Nazilli’de 65 yaş üstü nüfus oranı ise %12.3’dür (Türkiye 

İstatistik Kurumu [TÜİK], 2019a). Türkiye’nin 65 yaş üstü nüfus oranı % 8,8’dir (TÜİK, 2019b). Yaşlı nüfus oranı 

ile karşılaştırıldığında, Nazilli’nin ülke ortalamasının çok üstünde yaşlı nüfusa sahip olduğu görülmektedir. 

Ege'nin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Nazilli, Aydın İl’ine bağlı en büyük ilçelerden biridir. İncir, zeytin, 

nar, kestane, narenciye, pamuk, üzüm ve çilek üretimi ile Türkiye’nin önemli tarım üretimlerinin gerçekleştiği 

ilçede, halkın genel beslenme tarzı zeytinyağı, sebze ve meyve ağırlıklı olması, hayvancılık açısından bal, süt ve 

yoğurdun çok fazla tüketilmesi, temiz hava gibi etkenlerin Nazilli’de uzun yaşamın sırrı olarak ifade edilmektedir 

(Milliyet Gazetesi, 2012; Doğanlı, 2017; Sabah Gazetesi, 2017; Babaeren, 2017). Uzun yaşam merkezi olarak 

bilinen Nazilli’de, Prof. Dr. İsmail Tufan’ın Nazilli Yaşlılık Araştırması dışında, doğrudan evinde yaşayan 

yaşlılara yönelik şimdiye kadar herhangi bir çalışmanın yapılmamış olması; evinde yaşayan yaşlıların günlük 

yaşam aktivitelerinin, yaşam kalitesinin ve yalnızlık düzeyinin ne düzeyde olduğunun araştırılması çalışmamız 

açısından önemli görülmektedir. 

Çalışmanın Amacı: Aydın, Nazilli ilçesinde evinde yasayan 65 yaş ve üstü bireylerin günlük yaşam aktivitelerini 

yerine getirebilme durumlarının belirlenmesi, yalnızlık düzeylerinin ve yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin 

değerlendirilmesidir. 
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Problem cümlesi: Nazilli’de evinde yaşayan 65 yaş üstü bireylerin günlük yaşam aktiviteleri, yalnızlık düzeyi ve 

yaşam kalitesi düzeyi nedir; ve yaşam kalitesini faktörler etkileyen faktörler nelerdir?.  

Bu bağlamda, aşağıda hipotezler oluşturulmuştur; 

H1: Yaşlı bireylerin günlük yaşam aktiviteleri ile yaşam kalitesi arasında ilişki vardır.   
H2:  Yaşlı bireylerin yaşam kalitesi ve yalnızlık düzeyleri yönünden ilişki vardır. 
H3: Yaşlı bireylerin, günlük yaşam aktiviteleri ve yalnızlık düzeyleri yönünden ilişki vardır. 
 

 

Yöntem 

Araştırmanın tipi: Araştırma nicel, tanımlayıcı ve kesitsel türde bir çalışmadır.  

Araştırma yeri: Araştırma 24 Haziran- 24 Kasım 2018 tarihleri arasında Aydın İli, Nazilli İlçesi’nde evinde 

yaşayan 65 yaş üstü bireylere uygulanmıştır. 

Evren ve örneklem: Araştırma evrenini, 2017-2018 yılları arasında Aydın Nazilli İlçesi’nde evinde yaşayan 65 

yaş ve üstü 18712 birey oluşturmuştur. Bu yaşlı grubunun 8121’i (%43) erkek, 10581’i (%57) kadındır (TÜİK, 

2018). Araştırmanın örneklemini evinde yaşayan 65 yaş ve üstü 376 birey oluşturmuştur. Toplamda 376 kişi olan 

katılımcıların % 43’ünü (n=163) erkek, %57’sini (n=213) kadın oluşturmuştur. 

Veri toplama araçları: Çalışmada sosyo-demografik özellikleri içeren Kişisel Demografik Bilgi Formu, DSÖ 

Yaşlılarda Yaşam Kalitesi Ölçeği (WHOQOL-OLD TR.), KATZ Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği (KGYA) ve 

Yaşlılar İçin Yalnızlık Ölçeği (YİYÖ) kullanılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği (WHOQOL-

OLD) geçerlilik ve güvenirlilik çalışması, ülkemizde 2010 yılında Eser ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. 

Ölçek, beşli likert tipi 24 soru ve altı alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar,  “duyusal işlevler”, “özerklik”, 

“geçmiş, bugün ve gelecek faaliyetleri”, “sosyal katılım”, “yakınlık” ve “ölüm ve ölmektir”. (Eser, Saatli, Baydur 

ve Fidaner, 2010). Çalışmada örneklem seçiminde basit rastgele tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. KATZ 

Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği, 1963 yılında Katz ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir Türkçeye 

uyarlanması ve güvenirliliği Pelivanoğlu ve arkadaşları tarafından yapılmıştır (Özkan vd., 2018). Endeks; giyinme, 

banyo, hareket, tuvalet, boşaltım (mesane) ve beslenme davranışlarıyla ilgili 6 sorudan oluşmaktadır. Birey günlük 

yaşam aktivitelerini bağımsız olarak gerçekleştiriyorsa 3 puan, birinin yardımıyla yapıyorsa yarı bağımlı 2 puan 

ve bağımlı, hiç yapamıyorsa 1 puan verilerek değerlendirme yapılmaktadır. GYA indeksinde 0-6 puan “bağımlı”; 

7-12 puan “yarı bağımlı”; 13-18 puan “bağımsız” olarak değerlendirilmektedir (Katz vd., 1963). Yaşlılar İçin 

Yalnızlık Ölçeği, De Jong Gierveld tarafından geliştirilmiş, Türk kültürüne uyarlanması 2016 yılında Hanife 

Akgül tarafından yapılmıştır (Akgül, 2016). Ölçek, sosyal ve duygusal yalnızlığı ölçmeye yönelik üçlü likert tipi 

11 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte soruların puanlaması 0=evet, 1=olabilir, 2=hayır şeklindedir. Ölçek 

maddelerinin 6’sı düz, 5’i ter yönde kodlanmıştır. (Akgül ve Yaprak, 2015; Akgül, 2016).  

Verilerin değerlendirilmesi: Araştırmada elde edilen veriler SPSS 25.0 programı kullanılarak, Mann-Whitney U 

testi, Kruskal Wallis H testi, Korelasyon testi ve Bonferroni testi uygulanmıştır. 
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Araştırmanın etik yönü: Araştırma, İİBF-18001 nolu proje kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projesi (ADÜ BAP) tarafından desteklenmiştir. Çalışma kapsamında ADÜ Tıp Fakültesi Girişimsel 

Olmayan Klinik Araştırmaları Etik Kurulu’ndan (2018/1377), Kaymakamlık, Jandarma ve Emniyet Genel 

Müdürlüğü’nden gerekli izin belgesi alınmıştır. 

Bulgular 

Araştırmada kullanılan ölçekler arasında Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, Bonferroni ve ilişki olup 

olmadığını test etmek için Korelasyon analizi uygulanmıştır. Tüm testlerde hata oranı belirlenip p <0.05 olduğu 

durumlarda gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.  

Tablo  1: Kişilerin Tanımlayıcı Özelliklerinin Dağılımı (n=376) 

Özellikler  n % 

Cinsiyet 
Kadın 213 56,6 

Erkek 163 43,4 

Yaş 

65-69 215 57,2 

70-74 93 24,7 

75 ve üstü 68 18,1 

Eğitim Durumu 

Okuryazar değil 34 9,0 

İlkokul 132 35,1 

Ortaokul 84 22,4 

Lise 78 20,7 

Üniversite 48 12,8 

Medeni Durum 
Evli 224 59,6 

Dul/bekâr 152 40,4 

Meslek 

 

 

Ev kadını  89 23,7 

Emekli 239 63,6 

Esnaf 27 7,2 

Çiftçi 21 5,6 

Yaşanılan Kişi 

Yalnız 54 14,4 

Eşi ile 226 60,1 

Kızı ile 53 14,1 

Oğlu ile 43 11,4 

 

Çocuk Sayısı 

0-1 110 29,3 

2-3 199 53,0 

4 ve üzeri 67 17,7 

Sağlık Durumu 
Sağlıklı hissediyorum 252 67,0 

Hasta hissediyorum 124 33,0 
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Şeker Hastalığı 
Yok 163 43,4 

Var 213 56,6 

Yüksek Tansiyon 
Yok 173 46,0 

Var 203 54,0 

Kalp Rahatsızlığı 
Yok 311 82,7 

Var 65 17,3 

Sağlıklı 
Hayır 370 98,4 

Evet 6 1,6 

Sosyal Güvence 
Var 328 87,2 

Yok 48 12,8 

Aylık Gelir 

1000 TL’den az 76 20,2 

1000-1999 TL 146 38,8 

2000-3999 TL 127 33,8 

4000 TL ve üstü 27 7,2 

Yalnızlık Düzeyi 

Yalnız değil  205 54,5 

Kabul edilebilir yalnızlık  83 22,1 

Çok yalnız  53 14,1 

Çok yoğun yalnızlık  35 9,3 

Toplam  376 100,0 

 

** Tablo 1 incelendiğinde; Araştırmaya katılanların %56,6’sının kadın, %43,4’ünün erkek olduğu görülmektedir.  

%57,2’sinin 65-69 yaş aralığında, %24,7’sinin 70-74 yaş, %18,1’inin 75 ve üstü olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların %35,1’inin ilkokul, %22,3’ünün ortaokul, %20,7’sinin lise mezunudur. Araştırmaya katılanların 

%59,6’sının evli, %40,4’ünün dul/bekâr olduğu görülmektedir. Katılımcıların %63,6’sının emekli, %23,7’sinin ev 

hanımı olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların %60,1’i, eşi ile yaşamaktadır. Çocuk sayısına göre 

%29,3’ünün 0-1 çocuk; %53,0’ının 2-3 çocuğu olduğu görülmektedir. Sağlık durumuna göre; %67,0’ının sağlıklı 

hissettiği, %1,6’sının sağlıklı olduğu görülmektedir. Katılımcıların kronik hastalık olarak %56, 6’sı şeker 

hastalığına sahiptir. Katılımcıların %38,8’inin 1000-1999 TL, %33,8’inin 2000-3999 TL, %20,2’sinin 1000 

TL’den az aylık gelire sahip olduğu Katılımcıların yalnızlık düzeylerine bakıldığında %54,5’inin yalnızlık 

duygusuna sahip olmadığı, %22,1’inin kabul edilebilir yalnızlık duygusu olduğu, %14,1’inin çok yalnız, 

%9,3’ünün çok yoğun yalnızlık düzeylerinde oldukları tespit edilmiştir. 

Tablo 2: Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeğine Ait Maddelerin Dağılımları 

 
Hiç 

Yapamıyor 
Yardımla 

Yapıyor 
Bağımsız Yapıyor 

 N % N % N % 

Yıkanma 7 1.9 18 4.8 351 93.4 
Giyinme 0 0.0 22 5.9 354 94.1 
Tuvalet İhtiyacı 4 1.1 26 6.9 346 92.0 
Transfer 5 1.3 32 8.5 339 90.2 
Kontinans 0 0.0 36 9.6 340 90.4 
Beslenme 0 0.0 5 1.3 371 98.7 
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   **Tablo 2 incelendiğinde; katılımcıların, büyük çoğunluğu günlük yaşam aktivitelerini kendilerinin yaptığı 

(bağımsız) görülmektedir.  

Tablo 3: KATZ Günlük Yaşam Aktiviteleri (KGYA) Ölçeğinin ve WHOQOL-OLD Ölçeği ve Alt Boyutlarının 

Cinsiyette Göre Farklılıkları Belirlemek Üzere Yapılan Mann-Whitney U Testi Sonuçları 

Ölçekler ve Alt Boyutlar Cinsiyet N Sıra Ortalaması U P 

Duyusal Yetiler 
Kadın 213 179,09 

15355,50 0,049* 
Erkek 163 200,79 

Özerklik 
Kadın 213 146,50 

8412,50 0,000* 
Erkek 163 243,39 

Geçmiş, Bugün ve Geleceğe Ait 

Aktiviteler 

Kadın 213 150,17 
9194,50 0,000* 

Erkek 163 238,59 

Sosyal Katılım 
Kadın 213 158,38 

10943,50 0,000* 
Erkek 163 227,86 

Ölüm ve Ölmek 
Kadın 213 182,04 

15984,00 0,185 
Erkek 163 196,94 

Yakınlık 
Kadın 213 178,10 

15144,50 0,028* 
Erkek 163 202,09 

WHOQOL-OLD 
Kadın 213 157,51 

10758,50 0,000* 
Erkek 163 229,00 

KGYA 
Kadın 213 186,86 

17011,00 0,578 
Erkek 163 190,64 

* p< 0,05; 

** Tablo 3 incelendiğinde; katılımcıların cinsiyete göre WHOQOL-OLD ölçeği ve alt boyutlarından duygusal 

yetiler, özerklik, geçmiş, bugün ve geleceğe ait aktiviteler, sosyal katılım ve yakınlık boyutlarının istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Sonuca göre erkeklerin duygusal yetileri, 

özerkliği, geçmiş, bugün ve geleceğe ait aktiviteleri, sosyal katılımı, yakınlık alt boyutu ve WHOQOL-OLD yaşam 

kalitesi kadınlara göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Katılımcıların cinsiyete göre KGYA ölçeğinin ve 

WHOQOL-OLD ölçeği alt boyutlarından ölüm ve ölmek boyutunun istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05). 

Tablo 4: KATZ Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeğinin ve WHOQOL-OLD Ölçeği ve Alt Boyutlarının Yaşa Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Ölçek ve Alt Boyutları Yaş N 
Sıra 

Ortalaması X2 p 
Bonferroni 

Duyusal Yetiler 

65-69 (1) 215 240,82 160,219 0,000* 1>2; 1>3 

70-74 (2) 93 162,41   2>3 

75 ve üstü (3) 68 58,75    

Özerklik 

65-69 (1) 215 223,68 96,681 0,000* 1>2; 1>3 

70-74 (2) 93 189,37   2>3 

75 ve üstü (3) 68 76,08    
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Geçmiş, Bugün ve Geleceğe Ait 

Aktiviteler 

65-69 (1) 215 221,52 83,487 0,000* 1>2; 1>3 

70-74 (2) 93 188,35   2>3 

75 ve üstü (3) 68 84,32    

Sosyal Katılım 

65-69 (1) 215 227,57 107,158 0,000* 1>2; 1>3 

70-74 (2) 93 182,78   2>3 

75 ve üstü (3) 68 72,78    

Ölüm ve Ölmek 

65-69 (1) 215 177,93 16,240 0,000*  

70-74 (2) 93 227,19   2>3; 2>1 

75 ve üstü (3) 68 169,02    

Yakınlık 

65-69 (1) 215 226,11 102,108 0,000* 1>2; 1>3 

70-74 (2) 93 181,32   2>3 

75 ve üstü (3) 68 79,40    

WHOQOL-OLD 

65-69 (1) 215 231,11 127,757 0,000* 1>2; 1>3 

70-74 (2) 93 183,66   2>3 

75 ve üstü (3) 68 60,40    

KGYA 

65-69 (1) 215 206,68 61,053 0,000* 1>2; 1>3 

70-74 (2) 93 184,84   2>3 

75 ve üstü (3) 68 136,01    

* p<0,05; 

** Tablo 4 incelendiğinde; katılımcıların yaşa göre KGYA ölçeğinin ve WHOQOL-OLD ölçeği ve alt boyutlarının 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Duyusal yetiler, özerklik, geçmiş 

bugün ve geleceğe ait aktiviteler, sosyal katılım ve yakınlık alt boyutu, WHOQOL-OLD ölçeği ve KGYA’sı 65-
69 yaş aralığındaki katılımcıların, puan sıra ortalamalarının daha fazla olduğu görülmektedir. 70-74 yaş 

aralığındaki katılımcıların ise 75 ve üstü olan katılımcılara göre puan sıra ortalamalarının daha fazla olduğu 

bulunmuştur. Ölüm ve ölmek alt boyutunda, 70-74 yaş aralığındaki katılımcıların 65-69 yaş aralığındaki 

katılımcılara ve 75 ve üstü olan katılımcılara göre puan sıra ortalamalarının daha fazla olduğu bulunmuştur.  

 

Tablo 5:  Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri (KGYA) Ölçeğinin ve WHOQOL-OLD Ölçeği ve Alt Boyutlarının 

Yalnızlık Düzeyine farklılıkları Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Ölçek ve Alt 

Boyutları Yalnızlık Düzeyi N 
Sıra 

Ortalaması X2 p 
Bonferroni 

Duyusal Yetiler 

Yalnız değil (1) 205 243,89 140,266 0,000* 1>2; 1>3; 1>4 

Kabul edilebilir yalnızlık (2) 83 156,39   2>3; 2>4 

Çok yalnız (3) 53 91,58    

Çok yoğun yalnızlık (4) 35 87,00    

Özerklik 

Yalnız değil (1) 205 240,18 119,977 0,000* 1>2; 1>3; 1>4 

Kabul edilebilir yalnızlık (2) 83 157,70   2>4 

Çok yalnız (3) 53 113,71    
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Çok yoğun yalnızlık (4) 35 72,11    

Geçmiş, Bugün 

ve Geleceğe Ait 

Aktiviteler 

Yalnız değil (1) 205 245,11 145,080 0,000* 1>2; 1>3; 1>4 

Kabul edilebilir yalnızlık (2) 83 158,07   2>3; 2>4 

Çok yalnız (3) 53 97,44    

Çok yoğun yalnızlık (4) 35 67,00    

Sosyal Katılım 

Yalnız değil (1) 205 241,49 133,131 0,000* 1>2; 1>3; 1>4 

Kabul edilebilir yalnızlık (2) 83 164,78   2>3; 2>4 

Çok yalnız (3) 53 100,16    

Çok yoğun yalnızlık (4) 35 68,14    

Ölüm ve Ölmek 

Yalnız değil  205 186,25 1,133 0,769  

Kabul edilebilir yalnızlık 83 195,13    

Çok yalnız 53 195,43    

Çok yoğun yalnızlık 35 175,46    

Yakınlık 

Yalnız değil (1) 205 246,04 165,310 0,000* 1>2; 1>3; 1>4 

Kabul edilebilir yalnızlık (2) 83 162,96   2>3; 2>4 

Çok yalnız (3) 53 88,55    

Çok yoğun yalnızlık (4) 35 63,37    

WHOQOL-
OLD 

Yalnız değil (1) 205 252,35 176,252 0,000* 1>2; 1>3; 1>4 

Kabul edilebilir yalnızlık (2) 83 149,86   2>3; 2>4 

Çok yalnız (3) 53 85,57    

Çok yoğun yalnızlık (4) 35 62,03    

KGYA 

Yalnız değil (1) 205 211,62 70,483 0,000* 1>2; 1>3; 1>4 

Kabul edilebilir yalnızlık (2) 83 179,38   2>3; 2>4 

Çok yalnız (3) 53 138,56    

Çok yoğun yalnızlık (4) 35 150,31    

* p<0,05; 

** Tablo 6 incelendiğinde; katılımcıların yalnızlık düzeyine göre KGYA ölçeğinin ve WHOQOL-OLD ölçeği ve 

alt boyutlarından duygusal yetiler, özerklik, geçmiş, bugün ve geleceğe ait aktiviteler, sosyal katılım ve yakınlık 

boyutlarının istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Katılımcıların yalnızlık 

düzeylerine göre KGYA ölçeğinin ve WHOQOL-OLD ölçeği alt boyutlarından ölüm ve ölmek boyutunun 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05). Yalnız hissetmeyen grubun 

duygusal yetiler, özerklik, geçmiş, bugün ve geleceğe ait aktiviteler, sosyal katılım, yakınlık, WHOQOL-OLD 
yaşam kalitesi ve KGYA olarak diğer gruplardan yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuçlara göre duyusal yetiler, 

özerklik, geçmiş, bugün ve geleceğe ait aktiviteler, sosyal katılım, yalnızlık alt boyutunda, WHOQQLD ve KGYA 

ölçeğine göre yalnızlık düzeyi yalnız hissetmeyen katılımcıların, yalnızlık düzeyi kabul edilebilir yalnızlık, çok 

yalnız ve çok yoğun yalnızlık olan katılımcılara göre puan sıra ortalamalarının daha fazla olduğu bulunmuştur. 

Tablo 6: Araştırmada Kullanılan Ölçekler Arasındaki İlişki 

 Yaşam Kalitesi Ölçeği Katz Günlük Yaşam 

Aktiviteleri Ölçeği 
Yaşlılar İçin Yalnızlık 

Ölçeği 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1484 
 

Yaşam Kalitesi Ölçeği 1.000 0.482 -0.720 

P - 0.000* 0.000* 

Katz Günlük Yaşam 

Aktiviteleri Ölçeği 
 1.000 -0.367 

P  - 0.000* 

Yaşlılar İçin Yalnızlık 

Ölçeği 
  1.000 

P   - 

*p<0,05 

** Tablo 7 incelendiğinde; araştırmada kullanılan ölçekler arasındaki ilişki olup olmadığını test etmek için 
korelasyon analizi uygulanmıştır. Korelasyon analizi sonucuna göre, WHOQ-OLD yaşam kalitesi ölçeği ile KATZ 

günlük yaşam aktiviteleri ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu 

görülmektedir (r=0.482, p<0.05). WHOQOL-OLD yaşam kalitesi ölçeği ile yaşlılar için yalnızlık ölçeği arasında 

istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir (r=-0.720, p<0.05). KATZ günlük 

yaşam aktiviteler ölçeği ile yaşlılar için yalnızlık ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde bir 

ilişki olduğu görülmektedir (r=-0.367, p<0.05). 

 

Sonuç 

Nazilli ilçesinde evinde yaşayan 65 yaş ve üstü bireyler üzerine yapılan araştırma sonucunda, 65 yaş ve üstü 376 

yaşlı bireylerin, yarısından fazlasını kadın katılımcı; büyük çoğunluğunu 65-69 yaş aralığında olduğu, önemli bir 

kısmının da ilkokul mezunu olduğu görülmektedir.  Katılımcıların beşte üçünü evli ve eşiyle birlikte yaşamaktadır. 

Katılımcıların yarısından fazlası iki ya da üç çocuk sahibi olduğu; beşte üçünden fazla kişinin sağlıklı hissettiği 

sonucuna ulaşılmıştır. Yaşlıların yarısından fazlası şeker hastalığı, hipertansiyon  ve kronik hastalığına sahip 

olduğu bulunmuştur. Evinde yaşayan yaşlıların önemli oranda sosyal güvenceye sahip olduğu; aylık gelir 

aralıklarının 1000-4000 TL arasında olduğu görülmektedir. Evinde yaşayan yaşlıların neredeyse yarısından fazlası 

kendini yalnız hissetmediğini belirtmiştir. 

Araştırmada, erkek yaşlı bireylerin yaşam kalitesi kadın yaşlı bireylere oranla daha yüksek bulunmuştur. 65-69 

yaş aralığında bulunan yaşlıların günlük yaşam aktiviteleri ve yaşam kalitesinin diğer yaş gruplarına göre daha 

yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Yaşın ilerlemesiyle birlikte yaşam kaliteleri seviyesi düşmektedir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde; günlük yaşam aktiviteleri ile yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Bu bağlamda, evinde yaşayan 65 yaş ve üstü bireylerin günlük yaşama aktivitelerini yerine getirmede 

başkasına bağımlı olmama, yaşam kalitesini arttırmaktadır. Yalnızlık seviyesi azaldıkça, bireylerin günlük yaşama 

aktivitelerinin yerine getirme ve yaşam kalitesinin seviyesini arttırmaktadır. Ayrıca, yaşın ilerlemesiyle birlikte, 

kronik hastalığın varlığı, bireylerin bakıma muhtaç olması, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede bakıma 

muhtaçlığı arttırmakta ve yaşam kalitesini düşürmektedir. Alt gelir grubunda olan yaşlı bireylerin, topluma katılım, 

aktif yaşlanma ve yaşam kalitesi daha düşük düzeydedir. Yaşın ilerlemesi, eğitim düzeyinin düşük olması, gelir 

yetersizliği, yalnızlık duygusu gibi nedenler; evinde yaşayan yaşlı bireylerinin aile, arkadaş ve akraba ilişkilerine 

daha fazla yöneldikleri görülmüştür.  

Çalışmamız, yaşlılarda günlük yaşam aktivitelerini ve yaşam kalitesini etkileyen unsurların incelenmesi amacıyla 

planlanmıştır. Araştırma grubunun cinsiyetine göre dağılımında kadınların %56.6, erkeklerin ise %43.4 oranında 
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olduğu görülmektedir. Türkiye genelinde yaşlı nüfustaki erkek oranı %44.1, kadın oranı ise %55.9’dur. 

Çalışmamız ve yapılan benzer çalışmalarda yaşlı nüfusun cinsiyet dağılımı Türkiye ile uyum göstermektedir 

(Sözen, 2014; Ekşioğlu Ahad, 2011; Sarı, 2013). Çalışmamızda, erkek katılımcıların günlük yaşam aktiviteleri ve 

yaşam kalitesi, kadın katılımcılara göre daha yüksek bulunmuştur. Yapılan bir çalışmada, kadın yaşlıların yaşam 

kalitesi erkeklere oranla daha yüksek bulunmuştur (Güngör Tavşanlı, Özçelik ve Karadakovan 2013). Başka bir 

çalışmada, çalışmamızla benzer bir biçimde; erkek yaşlıların yaşam kalitesi kadınlara göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir (Aktaş vd., 2013; Samancıoğlu Bağlama vd., 2019).  

Yaş gruplarına göre bakıldığında; 65-69 yaş aralığı, araştırma grubu içinde daha fazla yer aldığı; 75 ve üstü yaş 

grubunun ise, en az katılımın sağlandığı yaş grubu olduğu görülmektedir. Yaşam kalitesi bakımından 

değerlendirildiğinde, yaş arttıkça yaşam kalitesi düzeyinin azaldığı görülmüştür. Bu sonuç, bu alanda yapılmış 

diğer çalışmalarla uyumludur (Özcebe vd., 2003; Çalıştır vd., 2006). 

Araştırmamıza katılan yaşlıların yalnızlık düzeyi incelendiğinde, yalnızlık hissetmeyen bireylerin oranının %54.5 

olduğu; çok yoğun yalnızlık duygusu hisseden bireylerin oranı ise %9.3 olarak gözlemlenmiştir. Eşleri olmayan 

yaşlıların özellikle kadınların diğerlerine oranlara daha yalnız hissettiği tespit edilmiştir. (Khorshid vd., 2004) ve 

(Danış, 2009) çalışmalarında da, araştırmamıza benzer bir sonuçla, kadın yaşlıların erkeklere göre daha fazla 

yalnızlık hissettikleri görülmektedir.  

Genel olarak değerlendirildiğinde, Nazilli’de evinde yaşayan 65 yaş üstü bireylerin, günlük yaşam aktiviteleri ve 

yaşam kalitesi arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde başkalarına bağımlı 

olmadan yerine getirmesi, yaşam kalitesi düzeyini arttırmaktadır. Evinde yaşayan 65 yaş üstü bireylerin yaşam 

kalitesi ile yalnızlık düzeyleri arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki bulunmuştur (r= -0.720, p<0.05). Diğer 

yandan, evinde yaşayan 65 yaş ve üstü bireylerin günlük yaşam aktiviteleri ile yalnızlık düzeyleri arasında negatif 

yönde ilişki bulunmuştur (r=-0.367, p<0.05).  

Bu araştırmadan elde edilen veriler sonucunda geliştirilen öneriler kapsamında; yaşlı kadınların yaşam kalitesinin 

erkeklere oranla daha düşük olması göz önüne alındığında; ulusal ve yerel düzeyde yaşam boyu öğrenme anlayışı 

çerçevesinde politikaların hayata geçirilmesi kadınların sosyal yaşama ve aktif yaşlanma konusunu destekleyen 

programların oluşturulması gerekmektedir. Okuryazar olmayan kadınlara eğitim desteği verilmesi, sosyal medya 

kullanımı gibi konuların hayata geçirilmesi yaşlı bireylerin yalnızlığının azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, 

ileri yaştaki bireylerin evde bakım hizmetleri bağlamında yakın takibinin yapılması, yaşlıların spor ve kültürel 

aktivitelere katılımın desteklenmesi önemli görülmektedir. 
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EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Keziban AMANAK 

Adnan Menderes Üniversitesi 

Amaç: Araştırma, ebelik öğrencilerinin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.   

Gereç ve Yöntem: Araştırma analitik ve kesitsel tipte yapılmıştır. Araştırma; bir üniversitenin Ebelik Bölümü’nde 

öğrenim gören 246 ebelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler, literatür doğrultusunda geliştirilen soru formu ve 

“Felder ve Soloman Öğrenme Stilleri Envanteri” kullanılarak toplanmıştır. Veriler teorik dersin ilk 15 dakikasında 

ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden öğrencilerin öz bildirimlerine dayalı olarak toplanmıştır. 

Verilerin analizinde yüzdelik, aritmetik ortalama testleri kullanılmıştır.  

Bulgular: Araştırmada yer alan öğrencilerin yaş ortalaması 21.12±3.42 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin 

%83.4’ünün geliri giderine denk, %81.2’si yurtta kalmakta, %39.5’i şu ana kadar en uzun olarak ilçede yaşamını 

sürdürmüş,  %74.5’i çekirdek aile tipinde, %41.4’ü iki kardeşe sahip ve %75.2’si ebelik bölümünü kendi 

istekleriyle gelmişlerdir.  Öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stiline göre dağılımı incelendiğinde; öğrencilerin 

% 91,9'sının sıralı, %94.7'inin görsel, %64.9'sının hissederek ve %75.3'ünün yaparak öğrenme stiline sahip 

oldukları saptanmıştır.  

Sonuçlar: Ebelik öğrencilerinin daha çok sıralı ve görsel öğrenme stiline sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ebelik, öğrenci, öğrenme stili.  
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DETERMINATION OF LEARNING STYLES OF MIDWIFERY STUDENTS 

Aim: The study was conducted to determine the learning styles of midwifery students. 

Materials and Methods: The research was conducted in analytical and cross-sectional type. Research; It was 

conducted with 246 midwifery students studying in the midwifery department of a university. Data were collected 

using a questionnaire developed in line with the literature and the “Felder and Soloman Learning Styles Inventory. 

The data were collected in the first 15 minutes of the theoretical course and based on the self-reports of the students 

who voluntarily agreed to participate in the research. Percentage and arithmetic mean tests were used in the 

analysis of the data. 

Results: The mean age of the students was 21.12 ± 3.42. 83.4% of the students are equivalent to income, 81.2% 

stay in the dormitory, 39.5% have lived in the district as the longest so far, 74.5% have nuclear family type, 41.4% 

have two siblings and 75.2% midwifery section of their own wishes have come.When the distribution of students 

according to their learning style is examined; 91.9% of the students were in the order, 94.7% were in the visual, 

64.9% were in the feeling and 75.3% had the learning style. 

Conclusions: It was concluded that midwifery students had more sequential and visual learning styles 

Key Words: Midwifery, student, learning style. 
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Giriş 

Çağımızdaki gelişmeler ve sürekli değişen koşullar, yaşamın her alanında özellikle de iş dünyasında 

karşımıza çıkmaktadır.  Bu nedenle iş yaşamında karşılaştığı sorunları çözen, sürekli kendini geliştiren bireylere 

ihtiyaç duyulmakta ve tercih edilmektedir. Bilgi çağındaki sağlık bakım ve eğitim sistemi, öğrencilerin bilgiyi alıp 

vermesi yerine,  araştırma yapabilmesi,  sorun çözebilmesi,  çeşitli düşünme yollarını bilmesi ve uygulayabilmesi, 

öğrenme sürecinde etkin olabilmesi gibi birçok niteliğe sahip olmalarını beklemektedir. Bu doğrultuda oluşturulan 

öğretim sisteminin ön plana çıkarılması,  düşünme ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiği konularının önem 

kazanmasına neden olmuştur. Sağlık alanındaki meslekler bilgi ve uygulaması günün sağlık koşullarına göre 

sürekli değişen dinamik bir meslektir.  Bu nedenle ileriki hayatlarında sağlık profesyonellerinden olacak olan 

ebelik öğrencilerinin gerekli öğrenme becerileriyle donatılmış olarak mezun olmaları gerekmektedir (Karadağ ve 

ark., 2018). Dolayısıyla bu çalışma ebelik öğrencilerinin öğrenme stillerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.   

Araştırma sorusu: Ebelik öğrencilerinin öğrenme stilleri nasıldır? 

  

Materyal ve Metod 

Araştırma analitik ve kesitsel tipte yapılmıştır. Araştırma; bir üniversitenin Ebelik Bölümü’nde öğrenim 

gören olasılıksız örnekleme yöntemi ile seçilen 246 ebelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Veriler, literatür 

doğrultusunda geliştirilen soru formu (Şen ve ark., 2014; Dikmen ve ark., 2016)  ve Felder ve Soloman Öğrenme 

Stilleri Envanteri (Samancı ve Keskin 2007)  kullanılarak toplanmıştır. Veriler toplanmadan önce öğrencilere 

araştırmanın amacı ve konusu hakkında bilgi verilmiş, istedikleri zaman araştırmadan çıkabilecekleri konusunda 

bilgilendirilmişlerdir. Veriler teorik dersin ilk 15 dakikasında ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 

öğrencilerin öz bildirimlerine dayalı olarak toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik, aritmetik ortalama testleri 

kullanılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırmada yer alan öğrencilerin yaş ortalaması 21.12±3.42 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin %83.4’ünün geliri 

giderine denk, %81.2’si yurtta kalmakta, %39.5’i şu ana kadar en uzun olarak ilçede yaşamını sürdürmüş,  %74.5’i 

çekirdek aile tipinde, %41.4’ü iki kardeşe sahip ve %75.2’si ebelik bölümünü kendi istekleriyle gelmişlerdir.  

Öğrencilerin sahip oldukları öğrenme stiline göre dağılımı incelendiğinde; öğrencilerin % 91,9'sının sıralı, 

%94.7'inin görsel, %64.9'sının hissederek ve %75.3'ünün yaparak öğrenme stiline sahip oldukları saptanmıştır. Bu 

sonuçlar, öğrencilerin büyük çoğunluğunun sahip olduğu öğrenme stiline (sıralı ve görsel öğrenme) göre ders 

işleyiş tarzının düzenlenmesi gerektiğini göstermesi açısından önemlidir. Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları 

bulunmaktadır. Veriler öğrencilerin öz bildirimlerine dayalı olarak toplanmıştır ve öğrencilerin belirttikleri veriler 

ile sınırlıdır. Ayrıca araştırma olasılıksız örnekleme yöntemi ile ve tek merkezde yapılmıştır. Bu yüzden elde edilen 

sonuçlar bu araştırmanın örneklemini temsil etmektedir.   

Sonuç ve Öneriler 
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Ebelik öğrencilerinin daha çok sıralı ve görsel öğrenme stiline sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara 

dayalı olarak çalışmanın yapıldığı örneklem grubunda sıralı ve görsel öğrenme stiline uygun eğitim-öğretim 

faaliyetlerinin yürütülmesi önerilebilir.  
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ÇEVRENİN KADIN SAĞLIĞINA ETKİSİ 

Mehtap KIZILKAYA1 
1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

Çevre, en genel tanımıyla, insanın içinde yaşadığı ve sürekli olarak yararlandığı tüm doğal varlıklar ile 

meydana getirdiği kültür ve tarihin birbiriyle etkileşim içinde bulunduğu bir sistemler bütünüdür. İnsan var 

olduğundan bu yana hem çevresindeki olaylardan etkilenmiş, hem de etkilemiştir. Doğal denge gittikçe 

bozulmaktadır (1). Son yıllarda dünyada olan iklim değişiklikleri, sıcaklıkların artması, buzulların erimesi, 

fırtınalar ve doğal bitki örtüsün değişim göstermesi uluslararası alanda birçok ülkenin beraber hareket etmesini 

sağlamış, çevreyi tehdit eden bu tarz durumlar uluslararası sorun olarak sayılmaktan çok, küresel sorunlar olarak 

kabul edilmiştir (2). Çevre sorunları artık yalnızca ülkelerin sorunu değil, bu yaşlı gezegende yaşayan ve 6.7 

milyarı aşan tüm insanlığın ortak sorunudur. Çevre ile ilgili bu sorunların bazıları ozon tabakasının korunması, 

okyanusların korunması, hava kirliliği ve iklim değişikliği gibi sorunları içermektedir. Yaşlı gezegenimizi 

yaşanabilir bir hale getirmenin yolu, çevre sorunlarına karşı kalıcı çözümler bulmaktır (3). 

İnsan-çevre ilişkisi dinamik ve iki yönlü bir süreçtir. Kadın, "tıpkı erkek gibi", yaşamı, içinde bulunduğu 

üretim süreci, barınma, beslenme, ailesine bakmak gibi kişisel ihtiyaçları nedeni ile doğa ile iç içedir. Ancak çevre, 

kişiyi kadın ya da erkek olmasına göre farklı yönlerde ve boyutlarda etkilemektedir. Toplumda, çok fazla rolleri 

olan kadınların, çevre koşullarına bağlı olarak gelişebilecek sağlık sorunları gün geçtikçe artmaktadır. Çevresel 

koşulların değişmesi ile bu sorunlarda da değişiklikler görülmektedir. Ekonomik koşulların olumsuzluğu ve 

sağlıksız kentleşmenin en çok yoksulları ve kadınları etkileyeceği düşünülmektedir. Bu durum, temiz içme 

suyunun bulunmaması, evde ve toplumda yetersiz sanitasyon, kömür ve diğer yakıtlarla yemek pişirme ve 

ısınmaya bağlı olarak ev içi hava kirliliği gibi tehlikelerin, zamanının %80-90'ının evde geçiren kadınların 

yaşamını ve sağlığını daha da fazla etkileyebilmektedir  (4). 

İnsanın ana rahmindeki yaşamı rahat ve güvenli gibi görünebilir. Ancak, burada bile sorunlar her zaman 

görülür. Şöyle ki her şeyini ana rahminden temin eden yeni insan (cenin), annenin beslenme biçiminden başlayıp 

annenin, psikolojik yapısından bile etkilenir. Anne yeterli ve düzenli beslenmiyorsa veya anne sinirli ve gergin ise 

bu anne rahmindeki çocuğun biyolojik, bilişsel, psikolojik ve kültürel yapısı ve davranışlarını doğrudan etki 

edebilmektedir. Bu nedenle anne hamile iken sinirlenmemesi, sigara, alkol gibi alışkanlıklarından vazgeçmesi, 

sakin bir yaşam sürmesi, çocuğun yeteneklerinin gelişmesi için müzik dinlemesi ve düzgün konuşması istenir. 

Çünkü çocuğun ilk çevresel ortamı anne rahmidir. Annenin yaşayacağı en küçük olumsuzluk, çocuğun biyolojik, 

kültürel, bilişsel ve psikolojik yapısı ve gelişimini etkileyecektir(5). 

Toplumda bazı hastalıklar, kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmektedir. Sıklık artışının yanı sıra, 

hastalıktan etkilenme boyutu da erkeklere göre daha farklı olmaktadır. Toplumdaki sosyal baskılar nedeniyle 

hastalıklarını gizlemekte ve sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadırlar. Yoksul ailelerde tedavide öncelik 

erkeklere ve erkek çocuklara verilmektedir. Kadın, bu tür hastalıklar sonucu fiziksel güç kaybı nedeniyle, temiz 

su ve gıda temin edebilmekte zorluk çekmekte ve bunun sonucu kadında beslenme bozukluğu ve sağlığının giderek 

kötüleşmesi söz konusu olmaktadır (4). 
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İnsan, beden, ruh, zihinsel ve sosyal yapısıyla gerçek anlamda insandır. Bunlardan birinde görülecek bir 

aksaklık insanı sağlıklı ve tam olarak nitelendirilebilmesinde sıkıntı yaratır. İnsan bedensel, ruhsal ve sosyal özellik 

ve kapasitelerini tam olarak yansıtabildiği, yapabildiği, gösterebildiği, davranabildiği ölçüde kendisini ifade 

edebilir ve sağlıklıdır. Bu özellikleri görebildiğimiz insanları anlayabilir, anlatabilir ve sağlıklı iletişim kurabiliriz. 

İnsan çevresi bedensel, ruhsal ve sosyal yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Çevre ne kadar iyi ve uyumlu ise bedensel 

yapı başta olmak üzere ruhsal ve sosyal yapı da o oranda sağlıklı ve iyi olur. Bu nedenle çevrenin zararlı etkileri, 

bedende bir takım rahatsızlıklar oluşturarak, aynı zamanda ruhsal yapıya, aynı şekilde ruhsal yapı da ortaya çıkan 

bir rahatsızlık, bedene de zarar verecektir. Bu nedenle olumsuz çevre etmenlerinin meydana getirdiği rahatsızlık 

ruh sağlığına da zarar verebilmektedir. Yaşanılan yerin hava, su, toprak, gürültü ve görüntü kirliliğinden tutanda, 

insanlar arasındaki iletişim bozukluklarına kadar her türlü olumsuz çevre koşulları insanın biyolojik, ruhsal, 

bilişsel ve sosyal yapılarını olumsuz etkiler. Bunların her birinin ayrı ayrı etkilerini açıklamak çok uzun olacaktır. 

İşyeri, yaşama ve dinlenme alanlarında beden ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen, çalışanlarda verim düşüklüğüne 

neden olan birçok çevresel etmen vardır. Yaşanılan yerin her türlü çevre koşulları, özellikle işyeri koşuları sağlık 

açısından çok önemlidir. İşyerindeki olumsuz koşular beden, ruh ve bilişsel yapılar üzerine yıpratıcı ve bozucu 

etkiler yarar. Örneğin iş yeri stresi kalp krizi, riskini önemli ölçüde yükseltir (5). 

Sonuç  

İnsanın ömür uzunluğu, sağlığı, dinçliği, zekâ düzeyi, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, ruhsal yapısı gibi tüm 

özellik ve karakterlerinin ortaya çıkışından, iki temel öğe olan genetik yapı ve çevre doğrudan sorumludur. Bu iki 

temel öğe birbiriyle ne kadar uyumlu ve etkileşimli ise insanında her türlü e özelliği de o derece sağlıklı ve yaşam 

kalitesini etkileyici olur. Kadınların annelik rolleri de dikkate alındığında kadın sağlığının iyi olması çocukların 

ve aslında tüm ailenin sağlığını etkilemesi bakımından önemlidir. 
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ÖZET 
Gluten, buğday, arpa, çavdar gibi bazı tahıllarda bulunan bir proteindir. Gluten tüketimi bazı kişilerde yan etkiye 

sebep olabilir. Gluten hassasiyeti olan bireyler gluteni tüketmeye devam ederse yorgunluk, şişkinlik, kabızlık, 

diyare gibi rahatsızlıklar yaşayabilirler. Bu kişiler için glutensiz diyet birincil tıbbi tedavidir. 

Günümüzde glutenin zehir olduğuyla alakalı söylemler gittikçe artmaktadır. Bu yüzden herhangi bir sağlık sorunu 

yaşamayan insanlar arasında da glutensiz diyet popüler hale gelmiştir. 

Bu derlemenin amacı sağlıklı kişilerde glutensiz diyetin herhangi bir avantaj sağlayıp sağlayamayacağını 

incelemektir. 

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki glütensiz diyetin çölyak hastalığı için birincil tedavi olmasına ve gluten duyarlılığı 

ile ilgili çeşitli durumlarda semptomların hafifletilmesine yardımcı olmasına rağmen, glutensiz diyetin kilo kaybı 

veya genel sağlık yararları için etkili olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca da glütensiz diyet 

uygulayan sağlıklı bireyler daha fazla maliyet, mikro besin ögesi yetersizlikleri, ağır metal birikimi gibi sorunlarla 

da karşılaşacaktır. Tüm bunlardan yola çıkarak çölyak hastalığı veya glüten duyarlılığı olmayan bireyler için glüten 

tüketimini kısıtlamaya gerek yoktur. 

Anahtar Kelimeler: Çölyak, Mikrobiyota, Glutensiz Diyet, Sağlık, Beslenme 
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ABSTRACT 
Gluten is a protein found in some cereals such as wheat, barley and rye. It may cause side effects in some people. 

If an individual with gluten sensitivity continues to consume gluten, they may experience discomfort such as 

fatigue, bloating, constipation and diarrhea. The gluten-free diet is the primary medical treatment for these people. 

Gluten-free diet has also become popular among people who do not have any health problems because of today, 

the discourse about gluten poison is increasing.  

The purpose of this review is to investigate whether gluten-free diet can provide any advantage in healthy 

individuals. 

Studies show that, although gluten-free diet is the primary treatment for celiac disease and helps alleviate 

symptoms in various situations related to gluten sensitivity, there is no evidence to suggest that gluten-free diet is 

effective for weight loss or general health benefits. In addition, healthy individuals on a gluten-free diet will face 

problems such as higher costs, micronutrient deficiencies and heavy metal accumulation. Therefore, there is no 

need to limit gluten consumption for individuals without celiac disease or gluten sensitivity. 

Key Words: Celiac, Microbiota, Gluten-free diet, Health, Nutrition 

 
 

 

1.GİRİŞ 

1.1 Gluten Nedir? 
Gluten alkolde çözünen bir proteindir. Prolaminler ve polimerik gluteninler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. 

Prolaminler buğdayda gliadin, çavdarda sekalin, arpada hordein, yulafta avenin ve mısırda ise zein olarak 

adlandırılmaktadırlar (4). Gluten, buğday, arpa, çavdar gibi bazı tahıllarda doğal olarak bulunan bir proteindir. 

Gluten buğday tanelerinin ana depolama proteinidir. Buğday, çavdar, arpa ve yulaf gibi tahıllarda bulunan tohum 

depolama proteinlerinin bir karışımıdır. Bir bağlayıcı gibi davrarak yiyecekleri bir arada tutar, hamurun 

kabarmasını sağlar. Hamurun kolayca yırtılmasını engeller (1,2,3).  

Glüten içeren diğer hububatlar; buğday meyveleri, makarnalar, irmik, tritikale (buğday ve çavdar karışımı) 

,bulgurdur (5). Yulaflar - doğal olarak glütensiz olsalar da - genellikle, yukarıda listelenen tahıllarla aynı tesislerde 

işlendikleri için, çapraz bulaşmadan dolayı gluten içerirler (6). Daha az bilinen glüten kaynakları arasında 

monosodyum glutamat (MSG), soya sosu, lesitin, modifiye edilmiş gıda nişastası, bazı ilaçlar ve vitaminler (çapraz 

kontaminasyondan veya dolgu maddesi olarak veya kaplamalarda buğday nişastasının kullanılmasından) 

bulunmaktadır (5). 

1.2 Glutenin Sebep Olduğu Rahatsızlıklar 
Glüten bazı bireylerde ciddi yan etkilere neden olabilir. Gluten hassasiyeti olan bir birey gluteni tüketmeye devam 

ederse yan etkilerle karşılaşabilir. Yan etkiler, çölyak hastalığında görüldüğü üzere hafif (yorgunluk, şişkinlik, 

alternatif kabızlık ve diyare) veya şiddetli (kasıtsız kilo kaybı, yetersiz beslenme, bağırsak hasarı) olabilir. 
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Glutensiz diyet, çölyak hastalığı için birincil tıbbi tedavidir. (7)  

Ancak, gluten içermeyen bir diyetin anlaşılması ve takibi zor olabilir. Hangi gıdaların glüten içerdiğini öğrenmek 

ve glutensiz alternatiflerden yeterli besinlerin elde edilmesini sağlamak için bir diyetisyenin rehberliğini gerektirir. 

Çölyak hastalığı olmayan gluten duyarlılığı: Aynı zamanda glüten duyarlı enteropati (GSE) veya glüten intoleransı 

olarak da bilinir . Glütene karşı çölyak hastalığı ile birlikte görülen benzer semptomlar gösterir ayrıca bağırsak 

hasarı olmadan yüksek antikor seviyeleri eşlik eder. (8,9) 

Buğday alerjisi: Buğdayda bulunan bir ya da daha fazla proteine (albümin, gluten, gliadin, globulin) karşı alerji 

olma durumudur. Semptomlar hafif ve şiddetli arasında değişir ve ağız veya boğazın şişmesi veya kaşınması, 

kurdeşen, kaşıntılı gözler, nefes darlığı, bulantı, ishal, kramplar ve anafilaksi içerebilir. Bu durum için test yapan 

kişilerde sonuç negatif çıksa dahi kişiler hala gluten duyarlılığına sahip olabilirler (10,11). 

Dermatitis herpetiformis (DH): Glüten tüketiminden kaynaklanan deri döküntüsüdür. Kendisini kabarcıklar ve 

sürekli kırmızı kaşıntılı deri döküntüsü olarak gösteren bir otoimmün hastalıktır. Çölyak hastalığı olan kişilerde 

DH olmasına rağmen, DH olan herkes çölyak hastası olmayabiilir. DH olanlarda genellikle sindirim sistemi 

belirtileri yoktur (12,13). 

Glütenin sadece kendisine olumsuz tepki verenler için bir problem olduğuna dikkat etmek önemlidir. Çoğu insan, 

olumsuz yan etkileri olmadan hayat boyu glüteni rahatlıkla tüketebilir. 

1.3 “Glutensiz Diyet” Nedir? 
Glutensiz diyet (GFD) dünya çapında çölyak hastalığı (CD) için şu anda tek tıbbi tedavidir, CD için başka hiçbir 

tedavi şu anda mevcut değildir (14). 

Glutensiz beslenmenin kökeni, çocuk doktoru ve bilim adamı olan Willem Karl Dicke tarafından 1941 yılında 

CD'nin diyet tedavisi ile ilgili bir raporunda ilk kez ortaya çıkmıştır(15). Bugün, diyet, NCGS, irritabl bağırsak 

sendromu (IBS), diyabet, DH, inflamasyon ve obezite yönetimi dahil olmak üzere çeşitli sağlık amaçları için 

uygulanmaya ve araştırılmaya devam etmektedir. Glutensiz diyet esas olarak glüten içeren veya kontamine olan 

tüm yiyecekleri kaldıran bir diyettir (16). 

Bununla birlikte, glüten içeren kepekli tahıllar B vitaminleri, magnezyum ve demir içeren lif ve besin maddelerini 

içerdiğinden, glütensiz diyette eksik kalan bu besin maddelerini telafi etmek önemlidir. Meyveler, sebzeler, 

baklagiller, kabuklu yemişler, tohumlar, balıklar, yumurtalar ve kümes hayvanları gibi glütensiz gıdalar 

tüketmenin yanı sıra, kinoa, kahverengi, siyah veya kırmızı pirinç, karabuğday, darı, mısır, teff ve –kontamine 

olmadığında- yulaf doğal olarak glütensiz olan tam tahıllardandır. 

 

Glutensiz gıda endüstrisi 2013'ten 2015'e kadar% 136 büyümüş, 2015 yılında ise yaklaşık 12 milyar dolar satış 

gerçekleştirmiştir. Yapılan birçalışmada çölyak hastalığı olmayan kişilerin glutensiz ürünlerin en büyük alıcıları 

olduğunu gösterilmiştir. Tüketici anketleri, insanların glütensiz gıdalar seçmesinin en önemli nedeninin “sebepsiz” 

olduğunu ve daha sağlıklı bir seçenek olduğunu düşündüklerini göstermiştir (5). 
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2. GELİŞME 

2.1. Glutensiz Diyet Hakkında Gerçekler ve Kurgular 

2.1.1. GFD hiçbir dezavantajı olmayan sağlıklı bir yaşam tarzı seçeneği midir? 
Erişkinlerde tanımlanmış ancak çocuklarda çok az kanıt bulunan CD, buğday alerjisi veya NCGS'si olmayan 

bireyler için, GFD'nin varsayılan sağlık yararlarını destekleyen hiçbir veri bulunmamıştır (26). Ayrıca GFD'nin 

tek olumsuz etkisi beslenme üzerine değildir. Dünya çapında, glutensiz ürünler satın alanlar, glüten içeren ürünlere 

kıyasla çok daha fazla gıda maliyeti ile karşılaşacaklardır (26-33). 

2.1.2 Gluten Zehir midir? 
Sağlıklı ve asemptomatik yetişkinler ve çocuklar için, gluten'in kendinden toksik özelliği olduğu teorisini 

destekleyen hiçbir veri bulunamamıştır. Gliadinler ve gluteninleri içeren gluten, buğdayın birçok protein 

bileşeninden biridir ve insanların çoğunluğu için, glüten proteinleri hastalığa yol açmadan gastrointestinal yoldan 

geçer. Gluten, ekmeklerin esnekliğine katkıda bulunur ve neredeyse tüm gluten proteinini ve çok az karbonhidrat 

içeren bir katkı maddesi olan vital glüten, bu özelliği geliştirmek için ekmek karışımlarına geniş ölçüde eklenir 

(26). 

2.2 Gluten ve Sağlık 

2.2.1. Kardiyovasküler Sistem 
Gluten çoğu zaman, diyetimizde bulunan bir proteindir. Ancak buğday ve gluten üzerinde medyada çıkan negatif 

söylemler, bazı insanların sağlıklı bir diyette glutenin yerinden şüphe duymasına neden olmuştur. Bu iddiaları 

desteklemek için çok az yayınlanmış araştırma olduğu gibi yayınlanan araştırmalar da bu iddiaların tam tersini 

söylemektedir. 

Çölyak hastalığı olmayan 100.000'den fazla katılımcının bulunduğu bir çalışmada, uzun süreli gluten tüketiminin 

kalp hastalığı riskini artırdığıyla alakalı bir ilişki bulunmamıştır. Ayrıca çölyak olmayan bireylerin, tam tahıl 

tüketimini azaltma potansiyeli nedeniyle GFD nin kalp hastalıkları riskini artırabileceği de öne sürülmektedir (17). 

Birçok çalışma, tam tahıl tüketimininin sağlık açısından daha iyi olduğunu desteklemektedir. Örneğin, en düşük 

miktarlarda (günde 2 porsiyondan daha az tahıl tüketen gruplara kıyasla, daha fazla (günde 2-3 porsiyon) tam tahıl 

tüketen grupların, kalp hastalığı ve felç oranlarının anlamlı şekilde daha düşük olduğu bulunmuştur (17,18) . 

Kadın ve erkek sağlık çalışanları arasında yapılan başka bir çalışmada gluten tüketimiyle koroner kalp hastalığı 

arasında olumsuz bir ilişki bulunmamıştır. Ayrıca tam tahılların tüketiminin azalmasına neden olabileceği için 

glütensiz diyetin kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceği bildirilmiştir (19). 

Sonuç olarak uzun süreli gluten alımı koroner kalp hastalığı riski ile ilişkili değildir. Bununla birlikte, glutenden 

kaçınmak, tam tahılların tüketimini azaltabileceği için kalp hastalıklarına yakalnma riskini artırabilir. Çölyak 

hastalığı olmayan kişilerde glutensiz diyetlerin teşvik edilmesi engellenmelidir. 

2.2.2. Mikrobiyota 
Yaşam süresince mikrobiyom sürekli değişir. Doğumdan önce bile, annenin florası plasentanın mikrobik 

bileşimini etkileyebilir. Daha sonra doğum şekli (vajinal veya sezaryen), bebeğin anne sütüyle beslenmesi (anne 

sütü ile süt ürünleri arasında değişme), genetik, yaş, eğitim durumu, sağlık durumu ve yetişkinlikte beslenme 
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mikrobiyal bileşimi etkiler. İleri yaşlarda, fiziksel aktiviteyi azaltmak, yeme alışkanlıklarını değiştirmek, 

enflamatuar durumlar ve ilaç almak bağırsak florasını değiştirebilir (25).  

Gluten, vücutlarımızda “iyi” bakterileri besleyen bir prebiyotik olarak rol oynayabilir. Arabinoxylan oligosakkarit, 

kolonda bifidobakterilerin aktivitesini uyardığı gösterilen buğday kepeğinden elde edilen prebiyotik 

karbonhidrattır. Bu bakteriler normal olarak sağlıklı bir insan bağırsağında bulunur. Onların miktarındaki veya 

aktivitesindeki değişiklikler, inflamatuar bağırsak hastalığı, kolorektal kanser ve irritabl bağırsak sendromu dahil 

olmak üzere gastrointestinal hastalıklar ile ilişkilendirilmiştir (20-22). 

De Palma ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, sağlıklı yetişkinlerde glutensiz diyet, bağırsak 

mikrobiyotalarının hem bileşimi hem de bağışıklık özelliklerinde değişikliklere yol açmıştır. Glütensiz diyet 

uygulanan yetişkinlerde, düşük sayıda sağlıklı bağırsak bakterisi (Bifidobacterium ve Lactobacillus) ve potansiyel 

olarak sağlıksız bakterilerin (Escherichia coli ve Enterobacteriaceae) sayısı artmıştır. Bununla birlikte, glutensiz 

bir diyet, toplam bakteri yükünün azalmasının bir sonucu olarak bakterinin neden olduğu sitokin üretiminin (TNFa, 

IFNy, IL-8 ve IL-10) önemli ölçüde azalmasına yol açmıştır (23). 

Gluten içermeyen bir diyetin , Enterobacteriacea ve Escherichia coli'de bir artışla birlikte Bifidobacterium spp. 

oranındaki azalmaya neden olduğunu gösteren çalışma gösterilmiştir.Glutensiz beslenmeyle yararlı bakterilerdeki 

kayıp, sağlıklı bağırsak mikrobiyotasının iyileşmesini ve korunmasını desteklemek için, çölyak hastalarına da 

probiyotik takviye edilmesi önerilmiştir (24). 

Çölyak hastası olan çocuklar, gluten içermeyen bir diyete ek olarak Bifidobacterium longum CECT 7347 içeren 

bir kapsül aldıklarında, plasebo grubuyla karşılaştırıldığında sağlık durumlarının daha iyi olduğu görülmüştür (24). 

Sonuç olarak GFD , sağlıklı bireylerde faydalı bakterilerin azalmasına ve sağlıksız bağırsak bakterilerinin 

artmasına neden olur ve bu da glutenin mikrobiyom üzerine pozitif etkisini desteklemektedir. 

2.2.3. Glutensiz Diyet ve Ağır Metal Birikimi 
Glutensiz diyetler Amerika oldukça popüler hale gelmiştir. Yapılan bir çalışmada Amerikalıların % 1'ine çölyak 

hastalığı teşhisi konmasına rağmen, Amerikalı tüketicilerin tahmini % 25'inin glutensiz gıda tükettiği bildirilmiştir 

(40). 

Bulka ve ark. yaptığı bir çalışmada glütensiz bir diyetle normal diyeti karşılaştırmışlar ve arsenik 1'inin ağırlıklı 

geometrik ortalama konsantrasyonunun  glutensiz diyet uygulayan kişilerde iki kat daha fazla olduğunu 

bulmuşlardır. Yine Kadminyum ve civa seviyeleri de glütensiz diyette daha yüksek bulunmuştur (41). 

Luca ve ark. yaptığı başka bir çalışmada glütensiz diyet alan çölyak hastalarında Hg düzeylerinin arttığını 

göstermiştir (42). 

2.3. Popüler Diyetler Arasında Glutensiz Diyet 
Glutensiz diyet ortaya yeni çıkan bir şey değildir. Yeni olan şey, glütensiz diyetin kilo kaybı için kullanılmasıdır. 

Tüketici anketleri, insanların glutensiz ürünleri glüten içeren muadillerinden daha sağlıklı olarak algıladıklarını ve 

bu yüzden glüten alımından kaçındığını veya azalttığını ortaya koymaktadır (26). 

Glutensiz diyette, halkın en çok tercih ettiği, ekmek, makarna, tahıl gevrekleri ve işlenmiş aperatif yiyeceklerden 
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vazgeçmek zorunda kalınmaktadır. Tipik olarak yüksek oranda işlenmiş olan bu ürünlerden vazgeçildiğinde daha 

iyi hissedilebilir ve hatta diyetten çıkarıldıktan sonra bir miktar kilo verilebilir. 

Araştırmalar glutensiz diyetin gastrointestinal bozukluklar, otizm ve fibromiyalji üzerine olan etkilerini araştırmış 

olsa da, diyetin sadece kilo verme ve genel sağlık yararları üzerindeki etkilerini inceleyen hiçbir veri yoktur (26). 

  

Çölyak hastalığı olan kişilerde yapılan bir araştırmada, glütensiz diyet sonucunda lif, demir ve kalsiyum alımının 

yetersiz olduğu bulunmuştur (27-28). 

Diğer araştırmalar, glutensiz tahıl ürünlerinin sadece bu besin maddelerinde değil, aynı zamanda tiyamin, 

riboflavin, niasin ve folat dahil olmak üzere B vitaminlerini de düşürdüğünü bulmuştur (29). 

Araştırmalar çelişkilidir, ancak bazı çalışmalar glutensiz diyete başladıktan sonra çölyak hastalığı olan kişilerde 

kilo alımı ya da BMI artışı göstermiştir. Bu kısmen beslenmenin daha iyi emilimi, mide rahatsızlığında azalma ve 

diyete başladıktan sonra iştahın artmasına bağlı olabilir. Bununla birlikte, bir başka şüphelenilen neden, yüksek 

miktarlarda kalori, yağ ve şeker içeren glutensiz işlenmiş gıda seçeneklerinin artmasıdır (30). 

Sonuç olarak araştırmacılar glutensiz diyetlerin kilo vermeye doğrudan etkisi olmadığı gibi bazı besin 

eksikliklerini destekleyebileceğini, bazı kronik hastalıkların riskini artırabildiğini ve aslında kilo alınmasına neden 

olabileceğini bulmuşlardır. 

2.4. Glutensiz Ürünler 
Gluten içermeyen (GF) ürünlerin üretilmesi zordur. Çünkü gluten, ekmek ve makarna için hayati yapısal 

özelliklere katkıda bulunur. Şu anda, gluten için doğrudan ikame mevcut olmadığı için tahıl olmayan unların 

(örneğin mısır ve pirinç), hidrokolloidlerin (örn., Hidroksipropil metilselüloz) ve proteinlerin (örn ., Yumurta 

akı) kombinasyonu, GF ürünlerini yapmak için kullanılır (31).  Bu gıdaların tüketicilerin sağlığı üzerindeki 

etkisine dair yeterli kanıt yoktur (32). 

Birleşik Krallık Ulusal Diyet ve Beslenme Araştırması (NDNS), beyaz ekmeğin en çok tüketilen karbonhidrat 

kaynağı olduğunu ve bildirmiştir. Ekmeğin yüksek tüketiminden yola çıkarak, Birleşik Krallık nüfusdaki mikro-

besin eksikliklerini önlemek için imalatçılara ekmek ununu, kalsiyum, demir, nikotinik asit veya nikotid ve tiyamin 

ile zenginleştirmeleri gerektiğini bildiren bir yönetmelik çıkarmıştır (34). 

Bir çalışmada, standart glüten içeren eşdeğer ürünlere kıyasla, mevcut ekmek ve makarna ürünlerinin sayısı ve 

maliyeti araştırılmış. Araştırma sonucunda: 

*Standart ürünlerin GF ürünlerinden daha ucuz olduğu ve ürün çeşitliliğinin standart ürünlerde daha fazla olduğu 

p <0.05), 

*GF ekmeklerin yağ ve lifinin önemli ölçüde daha fazla olduğu (p <0.05), 

*Tüm GF ürünlerinin, standart ürünlere göre protein bakımından daha düşük olduğu ( p <0.01), 

*GF ekmeğinin sadece% 5'i dört zorunlu takviye edici besin maddesi (kalsiyum, demir, nikotinik asit veya 

niktamid ve tiamin) ile takviye edilmiş olduğu bulunmuştur. (33) 
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Araştırmacılar bu zenginleşme eksikliğinin çölyak hastalarında mikrobesin eksikliği riskini artırabileceğini 

söylemişlerdir (33) . 

 

Beslenme ile ilgili Bilim Danışma Kurulu 2017 yılında fetus gelişmesinde anensefali ve spina bifidayı önlemek 

için standart unun zorunlu folik asit takviyesini önermiştir. GF unları ve ekmeği, bu kurallardan muaftır. Kanıtlar 

sınırlı olmasına rağmen, GF gıdalarının standart ürünlere göre daha az besinsel olarak yeterli olduğu 

düşünülmektedir. Fry ve ark , İngiltere’deki GF gıdalarında standart gıdalara kıyasla daha yüksek yağ, şeker ve 

tuz düzeylerini gözlemlemiş olsa da, çalışma sadece makrobesin seviyelerine odaklanmıştır (35). 

 

Thompson (1999) ABD’deki GF ekmeğinin sadece% 9'unun tiyamin, riboflavin ve niasin ile takviye edildiğini 

bulmuştur. Thompson, GF ekmeğinin% 23'ünde demir takviyesini ve GF makarna ürünlerinde takviye olmadığını 

bildirmiştir (36). 

Son on yılda GF formülasyonu ve kullanılabilirliğindeki gelişmelere rağmen, GF gıdalar hala daha az kullanılabilir 

haledeler ve glüten içeren versiyonlarından daha pahalıdırlar. GF gıdalar, glutenli ürünlere kıyasla, yeterli miktarda 

lif ve şeker, daha düşük protein ve daha yüksek yağ içerir. GF gıdaların ancak çok az bir kısmının mikro besinlerle 

takviye edildiği bulunmuştur. Buğday ununa takviye zorunluluğu sağlık için olumlu bir adım olarak kabul 

edilirken, bu zorunluluğun  GF ürünlerini içerecek şekilde genişletilmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu ürünlere 

yapılan takviyeler, Çölyak hastalarında mikrobesin eksikliği ve eksikliğe bağlı hastalıkların riskini azaltabilir (37). 

Son yirmi yıl içinde, gluten içermeyen makarna ve makarnalık buğday ürünlerine benzer duyusal özelliklere sahip 

ekmek üretmeye yönelik kayda değer çabalar olmasına rağmen, piyasada mevcut olan ürünler tüketicinin 

isteğinden oldukça uzaktadır. Glütenin yerine tamamen geçebilen hiçbir hammadde, katkı maddesi (protein, 

hidrokolloid ve enzim) yoktur, ancak hammadde, bileşen ve uygun üretim teknolojilerinin birleşimi, iyi kalitede 

glutensiz ürünün üretimini teşvik edebilir. İncelenen çalışmaların sonuçları, glutensiz makarna ve ekmek 

formüllerinin iyileştirilmesi ve optimizasyonu üzerine daha fazla araştırma yapılmasını teşvik etmektedir (38). 

Birçok yiyecek ürününde gluten'in önemli bir bileşen olarak değiştirilmesi kolay değildir. Bugüne kadar farklı 

içerikler ve işleme teknikleri araştırılmıştır.  

Glutensiz ürünlerin yüksek maliyeti ve düşük kullanılabilirliği, birçok insan için zor olabilir. Medya iddialarına 

rağmen, diyetin genel halk için kilo verme etkinliğini doğrulayan sınırlı kanıtlar vardır. Sağlıklı bireylerde gluten 

içermeyen diyetin yararlı olduğuna dair hiçbir kaynak yoktur. En önemlisi, glütensiz bir diyetin uygulanmasını 

tercih eden bireyler, diyetin makro besin ve mikro besin yetersizliğine dikkat etmelidir (39). 

3. SONUÇ 
Glutensiz gıdalar bir sağlık halesi takar ve bunun  sonucunda çoğu insan  için özel sağlık faydaları sunamamasına 

rağmen sağlığa yararlı olduğuna inanılır.  

Glutensiz diyet, CD ,DH, NCGS ve WA olanlarda malabsorpsiyon, beslenme yetersizlikleri, semptomların 

azalmasında avantajlı olsa da maliyetli, zahmetli, sosyal ortamlarda uygulanmasının zor olması, tam tahıl 

tüketimini azaltması, makro ve mikro besin eksikliklerine yol açması düşünüldüğünde sağlıklı bireylerde 

dezavantajlıdır. 
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Glütensiz diyetin çölyak hastalığı için birincil tedavi olmasına ve gluteni duyarlılığı ile ilgili çeşitli durumlarda 

semptomların hafifletilmesine yardımcı olmasına rağmen, glutensiz diyetin kilo kaybı veya genel sağlık yararları 

için etkili olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca da glütensiz diyet uygulayan sağlıklı bireyler 

daha fazla maliyet, mikro besin ögesi yetersizlikleri, ağır metal birikimi gibi sorunlarla da karşılaşacaktır. Tüm 

bunlardan yola çıkarak çölyak hastalığı veya glüten duyarlılığı olmayan bireyler için glüten tüketimini kısıtlamaya 

gerek yoktur. 
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Özet 

Detoksifikasyon, eksojen ve endojen kaynaklı toksik maddelerin ortadan kaldırılmasını içeren eksikliğinde erken 

morbidite ve mortaliteye yol açabilen hayati bir hücresel iştir. Günümüzde yaygın olarak toksinlerden arınmak ve 

kilo vermek amacıyla detoksifikasyon diyetleri uygulanmakta ve pazarlanmaktadır. 

Bu derlemenin amacı toksin çeşitlerini ve vücudun detoksifikasyon sistemlerini göz önünde bulundurarak vücudu 

toksinlerden arındırdığı iddia edilen detoks uygulamalarını incelemek ve aynı zamanda kilo vermek için kullanılan 

popüler detoks diyetleri ve sonuçlarını değerlendirmektir. 

Literatürün gözden geçirilmesi ile bazı yiyeceklerin detoksifikasyon özelliklerine sahip olduğunu gösteren 

kanıtların mevcut olduğu görülmüştür. Fakat mevcut çalışmalar, detoks diyetlerinin kısa süreliğine çok düşük 

kalori alımına neden olduğu ve bu durumun ihtiyacımız olan besinlerin alınmamasına ve yorgun hissetmeye sebep 

olduğunu göstermektedir.  Ayrıca vücudu toksinlerden arındırdığı iddia edilen diyetler ve ürünler hangi toksinleri 

nasıl attığını açıklamamaktadırlar. Bildiğimiz kadarıyla, detoks diyetlerinin insanlarda etkinliğini değerlendiren 

klinik kanıtlar bulunmamaktadır. Konu ile ilgili daha çok klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: detoks, diyet, toksin, ağırlık kaybı 
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Abstract 

The process of detoxification involves elimination of toxicants of exogenous and endogenous origin. 

Detoxification is a vital cellular task that, if lacking, can lead to early morbidity and mortality. Recently, 

detoxification diets have marketed to remove toxins and lose weight. 

The purpose of this review is to explain the types of toxins and the detoxification systems of the body and examine 

detoxification diets that are claimed to remove toxins from the body. Another purpose of this review is to evaluate 

the results of popular detox diets used to lose weight. 

According to the literature, there is evidence that some foods have detoxification properties. However, current 

studies show that detox diets cause very low calorie intake for a short period of time and this situation causes us 

not to get the foods we need and to feel tired. In addition, detoxification diets and products do not explain which 

toxins are removed and how. To our knowledge, there is no clinical evidence to assess the effect of detox diets on 

humans. More clinical studies are needed. 

 
Keywords: detox, diet, toxin, weight loss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giriş 

Detoksifikasyon, bağımlılık yapan bir maddenin diğer bir deyişle toksinin güvenli bir şekilde alımının 

durdurulması ve vücuttan atılmasıdır (1,2). İnsan vücudu, atıkları ve toksinleri detoksifiye etmek ve uzaklaştırmak 

için kendi mekanizmalarına sahip, gelişmiş bir sistemdir (3). Popüler ticari detoks diyetleri ise toksinleri vücuttan 

atmak, sağlığı geliştirmek ve kilo vermeye yardımcı olmak için tasarlanmış kısa süreli müdahalelerdir. Detoks 

diyetleri, açlıktan, sebze-meyve sularından, gıda modifikasyon yaklaşımlarına kadar uzanır ve genellikle 

diüretikler, vitaminler, mineraller ve laksatiflerin kullanılmasını içerir (4). Ticari detoks diyetleri, vücuttan 

atılmasını amaçladıkları spesifik toksinleri veya bunları yok etme mekanizmalarını açıklamazlar. Bu durum 

araştırmayı zorlaştırır.  Detoks diyetlerinin bilinen kesin klinik araştırması yapılmamıştır. Detoks diyetlerinin 

doğruluğunun kanıtlanması için hangi toksinin, ne şekilde atıldığı açıklanması gereklidir (5). 

Gelişme 

Toksin Nedir ? 

Toksin canlı bir organizma tarafından üretilen zehirli bir madde olarak tanımlanmaktadır (6). Toksinler, sıradan 

metabolizma ürünleri olabileceği gibi bitki, hayvan veya bakteri kaynaklı maddeler de olabilir (7). Küresel 

sanayileşme, maruz kaldığımız kimyasalların sayısında belirgin bir artışa sebep olmuştur. Bazı sentetik 

kimyasalların insan vücudunda biriktiği ve yüksek dozların toksik olabileceği bilinmektedir (8).  
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Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) uzmanlarından oluşan bir panelde, bazı 

çevresel kimyasalların normal hormonal süreçleri engelleyebileceği açık olmasına rağmen, insan sağlığının 

olumsuz yönde etkilendiğine dair zayıf kanıtlar olduğu sonucuna varıldığı bildirilmiştir (9). 

Kimyasal maddelerin sağlık üzerine zararlı etki oluşturmasında maruz kalma süresi ve doz önemlidir. Yaygın 

kullanımda, kimyasalların zararlı etkilerinden korunmak için maruz kalma süreleri ve dozajlar yönetmelikler ile 

düzenlenerek sağlık önlemleri alınmıştır. Yönetmeliklere tabi gıda ve ürünlerle kimyasalların çevrede toksik 

seviyelere ulaşmaları engellenmiş ve halk sağlığı korunmuştur (8). Çevrede bulunan bir kimyasala (örneğin, ev 

tozu), bir çocuk maruz kalsa bile bağırsak emilimi, metabolizma, atılım gibi önleyici sistemler sayesinde toksik 

etki oluşturmaz (10). 

Toksin Çeşitleri 

Zehirli Elementler 

Arsenik, kadmiyum, kurşun ve cıva gibi elementler tipik olarak içme suyunda, yiyeceklerde, balıkta, tüketici 

ürünlerinde bulunabilir. Proteinlerdeki sülfiril gruplarına bağlanan ve enzim fonksiyonunu inhibe eden, beyin, 

böbrek, karaciğer ve kemik gibi organlarda biriken, nörolojik fonksiyon bozukluğuna ve iskelet kırılganlığına 

neden olan muhtemel kanserojenlerdir. Ağır metaller ayrıca bağlı oldukları organik ligandlara bağlı olarak vücutta 

da birikebilir (11,12).  

Doğal Olarak Oluşan Maddeler 

Bu gruba küfler, uçucu metabolitler ve hayvan, bitki ve besin alerjenleri de dahildir. Bu gruptaki çeşitli maddelere 

karşı duyarlılıkların vücutta toksik etki yaptığı kabul edilmektedir (13). Diğer bir örnek, vücutta doğal olarak 

bulunan ve fazla tüketildiğinde tiroid hastalıklarına yol açabilen bir element olan iyottur (14). 

Tarım ilaçları 

Tarım ilaçları (örneğin böcek öldürücüler, bitki öldürücüler ve mantar öldürücüler) zararlı organizmaları öldürmek 

veya başka şekilde kontrol etmek için çeşitli etki mekanizmalarına sahiptir. Pestisitler, çevrede özellikle toksik 

olacak şekilde üretilen ve yayılan tek kimyasallardır (15). 

Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) 

Kalıcı organik kirleticiler (KOK), insan adipoz dokusunda biriken çevrede ve vücutta uzun ömürlülükleriyle 

tanımlanan geniş bir kimyasal çeşitlilik grubudur (15,16). En çok bilinen KOK’lara dioksinler ve furanlar örnek 

olarak verilebilir (15). KOK'lar genellikle suda düşük çözünürlüğe sahiptir ve lipofiliktir. KOK'lar, yağ dokusu 

içinde biriktiklerinde; burada karsinojenez de dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara sebep olarak sağlığa zarar 

verirler. Bu yüzden toksik madde olarak kabul edilirler (17).KOK’ları endokrin bozukluklar, kardiyovasküler 

hastalıklar, nörolojik ve gelişimsel bozukluklar, metabolik hastalıklar ve kanser ile bağdaştıran çalışmalar vardır 

(18).  
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Uçucu Organik Bileşikler (VOC) 

Bunlar, düşük moleküler ağırlıkları ve uçuculukları ile tanımlanan başka bir kimyasal gruptur. Solventler, benzin 

gibi yakıtlar ve koku bileşenleri bu grupta yer alır (19). Hücresel membranlara müdahale edebilir ve çeşitli 

nörolojik etkilere neden olabilirler. Formaldehit, benzen ve sentetik miskler bu gruba giren kanserojenlerdir (20). 

Plastik maddeler 

Bunlar, polimer oluşturmak üzere kimyasal olarak bağlanmış monomerlerden üretilir. Çeşitli plastiklerlerin çeşitli 

toksiketkileri vardır. Plastikte çözünen kimyasal maddeler vücuda zarar verir. Esnekliği arttırmak için kullanılan 

"plastikleştiriciler" endokrin bozucu ftalatlar, kurşun veya kadmiyum gibi toksik metaller içerebilir (15). Yaygın 

olarak plastik gıda ve içecek ambalajlarında kullanılan Bisphenol A (BPA), üreme değişiklikleri, kardiyovasküler 

hastalıklar ve diyabet gibi sayısız sağlık sorunuyla da ilişkilendirilmiştir (21).  

Toksik Eliminasyon İçin Vücudun Detoksifikasyon Sistemleri 

İnsan vücudu toksinleri yok etmek için oldukça karmaşık mekanizmalar geliştirmiştir. Toksik maddeler vücut 

tarafından tanınır ve toksisiteyi azaltmak için detoksifikasyon sistemi harekete geçer. Detoksifikasyon için 

kullanılan yollar, daha az toksik bir forma dönüşümü, böbrekten atılım için suda çözünür bir form üretmeyi, 

gastrointestinal eliminasyon için glutatyon ile konjugasyonu ve ağır metallerin hücre içi metalotiyonin 

bağlanmasını içerir (15,22). 

İnsan vücudunda detoksifikasyondan sorumlu temel organ karaciğerdir. Vücudumuzda gerçekleşen metabolik 

faaliyetler sonucu oluşan toksik maddelerin daha az toksik hale dönüştürülmesi ve biyoaktif maddelerin, kimyasal 

dönüşümü karaciğer tarafından gerçekleştirilir. Vücut toksini idrar, dışkı, safra, ter gibi yollarla atar. Toksinlerin 

çoğu yağda çözünen maddelerdir. Yağda çözünen ve vücuda zarar veren bu toksinleri böbrek, karaciğer ve ter 

bezleri ile vücuttan atmanın ilk şartı onları suda çözünür ve safrayla, idrarla ve terle atılabilir hale getirmektir. Faz 

I ve Faz II tepkimeleri burada devreye girer. Faz 1 tepkimeleri toksik bileşiklerin polarizasyonunu artırarak, 

vücuttan atılımlarını hızlandıran tepkimelerdir. 50’den fazla enzim bu tepkimelerde görev alır. Faz 2 tepkimeleri 

bileşiklerin detoksifikasyonunu sağlayan ve suda çözünülürlüklerini artıran tepkimelerdir (23,24,25). 

Detoksifaksyonu destekleyen başka sistemler de vardır. Örneğin deri büyük bir detoksifikasyon organıdır ve çok 

sayıda toksik madde terleme yoluyla farklı derecelerde atılabilmektedir (26). Bugüne kadar yapılan araştırmalar, 

kızılötesi sauna, kuru veya ıslak normal saunalar veya egzersiz yoluyla oluşan terleme arasında toksik atılım 

oranlarında bir fark olmadığını göstermektedir (26,27).  

Solunum sistemi, burun içindeki ince tüyler, kir ve solunabilecek diğer büyük partikülleri tutar. Bağışıklık sistemi 

hücre ve molekül ağı, yabancı maddeleri tanımak ve vücuttan atmak için tasarlanmıştır (5). Lenf bezleri ve dalak 

dahil lenfatik sistem ayrıca vücudunuzdaki bakteri ve virüsleri filtrelemeye de yarar (28). Bağırsaklar, parazitleri 

ve diğer yabancı maddeleri kolondan kana emilmeden önce yok eder. Böbrekler, atık maddeleri filtreler, gerekli 

kimyasallar yeniden emilir ve istenmeyen kimyasalların vücutta birikmesini önlemek için birkaç saat içinde idrarla 

atarlar (28,29). 

Detoksifikasyon, önemli miktarda enerji gerektiren birincil bir fizyolojik fonksiyondur. Beslenme yetersizlikleri 

gibi detoksifikasyon biyokimyasının tam olarak çalışmasını engelleyen herhangi bir şey, toksik maddelerin uygun 
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şekilde elimine edilmesini önleyecektir(30). Eliminasyon yollarının etkin fizyolojik olarak çalışması için diyet 

eğitimi, biyokimya değerlerinin ve fizyolojik fonksiyonların düzeltilmesi gerekmektedir (15). 

Detoksifikasyonu Kolaylaştırmaya Yönelik Müdahaleler 

Toksik maddelerin vücuttan atılması için ticari detoks diyetlerinin kullanımını destekleyen herhangi bir kanıt 

bulunmamasına rağmen, bazı besin bileşenlerinin detoksifikasyon özelliklerine sahip olduğunu gösteren bazı ön 

çalışmalar olmakla birlikte detoks stratejilerinin iddia edilen etkinliğini objektif olarak doğrulamak veya 

reddetmek için yeterli kanıta dayalı araştırma çoğu zaman eksiktir (5,15).  

Diyet ve diyet takviyelerinin insanlarda toksin eliminasyonu üzerine faydalı olduğuna dair doğrudan kanıt yoktur. 

Fakat bazı tıbbi kanıtlar, beslenme durumunun toksisiteyi etkilediğini göstermektedir (15). Örneğin yeterli 

kalsiyum, çinko ve demir alımının kurşun gibi toksik elementlerin emilimini azalttığı, omega-3 yağ asitlerinin ve 

selenyumun yararlı etkilerinin olduğu bildirilmektedir (31). Araştırma sonuçları bazı gıdaların ve tamamlayıcı 

besinlerin toksik maddelerin atılımını ve biyokimyasal toksisitelerini azaltmada son derece değerli olduğunu 

doğrulamıştır. Örneğin zerdeçal (32), alyumlar (33), kersetin (34), selenyum (35), alg ürünleri Parachlorella (36) 

ve Chlorella (37), doğal olarak oluşan organik asitler (38) folat gerekli mineraller ve diyet lifi (39) ve ayrıca karışık 

antioksidanlar (40) toksik etkilere maruz kalma ile ilişkili hasarı azaltmak için büyük değer taşımaktadır. Etki 

mekanizmaları, toksik maddelerin emiliminin önlenmesini, toksik bileşiklerin ortadan kaldırılmasını 

kolaylaştırmayı, bazı kalıcı bileşiklerin enterohepatik geri dönüşümünü engellemeyi ve koruyucu mekanizmalar 

yoluyla toksisitenin azaltılmasını içerebilir (15).  

Yapılan çalışmalarda Chlorella (yeşil alg), Kişniş, malik asit (üzüm ve şarapta bulunur), sitrik asit (turunçgillerde 

bulunur), süksinik asit (elma ve yaban mersinde bulunur) ve pektin (turunçgillerin kabuğunda bulunur) doğal 

şelatlama özellikleri gösterdiğine dair kanıtlar vardır, bu da toksik metallerin yok edilmesinde faydalı olabileceğini 

düşündürür. Selenyum takviyesinin, civaların memeliler, kuşlar ve balıklardaki toksik etkilerini azalttığı 

gösterilmiştir (38,41). 

Glutatyon ve kükürt içeren yiyecekler (örneğin yumurtalar, brassicas ve alliumlar) ve glutatyon ve metalotiyonin 

sentezini desteklemek için N-asetilsistein, taurin veya metilsülfonilmetan gibi takviyeler verilebilir. Folat, arsenik 

metabolizması ve atılımı için takviye olarak verilebilir (42,43). Lipoik asit terapisi, bazı küflere maruz kalma 

sonucu ortaya çıkan mikotoksinler dahil olmak üzere bazı bileşiklerin detoksifikasyonuna yardımcı olabilir (44), 

ağır metallerin emilimini azaltmak için kalsiyum, demir ve çinko gibi (45), besin takviyeleri verilebilir. Emilimi 

azaltmak ve toksik maddelerin atılımını arttırmak için Chlorella verilebilir (37), emilimini azaltmak için diyet lifi 

(39) artırılabilir. Düzenli terleme (mineral repletiyonu ile), egzersizle veya saunada transdermal atılımı 

kolaylaştırabilir (26). Günlük egzersiz bazı toksik maddelerin giderilmesini artıracaktır (46). 

Takekoshi ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Chlorella pyrenoidosa diyeti verilen farelerin normal diyet verilen 

farelere göre toksinlerin dışkıyla atılımının 9.2 kat daha fazla olduğu ve karaciğerdeki dioksin birikiminin daha az 

olduğu bulunmuştur (47).Benzer şekilde, Morita ve arkadaşlarının, yaptığı çalışmada hem Chlorella hem de 

Chlorella türevli klorofilin ve Japonya'da yaygın olarak yenen bir tür yosun türü olan Nori'nin 

(Porphyrayezoensis), sıçanlarda PCDD ve PCDF'lerin fekal eliminasyonunu belirgin şekilde artırdığı 

gösterilmiştir (48,49). 
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Yakın tarihli yapılan çalışmalar, emilmeyen bir yağ ikamesi olestra'nın insanlarda PCB'leri yok etmenin güvenli 

ve etkili bir yolu olduğunu göstermiştir. Katılımcılar, bir çift kör plasebo kontrollü deneyde 1 yıl boyunca 15 g 

günde 1 olestra tüketmişlerdir. Sonuçlar, PCB'lerin elimine edilme oranlarının önemli ölçüde arttığını göstermiştir 

(50). 

Detoks diyetleri 

Vücudu detoksifiye etmek için sonsuz sayıda ürün ve diyet pazarlanmaktadır. Bu diyetlerde amaç toksin atmak, 

kilo vermek ve artrit ve fibromiyalji gibi kronik durumların semptomlarını hafifletmektir. Tıbbi literatürde bu özel 

diyetler hakkında veri yoktur. Diyet protein, yağ asitleri ve diğer temel besinlerden yoksundur. Aynı zamanda 

detoks diyetleri doğal bağırsak florasını, faydalı sindirim fonksiyonlarını gerçekleştiren mikroorganizmaları da 

bozabilir (29). 

Detoks diyetleri ve ağırlık yönetimi 

Detoksifikasyon diyetleri popüler ağırlık kaybı yöntemlerinden biridir. Genellikle tüketilen kalorilerin tamamı 

meyve, sebze suları ve diğer takviyelerden oluşur. Bu diyetlerin çeşitli iddialarını desteklemek için çok az bilimsel 

veri vardır (51). Hala hiçbir çalışma ticari detoks diyetlerinin kilo vermek için etkinliğini araştırmamıştır. Detoks 

endüstrisinin başlıca iddialarından biri, bu diyetlerin ağırlık kaybı sağlamalarıdır (5). Bu diyetler ile kaybedilen 

ağırlık, kalori alımında önemli azalmaya ve müshiller ile kaybedilen su ve dışkı kaybına dayanmaktadır (51). Fakat 

kaybedilen ağırlıkların diyeti bıraktıktan sonra fazlasıyla alınması kaçınılmazdır (7-33). 

Detoks diyetleri hakkında herhangi bir klinik kanıt olmadığı için enerji kısıtlaması içeren detoks diyetlerine benzer 

diyetler karşılaştırıldığında yalnızca %20'lik bir tahmini başarı oranına sahip oldukları bilinmektedir (52). Bu 

başarı eksikliğinin olası bir açıklaması, hayvanların ve insanların ağırlık kaybına karşı savunma mekanizmaları 

geliştirmiş olmalarıdır; çünkü açlık, doğurganlığın azalmasına ve hatta ölüme neden olabilmektedir (53). Enerji 

kısıtlamasının, özellikle hipotalamusta, belirli nöropeptidlerin ekspresyonunu değiştirdiği bilinmektedir. Bu 

değişiklikler iştahı uyarmakta ve metabolik hızı ve enerji harcamalarını azaltmakta, bu da sıklıkla gözlemlenen 

ağırlık kaybı durmasına yol açmaktadır (53). Dahası, farelerde yapılan çalışmalar, enerji kısıtlamasının stresi 

artırdığı ve stresin hipotalamusta uzun vadeli değişiklikler üretebildiğini göstermiştir, bu durum sonrasında 

tıkınırcasına yemeye yol açmaktadır (54). Popüler detoks programlarının vücutta stresi artırdığına dair birçok 

anekdot raporu var. Bunun sebebi detoks diyetlerinin birçoğunun düşük enerjili, besin açısından fakir olmasıdır. 

Popüler detoks diyetleri incelendiğinde günde ortalama 860 kalori ve 19 g protein içerdiği görülmektedir. FAO'ya 

göre, ortalama bir insanın günlük minimum enerji gereksinimi yaklaşık 1680 kal’dir. Protein gereksinimi 0.83 g/ 

kg’dir. FAO / WHO yetişkinlerin günde ortalama 90,91 g yüksek kaliteli protein tüketmelerini önermektedir. Bu 

kurallara göre, Popüler detoks diyetleri 23 kg'dan daha ağır olan herkes için günlük protein gereksinimlerini 

karşılamamaktadır (5). Detoks diyeti uygulayanlar yorgunluk, baş ağrısı, mide bulantısı, uykusuzluk, endişe ve 

titreme gibi yan etkiler yaşayabilecekleri konusunda uyarılmalıdır. Bu semptomların sebebi ise protein veya enerji 

eksikliğidir (55). 

Mazurak ve ark. ve Tomiyama ve diğ., düşük enerjili detoks diyetlerinin stresi artırdığı, kortizol seviyelerini 

yükselttiği ve iştahı uyardığı bu sebeple de kilo vermeyi zorlaştırdığını bildirmiştir. Stresin iştahı artırdığına ve 

kilo alımını desteklediğine dair ikna edici kanıtlar vardır (56,57). Pankevich ve ark., stresli detoks diyetlerinin, 

gelecekte ağırlık kazanımına sebep olabileceğini bildirmiştir (54). 
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Ağırlık kaybını kolaylaştıran aynı anda yeterli protein ve mikro besin seviyeleri içeren çok çeşitli alternatif diyetler 

vardır. Tüketiciler, bu detoks ürünlerinin kilo kaybı iddialarının herhangi bir klinik kanıt ile desteklenmediğinin 

farkında olmalıdır (5). 

Detoks diyeti uygulamaları ve sonuçları 

Detoks diyetleri yeterli ve dengeli bir beslenme sağlamazlar. Bu uygulamalar besin gruplarını azaltırken veya 

enerji sınırlandırması yaparken vücudun kendi detoks sistemi için gerekli enerji ve besin ögelerinden eksik 

kalmasına sebep olur (7). Detoks diyetlerinin temel sağlık riskleri, ciddi enerji kısıtlaması ve beslenme yetersizliği 

ile ilgilidir. Aşırı açlık protein ve vitamin eksikliklerine, elektrolit dengesizliğine, laktik asidoz ve hatta ölüme 

neden olabilir (58). 

1970'lerin sonlarında, düşük enerjili bir sıvı protein formülünün kullanıldığı “Son Şans Diyetini” deneyen 60 

kişinin öldüğü bildirildi. Bu bireylerin en az 17'sinde altta yatan sağlık sorunu yoktu. Bu diyet sadece 400 kal 

içermekteydi teknik olarak detoks kategorisine girmese de, aşırı enerji kısıtlaması yapılan diyetlerin riskli doğasını 

göstermektedir (59). 

Dengesiz beslenme ile birlikte uygun olmayan bitkilerin tüketilmesi ve uygun tıbbi denetimin olmaması ciddi 

sonuçlara yol açabilir. Yapılan bir çalışmada, acil servise titreme ve uyuşukluk şikâyeti ile başvuran bir hastanın 

5 günlük bir böbrek temizleme rejimine başladığını belirtti. Beş gün boyunca, oral alımı bitki çayı ile birlikte günde 

4 lt sıvı içmesiyle sınırlıydı. Hastaya akut ağır hiponatremi tanısı kondu ve hasta yoğun bakım ünitesine alındı. 

Tedaviye başlandı. Hasta klinik olarak düzeldikten sonra detoksifikasyon rejimini bırakması tavsiye edildi. 

Çalışmanın sonucunda dengesiz beslenme ile birlikte uygun olmayan bitkilerin tüketilmesi ve uygun tıbbi 

denetimin olmaması ciddi sonuçlara yol açabileceği sonucuna varıldı (60). 

Başka bir çalışmada detoks kampına katılan kişiler incelenmiştir. Günlük diyetleri laksatiflerden ve meyve 

sularından oluşmuştur. Katılımcılar bu uygulamayı daha çok ve hızlı kilo vermek ve özgüven kazanmak için tercih 

ettiklerini belirtmişlerdir. Bu kampa katılan bir kişi pankreas enzimi üretimindeki bir bozukluk sonucu, diğeri ise 

kalp krizi sonucu ölmüştür. Çalışmanın sonucunda kamptaki insanların, rahatsız edici ve üzücü duygulardan 

kurtulmak için müshil vb faaliyetlere yönlendikleri ve bu durumun ciddi komplikasyonlara neden olduğu 

görülmüştür. Detoksun bir tedavi şekli olmadığı belirtilmiştir. Yeme bozukluğu tedavisinde psikoterapi ve sağlıklı 

bir diyet tavsiye edilmiştir (61). 

Sağlığa zararlı kimyasalları atmak için katı kalori kısıtlaması, bağırsak temizliği ve belirli gıda veya enzim 

kullanmak yerine doğal yöntemlerin kullanılması tavsiye eden bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmada yüksek 

toksin içeren gıdaları diyetten çıkarılmıştır. Uygulanan diyette tam tahıl, kahverengi pirinç, baklagiller, kuruyemiş, 

beyaz balık, kafessiz kümes hayvanları, sebze ve meyveler, deniz yosunu gibi besinlere yer verilmiştir. Kırmızı et 

ve yumurta, işlenmiş yiyecekler, yapay lezzet arttırıcı yiyecekler, alkol vb gıdalardan kaçınılmıştır. Müdahele 

sonucunda antropometrik veriler ve metabolik biyobelirteçler anlamlı olarak düzelmiştir. Bu sonucun hayvansal 

yağ ve doymuş yağ asitlerinin azaltıldığı ve diyet lifi arttırıldığı için oluştuğu düşünülebilir. Bu diyet 

detoksifikasyon programında, vücuttaki genel toksik yük için bir taşıyıcı belirteç olarak serum GGT'yi azalttığı 

gösterilmiştir fakat elimine edilen toksin hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır (62).  

Rea ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada (kontrol grubu yok), diyet programı “kimyasal duyarlılık” dan 

şikayetçi olan 210 gönüllüye uygulandı. Çalışma, toksinler isimlendirilmemiş ve haklarında hiçbir bilgi 
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vermemesine rağmen, kandaki toksik kimyasal seviyelerin%63 oranında azaldığı belirtmiştir. Bu çalışmalarda 

sunulan verilerin yetersizliği, zayıf metodolojiler ve bu detoks programının güvenliğine ilişkin kaygılar, ciddi 

hiponatremiye yol açabileceğini belirten raporların ardından çalışmanın sonucu güvenilirliğini yitirmiştir (63).  

Tehlikeli düzeyde PCB'lere maruz kalmış Tayvanlı hastalarda başka bir detoks programı denendi. 7-10 günlük 

müdahale süresince meyve ve sebze suyu, süt, kaynamış soya suyu, vitaminler, müshiller ve su içeren diyet 

uygulanmıştır. Çalışmada katılımcıların sağlıklarında iyileşme olduğu bildirilmiştir fakat kontrol grubu yoktur. 

PCB'lerin vücut yükleri, çalışmadan önce veya sonra ölçülmemiştir. Ayrıca, bu programın yüksek düzeyde 

PCB'lere maruz kalmamış kişiler arasında detoksifikasyon için faydalı olup olmadığı da açık değildir (64). 

Önemli bir husus, detoks diyetleri enerji kısıtlaması içerir. Bu durum ağırlık kaybı ile yağ depolarındaki sabit 

KOK’ları serbest dolaşım içine dağıtabilir. KOK'ların dolaşıma bu şekilde yeniden dağıtılması ile hassas vücut 

organlarına taşınma meydana gelebilir. Konu ile ilgili Jandacek ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada farelerde 

lipofilik pestisit olan HCB'nin biyolojik dağıtımı üzerindeki uygulanan diyetin (alternatif açlık ve ad libitum 

beslenmesi dönemleri) etkilerini incelemiştir. Fareler vücut yağlarını kaybederken, HCB dolaşım içine salındı ve 

beyne ve böbreklere taşındı. HCB'nin beyin yükü açlık döneminde neredeyse üç kat arttı. Açlık ve beslenme 

sırasında HCB'nin dışkıdan atılması arasında anlamlı bir fark yoktu; bu sonuç, enerji kısıtlamasının, KOK’ların 

tasfiyelerine yardım etmek yerine, KOK'ların biyolojik dağılımını değiştirdiğini göstermiştir (50). 

Kilinik çalışmalardan birinde, hastaneye bir kadın, son iki hafta içinde uyuşukluk ve güçsüzlük sebebiyle 

başvurmuştur. Hasta semptom gelişiminden 14 gün önce Yogi Detoks bitki çayını günde üç kez içmeye başladığını 

bildirmiştir. Araştırmacılar karaciğer hasarının nedeninin Yogi detoks bitkisel çay tüketiminden kaynaklanmış 

olabileceğini bildirmişlerdir (65). 

Amerikan Tıp Dergisi'ne 6 haftalık meyve suyu detoksu nedeniyle bir oksalat kaynaklı nefropati vakası 

bildirilmiştir. Hasta uyguladığı detoks diyetinde 6 haftadan uzun bir süre pancar, yeşil lahana, kivi, maydanoz, 

ıspanak ve soya ürünlerini bolca tüketmiştir ve günlük olarak ortalama 1260 mg oksalat almıştır. Ayrıca hastanın 

bu süreçte yüksek C vitamini ve düşük kalsiyum aldığı dikkat çekmiştir. Bunun sonucunda hastada akut böbrek 

yetmezliği geliştiği bildirilmiştir. Detoks programından dolayı hastanın GFRsinde14 mL /dak hız kaybı 

yaşanmıştır (66). 

 

Detoks diyetlerinin çoğu 2 ila 21 gün sürer ve tüm öğünlerin yerine geçen meyve suları ve takviyeleri içerir. Bu 

diyetlerin bazıları o kadar kısıtlıdır ki, günde sadece 400 cal alımına izin verir. Bu son derece düşük kalorili 

diyetler, kortizol dahil stres hormonlarında artışa yol açarak, iştah stimülasyonu dahil olmak üzere, kilo alımına 

yol açabilecek diğer olumsuz etkilere neden olabilir (51). 

Detoks diyetleri genellikle çokça meyve ve sebze suyu içerirler. Meyvelerin sadece suyunu içmek diyet lifini 

azaltır ve önemli besin ögelerinin eksiklğine sebep olabilir. Detoks sularında meyveden geriye sadece fruktoz kalır 

ki bu da bireyin çok fazla şekere maruz kalması demektir (7).  

En önemli vitamin ve minerallerin ciddi bir eksikliğini geliştirmek haftalar veya aylar alır, bu nedenle birkaç gün 

meyve suyundan başka bir şey tüketmemek, tehlikeli besin eksikliklerine neden olmayabilir. Ancak, vücudumuzun 
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hali hazırda birçok detoksifikasyon sistemine sahip olduğu ve “detoks” programlarının, kaldırmayı iddia ettikleri 

varsayılan toksinleri bile tanımlayamadığı düşünülürse, böyle aşırı önlemleri denemenin bir anlamı yoktur (28). 

Sonuç 

Detoks diyetleri bilimsel temeli olmayan uygulamalardır. İnsan vücudu, birçok toksine karşı kendini çok iyi 

koruyabilecek sistemlere sahiptir. Daha fazla meyve ve sebze yemek gibi bazı olumlu alışkanlıkları teşvik 

etmelerine rağmen, detoks diyetlerini uygulamak yerine sağlıklı, çeşitli bir diyet ve aktif bir yaşam tarzı 

benimsenmelidir. Yaşamınız boyunca her gün ne yaptığınız, birkaç hafta içinde yaptığınızdan daha önemlidir. Eğer 

kötü beslenme alışkanlığına sahipseniz bunu 10 günlük bir detoks diyeti değiştiremez. Kilo yönetimi veya 

toksinlerin atılması için detoks diyetlerinin kullanımını destekleyen güçlü kanıtlar yoktur. Detoks ürünlerinin olası 

sağlık riskleri göz önüne alındığında, sağlık çalışanları tarafından tavsiye edilmemeli ve inceleme, izlemeye tabi 

tutulmalıdır. Besinleri toksin kaynağı olarak görmek yanlış bir bakış açısıdır ve sağlıksız bir diyet uygulamaya 

sebep olabilir. Bu yüzden gelecekteki çalışmalarda, detoks diyetlerinin psikolojik yönlerini incelemek ve 

insanların neden bilimsel temeli olmayan diyetlere yöneldiklerini araştırmak faydalı olacaktır. Ticari detoks 

diyetlerinin uzun vadede uygulanabilirliği yoktur. Onun yerine sürdürülebilir sağlıklı alışkanlıkların, insan 

sağlığını daha iyi yönde etkilediği şüphesiz bir gerçektir. Enerji alımını ciddi şekilde kısıtlamak ihtiyacımız olan 

besinlerin alınmamasına ve yorgun hissetmeye sebep olur. Hızlı ağırlık kaybı meydana gelebilir, ancak programın 

sonunda kaybedilen kiloların geri kazanılması kaçınılmazdır. Ayrıca vücudu temizlediği iddaa edilen diyetler ve 

ürünler hangi toksinleri nasıl attığını açıklamamaktadırlar. Sağlığın korunması için en iyi yaklaşım yeterli ve 

dengeli bir beslenme planı ve düzenli fiziksel aktvitedir. 
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ÖZET 

Toplum içindeki bireylerin ekonomik, kültürel, siyasi veya sosyal bir sebepten dolayı yaşadığı yerden ayrılarak 

başka bir yerde kalıcı veya geçici olarak hayatlarını devam ettirmeye başlamaları göç olarak ifade edilmektedir. 

Göçe ev sahipliği yapan bölgelerin ve göçü gerçekleştiren bireylerin koşulları ve özellikleri nedeni ile bir çok 

sorun da beraberinde yaşanmaktadır. Sağlık sorunları, ekonomik sorunlar, eğitim sorunları, barınma sorunları, iş 

ve çalışma sorunları gibi sorunlar bu sorunların başında yer almaktadır. Özellikle de sigortalı olmamak ve 

ekonomik olarak düşük gelirde olmanın sağlık sorunlarının daha da artması üzerinde etkisi vardır. Bu yüzden göç 

ile gelen bireylerin sağlık durumları özellikle birinci basamakta görev almakta olan hemşireler tarafından üzerinde 

durulması gereken konulardan birisidir. Göç eden bireylerin mevcut sağlık koşulları, sağlık davranışları, 

sağlıklarını koruyup sürdürmeleri hem bireysel olarak hem de göç edilen toplum açısından büyük önem 

taşımaktadır. Toplumun sağlık ve refahının sürdürülmesi için göçün nedenlerinin göz önünde bulundurulması ile 

birlikte göçün olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Sağlık, Hemşirelik 

MIGRATION, HEALTH AND NURSING 

ABSTRACT 

It is referred to as immigration that individuals within the society leave their place of residence for economic, 

cultural, political or social reasons and begin to live permanently or temporarily in another place. Due to the 

conditions and characteristics of the migratory regions and individuals who migrate, many problems are also 

experienced. Health problems, economic problems, education problems, housing problems, work and work 

problems are among the leading problems. Özellikle de sigortalı olmamak ve ekonomik olarak düşük gelirde 

olmanın sağlık sorunlarının daha da artması üzerinde etkisi vardır. Therefore, the health status of the individuals 

coming with migration is one of the issues that should be considered by the nurses who are working in primary 

care. The current health conditions, health behaviors, and maintaining and maintaining health of migrant 

individuals are of great importance both for the individual and for the migrated community. In order to maintain 

the health and welfare of the society, it is important to consider the causes of migration and to minimize the 

negative effects of migration. 

Keywords: Migration, Health, Nursing 

GİRİŞ 

GÖÇ 

Bireylerin bir nedenle yaşamlarını sürdürdükleri yerden ayrılarak başka bir yerleşim yerine gitmeleri, kalıcı ya da 

geçici olarak yaşamlarını yabancısı oldukları bu yerde sürdürmeleri göç olarak tanımlanmaktadır (Beşer ve 

Kerman, 2017; Gümüş ve Bilgili, 2015). Uluslararası Göç Örgütü (IOM) göçü, uluslararası bir sınırı geçerek ya 
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da aynı ülkenin içerisinde süresine, yapısına ve nedenine bakılmaksızın insanların yer değiştirdiği hareketler olarak 

ifade etmektedir (IOM, 2013). Toplumların kültürel, ekonomik ve politik yapısı ile ilintili göç olgusu, bir yandan 

toplumsal yapıdan etkilenirken diğer yandan da toplumsal yapıyı etkileyen ve toplumsal yapının değişmesine 

neden olan bir faktördür. Göç, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasi ve aynı zamanda  bireysel bir süreçtir. Göç 

eden birey göçmen, muhacir ya da mülteci olarak ifade edilmektedir (İçduygu ve ark, 2014; Gümüş ve Bilgili, 

2015). 

GÖÇ TÜRLERİ 

Göçün türü ile ilgili olarak pek çok sınıflandırma mevcuttur. İsteğe bağlı-zorunlu, düzenli-düzensiz, iç göç-dış göç 

bu sınıflamalardan birkaç tanesidir (Günay ve ark, 2017). 

İsteğe bağlı/Zorunlu Göçler 

İsteğe bağlı göçler ağırlıklı olarak ekonomik nedenlerden kaynaklı ve insanların kendi istekleriyle 

gerçekleştirdikleri göçlerdir. Zorunlu göçler ise isteğe bağlı olmayan, savaş ya da siyasi nedenlerle yaşanan bir  

süreçtir. Bu süreçte kesinlikle insanların yer değiştirmemeye yönelik bir insiyatifi yoktur (Eraldemir, 2013).  

Düzenli-Düzensiz Göçler 

Diğer bir sınıflandırma olan düzenli-düzensiz göç kavramlarından düzenli göç, yasal yollarla bir ülkeye giren ve 

orada yaşayan göçmenleri ifade eder. Bu tip göçmenlerin bulundukları süreler boyunca oturma ve çalışma izinleri 

bulunmaktadır. Düzensiz göç ise yasadışı yollarla oluşan göç hareketlerini ifade eder. Bu tip göçlerde yasal yollarla 

ülkeye giren ancak yasal süre içinde ülkeyi terk etmeyen, yasa dışı yollarla ya da yasa dışı amaçlarla oluşan kayıt 

dışı göç hareketleri bulunmaktadır (Koçak ve Terzi, 2012). 

 

İç/Dış Göçler 

Nüfusun ülke içerisinde yer değiştirmesi olayı iç göç olarak ifade edilmektedir. Bu yer değiştirme sürecinde 

ülkenin toplam nüfusunda bir değişiklik meydana gelmez. İç Göçler, ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel 

düzeyinden etkilenmekle birlikte zaman içerisinde değişiklik gösterebilmektedir. Genel olarak da kırsal 

bölgelerden kent merkezlerine doğru ve özellikle de büyük kentlere doğru gerçekleşen göç hareketlerini 

içermektedir.  İç göçler “mevsimlik göçler, sürekli göçler, emek göçleri ve zorunlu-gönüllü göçler” olarak kendi 

içerisinde sınıflandırılmaktadır (Eraldemir, 2013). 

Bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göç şekline dış göç denilmektedir. Dış göçler isteğe bağlı bir şekilde 

gerçekleşebileceği gibi zorunlu olarak da meydana gelebilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ulaşım ve 

haberleşme olanaklarının artması ülkeler arasındaki göçleri de arttırmaktadır. Öte yandan  savaş, kıtlık, doğal afet 

ve terör gibi nedenler  zorunlu dış göçlere, daha iyi şartlarda yaşama isteği, yeni iş fırsatları, eğitim olanakları gibi 

nedenler ise gönüllü dış göçlere zemin hazırlamaktadır.  Dış göçler “beyin göçleri,  işçi göçleri ve mübadele 

göçleri” olarak kendi içerisinde sınıflandırılmaktadır (Naz, 2015). 

GÖÇ NEDENLERİ 
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Dünyada göç durumunun meydana gelmesinde birçok zorunlu ya da isteğe bağlı neden yer almaktadır (Aksoy, 

2012). Bu nedenlerden bazıları sosyo-ekonomik, siyasal, güvenlik, doğal ve sosyo-kültürel nedenlerdir. Bu 

durumların sonucunda göç durumu oluşur ve kendi içerisinde şekillenir. 

Sosyo-ekonomik Nedenler: 

Bireylerin iş, gelir ve buna bağlı olarak daha iyi bir yaşam standartlarına sahip olma isteğinden kaynaklanan göç 

sürecini ifade eder. Göçün yönü genellikle en çok tercih edilen ve gelişmişlik düzeyi yüksek olan kentlere doğrudur 

(Aksoy, 2012; Yılmaz, 2014). Ekonomik kaygılar ile gerçekleştirilen göçlerin başlıca nedenleri;  

• Nüfusun hızlı artışı  

• Gelir dağılımındaki sorunlar 

• İstihdam sorunları 

• Kırsal bölgelerde gelirin daha düşük olması 

şeklindedir. 

 

Siyasal Nedenler: 

Siyasal sorunlar ülkeler arasında olabileceği gibi bir ülkenin farklı bölgeleri arasındaki sorun ve dengesizliklerden 

de meydana gelebilmektedir (Aksoy, 2012). Ülkenin kendi içerisinde veya ülkeler arasındaki siyasi olaylardan 

kaynaklanan göçlerin başlıca nedenleri; 

• İç karışıklıklar 

• İç savaşlar 

• Terör veya anarşi 

• Uluslararası savaşlar 

• Ülkeler arası sınır değişimleri 

• Nüfus değişimleri 

şeklindedir. 

 

Güvenlik Nedenleri: 

Bireyler yaşadıkları ortamın güvensizliğinden dolayı bu ortamlardan göç etmek durumunda kalabilmektedirler 

(Gök, 2016). Güven sorunlarından kaynaklanan göçlerin başlıca nedenleri;  

• İç savaş 

• Baskı 

• İç karışıklık 

• Hayat şartları 

• Güvensizlik ortamı 

• Gelir düzeyinin düşük olması  

şeklindedir. 

Doğal Nedenler 

Doğa olaylarından dolayı (coğrafya, iklim vb) meydana gelen göçlerdir Günay ve ark, 2017). Başlıca nedenleri;  
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• Erozyon ve toprağın veriminin azalması 

• İklim koşulları (Çok sıcak, çok kurak, çok yağışlı veya çok soğuk) 

• Deprem, sel, heyelan gibi doğal afetler  

• Engebeli yeryüzü şekilleri sebebiyle tarım alanlarının az veya dağınık olması 

şeklindedir.  

Sosyo-kültürel Nedenler: 

İnsanoğlunun çeşitli ihtiyaçlarından kaynaklanan göçlerdir(Aksoy, 2012; Günay ve ark, 2017). Başlıca nedenleri;  

• Eğitim ve sağlık ihtiyaçları 

• Daha rahat yaşam isteği 

• Kan davaları veya aile anlaşmazlıkları 

• Özgürce ibadet yapabilme isteği 

• İnsanların doğal ve beşeri güzellikleri görme,dinlenme isteği 

şeklindedir. 

GÖÇÜN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ   

Göç olayı bireyi ve toplumu hem sosyo-kültürel hem de fiziksel yönden etkileyerek sağlık durumu üzerinde önemli 

etkilere neden olmaktadır. Göç eden bireyler veya göç alan bölgede yaşayan bireylerin sağlık sorunları benzer 

veya farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Örneğin; göç edilen yerlerdeki sağlık kuruluşlarının ve sağlık 

insan gücünün yetersiz olması göç alan ülke için sağlık sorunlarına sebep olurken; göç edenler, sağlık sigortasına 

sahip olmamaları veya ekonomik kaygılarını sağlıklarından daha önde bulundurmalarından dolayı sağlık sorunları 

yaşamaktadır. Tüm bunların yanında göç edenlerin sağlıklarına gereken özeni göstermedikleri de bilinmektedir 

(Aygün ve ark, 2016; Gümüş ve Bilgili, 2015; Işık, 2012). 

Göç durumunu yaşayan bireyler,  hem göç sırasında hem de ülkelerinden ayrıldıktan sonra birçok sağlık problemi 

ile karşı karşıya kalmaktadırlar (Peltekorpi, 2010).. Bireyin daha önce var olan sağlık problemleri, yaşı, cinsiyeti 

gibi faktörler bu olumsuzlukları daha da arttırabilmektedir. Bununla birlikte göç edilen bölgenin kültürüne 

adaptasyonda zorlukların olması, sağlık sorunlarının daha fazla ortaya çıkmasında zemin hazırlayıcı 

olabilmektedir (Bhugra, 2004). Öte yandan göç sırasında maruz kalınan şiddet, kötü hava koşulları ve beslenme 

güçlükleri de göç edenlerin sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Göç edilen bölgelerde var olan iletişim 

problemleri, sağlık hizmetine ulaşamama ve göçmenlere uygulanan dışlayıcı politikalar da sağlık sorunlarının 

artmasında zemin hazırlayıcı olarak yer almaktadır (Gümüş ve Bilgili, 2015; Peltekorpi, 2010). 

Göçteki sağlık sorunlarını kısa vadede, uzun vadede ve göç edilen bölgede karşılaşılan sağlık sorunları olmak 

üzere üç grupta değerlendirilmek ile birlikte göç edenlerin genel olarak yaşadıkları sağlık problemleri: 

 Depresyon, posttravmatik stres bozukluğu, psikosomatik şikâyetler,  anksiyete vb. psikolojik sorunlar 

 Uyku bozuklukları  

 Beslenme bozuklukları ve vitamin eksiklikleri 

 Diş sağlığı sorunları  

 Çocuklarda büyüme ve gelişme gerilikleri  
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 İshal,  kızamık,  sıtma,  solunum yolu enfeksiyonları vb. bulaşıcı hastalıklar  

 Kronik hastalıklar ve komplikasyonları  

 Fiziksel şiddet ve buna bağlı yaralanmalar  

 Cinsel istismar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE)  

 İstenmeyen gebelikler, riskli gebelikler  

 Düşükler,  doğum komplikasyonları 

 Sanitasyon sorunları 

şeklindedir (Beşer ve Kerman, 2017; Heeren ve ark, 2012; Karadağ ve Altıntaş, 2010).  

Göç olgusunu konu alan ulusal ve uluslararası yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde göç ve beraberinde getirdiği 

sağlık sorunları aşağıda belirtilmiştir.  

Demir ve Büyüksoy (2016) tarafından Siirt'te kampta yaşayan sığınmacılarda yapılan çalışmada  kronik 

hastalıkların yaygın olduğu, çocukların çoğunun aşılarının eksik olduğu, sağlık hizmetine ulaşmada dil nedeniyle 

iletişim sorunu veya maddi sıkıntı yaşandığı belirlenmiştir. 

Amara ve Aljunid (2014)  göç alan ülkelerde yapılan araştırmaları inceledikleri çalışmalarında mültecilerde 

hipertansiyon, kas-iskelet sistemi hastalıkları ve diyabet gibi kronik hastalıkların yaygın olduğu ve göç edilen 

ülkelerde buna ilişkin girişimler yapılması gerektiği belirlenmiştir. 

 

Tufan ve arkadaşlarının (2013) İstanbul'da yapılan bir çalışmada da sığınmacıların yarıdan çoğunda posttravmatik 

stres bozukluğu olduğu belirlenmiştir. 

 

Heeren ve arkadaşlarının (2012) İsviçre'de yapıtıkları çalışmada sığınmacıların %31.4'ünde majör depresyon, 

%23.3'ünde posttravmatik stres bozukluğu olduğu belirlenmiştir.     

 

Toksabay (2010) Türkiye'de mültecilerin sağlık hakkına erişimini incelemek için yaptığı çalışmasında mültecilerin 

yeterli ve uygun sağlık hizmetine erişemedikleri, sağlık hizmetlerinin sunulmasında profesyonel tercüman 

bulunmayışı nedeniyle sağlık çalışanları ile iletişim kuramadıkları belirlenmiştir. 

 

Bodennman ve arkadaşları (2008) gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerden İsviçre’ye göç eden ve İsviçrelilerle yaptığı 

karşılaştırmalı çalışmalarında gelişmiş ülkelerden İsviçre’ye göç eden erkeklerin, İsviçreli olanlara göre daha çok 

sigara tükettiğini saptamışlardır. 

 

Gerritsen ve arkadaşlarının (2006) Hollanda'da yaptıkları çalışmalarında mülteciler ve sığınmacılarda hem fiziksel 

hem de psikolojik sağlık sorunlarının yaygın olduğu belirlenmiştir. 

     

Yapılan çalışmalardan özet çıkarmak gerekirse, göç eden bireylerde sağlık hizmetlerine erişimin zorlaşması ve 

hastalık durumunda geleneksel yöntemlerin kullanılması, yetersiz barınma ve beslenme, kötü hijyen ve yetersiz 

bakım, dil ve iletişim sorunları, ekonomik sorunlar nedeniyle sağlık sorunlarının artması söz konusudur.  
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GÖÇ HEMŞİRE İLİŞKİSİ 

Göçmenlerin tıbbi ve psikososyal bakımını iyileştirmek ve temel sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak 

amacıyla hemşireler (Gümüş ve Bilgili, 2015); 

 Göçmen bireyleri özel ve öncelikli grup olarak görmeli, sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi için 

onlara destek olmalıdır. 

 Göçle gelen bireyin kültürünü tanımalı, geldiği kültürü yansıtan sağlık davranışlarının neler olduğunu ve 

bunların nedenini bilmeli, buna yönelik hemşirelik bakım planı uygulayıp değerlendirmelidir. 

 Göçmenlere yönelik belirlenen sorunlar yada güçlü yönler doğrultusunda birey, doğru kaynaklara 

yönlendirilmeli ve bireylerin yaşadıkları sorunlarla etkin baş edebilmesi için beceriler geliştirilmesine 

yardımcı olunmalıdır. 

 Göçle eden bireylerin sağlıklarına doğrudan etki eden ekonomik ve sosyal değişkenleri 

değerlendirmelidir. 

 Göçmen kadınların doğurganlıkla ilgili sorunlarını çözmede, kontreseptif kullanımlarında ve perinatal 

mortaliteyi azaltma önemli görevlerinin olduğunu bilmeli, kadınlara bu konuda eğitim vermelidir. 

 Göç sürecinden etkilenen aile ve çocuklara psikolojik destek, sosyal yönlendirme yaparak rehberlik 

etmelidir. 

 Göçmen bireylere kronik ve bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitim vermeli, gerekli izlemleri yapmalıdır. 

 Göçle gelen bireylerin depresyon ve diğer psikososyal sorunları ile ilgili farkındalıklarını arttırma, uygun 

baş etme becerileri geliştirme konusunda danışmalık hizmeti vermelidir. 

 Göçmenlere gerekli tarama, aşılama gibi hizmetlerinin sunulmasını sağlamalıdır. 

 Göçmenlere bulaşıcı ve kronik hastalıklar açısından eğitim verilmesini sağlamalıdır. 

 Göçmenlerin  geçmiş sağlık durumu ve yaşam kalitesi ile şimdiki sağlık durumu ve yaşam kalitesi 

arasındaki durumun saptamalıdır. 

 Göç ile gelen bireylerin davranış, dil, beslenme, giyim ve yeni kültüre uyum sağlamasını desteklemelidir. 

 Sağlığın geliştirilmesindeki yaklaşımlardan biri olan destekleyici çevre yaklaşımı ile göçmenlerin 

yaşadığı çevre ve konut değerlendirilmeli, daha sağlıklı hale getirilmelidir. 

 Göçmenlerin çevrelerindeki diğer kişiler ile iletişim kurmaları için ortam oluşturulması ve önyargılarının 

giderilmesi/en aza indirilmesi sağlanmalıdır. 

 Hemşireler başta sağlık hakları olmak üzere göçmenin sosyal haklarının da savunuculuğunu yapmalı, bu 

konuda söz sahibi olmalıdır. 

 Hizmet kalitesini arttırmada sağlık sistemine ulaşılabilirliği kolaylaştırmak için yapısal engellerinde 

giderilmesi gerekmektedir. Bu nedenle hemşireler göçmen bireylere yönelik geliştirilen politikalarda söz 

sahibi olmalıdır. 

 

SONUÇ 

Sonuç olarak, göçmenler karşılaştıkları risk faktörleri nedeniyle sağlık açısından diğer gruplara göre daha fazla 

risk altındadır. Göçmenlerin sağlığı geliştirme davranışlarının hemşireler tarafından değerlendirilmesi, özelde 

göçmen ailenin sağlığını koruma ve sürdürülme, genelde bu gruba yönelik verilecek sağlık hizmetlerinin 

planlanması açısından da  önem taşımaktadır. Bu yüzden birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hemşirelere, 
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mevcut ve potansiyel sağlık risklerinin belirlenmesi, göç eden bireylerin sağlıklarının geliştirilmesinde önemli 

roller düşmektedir. 
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Çipura (sparus aurata) ve levrek (dicentrarchus labrax) yavrularında görülen hastalıklarda histopatolojik 

incelemeler*: 1.Vibriozis ve Fotobakteriozis 

 

Histopathological examinations in juvenile seabass and seabream diseases: 1.Vibriosis and 

Photobacteriosis 
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ÖZ 

Bu çalışma kapsamında büyük ölçekli bir kuluçkahane ve yavru adaptasyon işletmesinde Nisan 2011-

Temmuz 2011 ayları arasında hastalık belirtisi gösteren çipura ve levrek yavruları incelemeye alındı. Materyal 

olarak, ağırlıkları 0,5-1,2 gr, boyları 4,0-7,0 cm arasında değişen 240 adet levrek (D. labrax) ve 120 adet çipura 

(S. auratus) olmak üzere toplamda 360 adet yavru balık kullanıldı. Patolojik ve mikrobiyolojik rutin analizler 

için (60 adetlik) ikili gruplara ayrıldı. Yavru balıklar; enine 2-3 kesit atıldıktan sonra % 10’ luk tamponlu 

formalin solüsyonunda tesbit edildi. Parafinde bloklanan dokulardan, 5 µm kalınlığında kesitler alınarak 

hematoksilen-eozin (HxE) ile boyandı. 

Bakteriyolojik incelemeler sonucunda Vibrio anguillarum levrek yavrularında  % 66; Photobacterium 

damselae subsp. piscicida çipura yavrularında % 60, levrek yavrularında  % 53 oranında izole edildi. 

      Vibriozisli levrek yavrularında makroskopik olarak; ekzoftalmus, organ ve dokularda kanama, anüste 

prolapsus ve uzayan dışkı, mikroskobik olarak ise organ ve dokularda hiperemi ve bakteri kümeleri, kalpte 

makrofaj aktivasyonu görüldü. Fotobacteriozisli yavrularda, deride hiperpigmentasyon, pullarda dökülme; 

dalakta çok sayıda beyaz milier odaklar seçildi. Mikroskobik olarak tüm organ ve dokularda hiperemi ve yoğun 

bakteri kümeleri, böbrek ve dalakta granulomlar saptandı. Salgınlar özellikle yaz aylarında artış göstermiş ve 

her iki tür arasında önemli duyarlılık farklılıkları dikkat çekmiştir.  

Bu çalışma ile, çipuralarda ve levreklerde tekrarlayan Fotobakteriozis ile levreklerde Vibriozisin yavru 

balık yetiştiriciliğinde önemli bir problem olduğu tesbit edilmiştir. Hastalıkların teşhisinde etiyolojik 

incelemelerin patolojik bulgularla desteklenmesinin önemi bu çalışmada bir kez daha ortaya konulmuştur. 
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Anahtar Kelimeler: Fotobakteriozis, patoloji, vibriozis, yavru çipura, yavru levrek  

 

ABSTRACT 

 In this study, between the months of April 2011-July 2011 in a large-scale of hatchery and fry 

adaptation units, sea bream and sea basses showing sign of disease were examined. As a material, a total of 360 

fry fish were used ranging from, weights from 0,5 to 1,2 g, lengths 4,0 to 7,0 cm 240 sea bass (D. labrax) and 120 

sea bream (S. auratus). Then, they were divided into two groups (60 pieces) for pathological and microbiological 

analysis. Juvenile fishes; after 2-3 cross-sections were applied transversely, they were fixed in 10% buffered 

formalin solution. 5 μm thick sections were taken from the paraffin-blocked tissues and stained with hematoxylen-

eosin (HxE). 

As a result of the microbiological investigations Vibrio anguillarum has isolated %66 from juvenile sea basses; 

Photobacterium damselae subsp. piscicida has isolated %60 from sea breams, %53 from sea basses. 

Macroscopically in the sea bass juveniles with vibriosis; exophthalmus, bleeding in organs and tissues, prolapse 

of the anus and extending stool, microscopically clusters of bacteria in the organs and tissues together with 

hyperemia, heart macrophage activation were noted. In the juveniles with Photobacteriosis, hyperpigmentation, 

flake shedding, and white miliary foci in the spleen were determined. Microscopically clusters of bacteria in all 

organs and tissues, and hyperemia and granulomas in kidney and spleen were main microscopic findings. 

Outbreaks have increased especially during the summer months and it drew attention to the important differences 

between the sensitivity of two species.  

Detected with this study, repeated Photobacteriosis of sea basses and sea breams,  Vibriosis of sea basses, 

especially the cultivation of juvenile fish, were found to be a significant problem. In this study, pathological 

findings of promoting etiological diagnosis of diseases investigations put forward the importance once again. 

Key Words: Photobacteriosis, pathology, vibriosis, juvenile sea bream, juvenile sea bass. 

*Aynı başlıklı yüksek lisans tezinden alınmıştır (ADÜ-BAP, Proje No: YL–2013–001) 

 

GİRİŞ  
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Balığın doğal florasında veya su ortamında bulunan birçok mikroorganizma normal koşullarda yavruda 

hastalık oluşturmamaktadır. Ancak değişen çevresel koşullar, stres faktörleri, immun sistemi baskılayarak, 

mikroorganizmaları patojen hale getirebilmektedir (Thomas 1972, Cairns ve ark 1984, Marshall 1990, Noga 

2010).  Balıklar, bulundukları ortak su ortam nedeniyle sürekli olarak mikroorganizmalarla temas halindedir 

(Sniezsko ve ark 1965). Patojen mikroorganizmalar ve parazitler su içerisinde havadan çok daha kolay 

yayılabilmekte, hastalıklar kısa sürede salgınlara ve büyük ekonomik kayıplara neden olabilmektedirler. 

Vibriozis, genellikle tuzlu,  daha az oranda tatlısu balıklarında görülen, vücudun ventral ve lateral 

kısımlarında kanamalar ve ülserler ile karakterize olan bulaşıcı ve öldürücü bakteriyel bir enfeksiyondur 

(Muroga 2001,  Arda ve ark 2002, Miyazaki ve ark 2012).  V. anguillarum, Vibrio genusu içinde ilk tanımlanan 

ve en sık izole edilen bakteriyel etkenlerden birisidir. Son yıllarda fenotipik ve genotipik özellikleri dikkate 

alınarak bakteri; Listonella genusu içerisinde sınıflandırılmakta ve “Listonella anguillarum’’ olarak da 

kullanılmaktadır (Muroga 2001, Mizuki ve ark 2006, Silva-Rubia ve ark 2008, Zou ve ark 2010, Frans ve ark 

2011). 

Hastalığın inkubasyon süresi doğal koşullar altında 7-10 gün arasında değişmektedir. Ayrıca etkenlerin 

oral yolla direkt olarak ya da enfekte yemlerin alınmasıyla da bulaştığı bildirilmiştir (Pujalte ve ark 2003, 

Plumb ve Hanson 2011). V. anguillarum’un kan ve hematopoietik dokularda yüksek oranda bulunduğu, 

öncelikle dalağa yerleştiği, burada sayısında artış gözlenince böbrekte ortaya çıktığı ifade edilmiştir (Woo 

1999). Vibrioziste, deri ve kaslarda şekillenen hemorajik-nekrotik değişiklikler ile generalize kanamalar en 

önemli makroskopik bulgular olarak tanımlanmıştır. Hastalığın akut formunda göz çevresinde, operkulumda, 

dorsal-ventral yüzgeç tabanlarında ve deride kanamalar şekillenebilmektedir. Derideki kanamalar genellikle 

nekrotik ülserler ile sonuçlanır (Ribelin ve Migaki 1975, Bruno ve ark 1995, Akaylı ve Timur 2002).  

Fotobakteriozis, tatlı su levreği ve tuzlu sularda yaşayan balık türlerinde deride kanamalar, iç organlarda 

nekrotik odaklar ve granülomların oluşumu ile kendini gösteren enzootik bir enfeksiyondur (Sakoto ve ark 

1980, Romalde 2002, Noga 2010). Fotobakteriozis ilk olarak; 1968 yılında Amerika’da (Janssen ve Surgalla 

1968), Türkiye’de ilk olarak yetiştiriciliği yapılan çipura balıklarında 1993 yılında teşhis edilmiştir (Çağırgan 

1993).   

Tuzluluk, sıcaklık gibi su parametreleri, balığın türü ve ağırlığı gibi özellikleri fotobakteriozis 

salgınlarında önemli bir rol oynamaktadır. Japonya’da tuzluluğun < 30 ppt’nin altına düşmesi ve sıcaklığın 

25°C (77°F) nin üstüne çıkması ile epidemiler şekillenmiştir (Hawke ve ark 1987, Kitao 1993, Noga 2010). 
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Balığın gramajı ile enfeksiyonun oluşumu arasında da yakın bir ilişki vardır. 0,1-10 gr arasındaki çipuralar 

oldukça duyarlı iken, özellikle 50 gr üzerindeki çipuralar hastalığa karşı oldukça dirençlidir (Toranzo ve ark 

2005). Bakterinin Türkiye’de çipura yavrularında % 46, levrek yavrularında ise % 2 oranında ölümlere sebep 

olduğu bildirilmiştir (Tanrıkul ve Çağırgan 2001, Avcı ve ark 2013). 

        Fotobakteriozisin akut ve kronik formları bulunmaktadır. Akut epizootiler klinik bulgu göstermeden kısa 

sürede ağır kayıplara neden olmaktadır. (Sakoto ve ark 1980, Bruno ve ark 1995, Muroga 2001, Nitzan ve ark 

2004, Avcı ve ark 2013). Kronik olgularda iç organlarda, 1-2 mm boyutunda, içerisi bakteri ile dolu, etrafı 

makrofajlarla ve dışta fibröz bir dokuyla çevrili tüberkül benzeri lezyonlar saptanmış, terapötik maddelerin 

fibröz dokudan geçip bakterilere ulaşamadığı, bu nedenle tedavinin güçleştiği; bu nedenle hastalık 

kronikleşmeden sağaltıma başlanması gerektiği bildirilmiştir. Ph. piscicida’nın dokularda, makrofajlar içinde 

bulunduğu belirlenmiştir (Muroga 2001, Noga 2010, Avcı ve ark 2013, Plumb ve Hanson 2011). 

GEREÇ VE YÖNTEM 

  Araştırmada kullanılan balıklar, yavru üreten adaptasyon tesisinden Nisan 2011-Temmuz 2011 ayları 

arasında, hastalık görülen yavru balıklardan canlı olarak temin edildi. Çalışmada; ağırlıkları 0,5-1,2 gr, 

boyları 4,0-7,0 cm arasında değişen, 240 adet yavru levrek (D. labrax) ve 120 adet yavru çipura (S.auratus) 

olmak üzere 360 adet yavru balık incelendi. Makroskobik muayeneleri yapıldıktan sonra, patolojik, 

bakteriyolojik incelemeler için ikili gruplara ayrıldı (Tablo 1). Disseksiyon işlemine geçilmeden önce 25 

mg/L dozunda MS-222 ile bayıltılan balıkların total boy ve canlı ağırlıkları ölçüldü. 

Tablo 1. Hastalık, balık türü ve muayene tipine göre incelenen balık sayıları 

Hastalık Balık 

Türü 

 

 

 

İnceleme Numune 

Sayısı 

Toplam Balık 

Say 

Vibriozis Levrek Patoloji 60 120 

Bakteriyoloji 60 

Fotobakteriozis Çipura Patoloji 60 120 

Bakteriyoloji 60 

Levrek Patoloji 60 120 

Bakteriyoloji 60 

 

Tablo 2. Hasta grupların tür, takvim, yaş, boy, ağırlık, mortalite oranları 
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HASTALIK TÜR TAKVİM 

(Başlangıç-Bitiş) 

YAŞ 

(gün) 

BOY 

(cm) 

AĞIRLIK 

(gr) 

MORTALİT

E 

(%)* 

  

Vibriozis 

 

Levrek 

 

Nisan –Tem. 2011 

 

80-90 

 

4-6 

 

0,5-0,8 

 

40 

Fotobakteriozis Levrek Nisan –Tem.2011 90-100 4-6 0,5-0,9 4 

Çipura Nisan –Tem.2011 95-110 5-7 0,8-1,2 36 

*Mortalite oranları; hastalık çıkış zamanında, işletmede bulunan tüm çipura/levrek populasyonuna göre 

değerlendirilmiştir. 

Patolojik İnceleme: Yavru balıklar; enine 2-3 kesit atıldıktan sonra % 10’ luk tamponlu formalin 

solüsyonunda tesbit edildi. Otomatik doku takip cihazında (Leica TP 1020) rutin takipten geçirilen ve parafinde 

bloklanan dokulardan, 5 µm kalınlığında kesitler alındı. Kesitlerin tamamı hematoksilen-eozin (HxE) ile 

boyanarak ışık mikroskobunda (Olympus BX 51) incelendi  (Culling ve ark 1985).   

Mikrobiyolojik İnceleme: Balıklar uygun yöntemle açılarak organlar steril bir lam üzerine alındı. Böbrek, 

karaciğer ve dalaklardan her bir balık için ayrı numaralandırılmış % 1,5 NaCl ilave edilmiş trypton soy agara 

(TSA, Salubris), marine agara (MA) ve kanlı agara (KA) ekimler yapıldı.  Ekim yapılan besi yerleri 23 °C’de 

48 saat inkube edildi. Primer izolasyondan sonra tipik kolonileri saflaştırmak için üç kez trypton soy agar 

(TSA) ve thiosulphate citrate bile salts sucrose agara (TCBS) pasaj edildi. Bakterilerde hareket muayenesi asılı 

damla yöntemiyle, oksidaz testi test stripine koloninin sürülmesiyle, katalaz testi lamda bir damla % 3’lük 

H2O2 ile koloninin karıştırılmasıyla, 0/129 (150 mg)’a duyarlılık MH (Müller Hinton) agarda yapıldı (Austin 

ve Austin 2007). 

Bakterinin API 20E ve API 20NE striplerine inokulasyonunda saf su yerine fizyolojik tuzlu su kullanıldı. 

Koloni homojenize edildikten sonra MacFarland No:4 yoğunluğunda standardize edilerek stripler 25 °C’de 72 

saat inkube edildi. Austin and Austin (1999) tarafından bildirilen tabloya göre identifiye edilen bakteriler 

konfirmasyon için V. anguillarum serotip O1 ve O2’ye karşı Bionor MONO-Va (LOT 110811-023), 

Photobacterium damselae subsp. piscicida’ya karşı Bionor MONO-Pp (LOT 100310-017)  gibi kolay ELISA 

testleri ile aglutinasyona tabi tutuldu. Aglutinasyon testleri Romalde ve ark (1995) ’nın belirttiği yöntemle 

yapıldı.  

BULGULAR 
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Sunulan bu araştırmada yıllık kapasitesi 200 milyon adet yavru olan bir çipura-levrek işletmesinin yavru 

üretim tesisinde 4,0-7,0 cm boyundaki balıklar iki üretim sezonu boyunca izlenmiş, tesbit edilen hastalıkların 

bakteriyolojik, makroskobik ve mikroskobik bulguları tanımlanmıştır. İncelemeler sonucunda levrek 

yavrularında Vibriozis;  levrek ve çipura yavrularında Fotobakteriozis belirlenmiştir. Hastalıkların tür bazında 

bakteriyolojik ve histopatolojik pozitiflik oranlarının dağılımı Tablo 3’ de sunulmuştur. 

Tablo 3: Hastalıkların bakteriyolojik ve histopatolojik bulgularına göre dağılımı. 

Hastalık Balık Türü 

 

 

 

İnceleme İncelenen  
 Balık Say 

 Pozitif 
Balık Say 

Pozitif     
% 

Negatif 
Balık Say 

Vibriozis Levrek Histopato 60 35 58 25 

Bakteriyo 60 40 66 20 

Fotobakt

eriozis 

Çipura Histopato 60 27 45 33 

Bakteriyo 60 36 60 24 

Levrek Histopato 60 23 38 37 

Bakteriyo 60 32 53 28 

 

Mikrobiyolojik Bulgular:  

Mikrobiyolojik ekimler, hasta balıkların dalak, böbrek ve karaciğerlerinden yapılmıştır. Üreme görülen 

agarlardaki Vibrio anguillarum ile Photobacterium damselae subsp. piscicida kolonilerine identifikasyon 

testleri uygulanmış, sonuçlar   Tablo 4’de sunulmuştur. Vibrio anguillarum levrek yavrularında  % 66; 

Photobacterium damselae subsp. piscicida çipura yavrularında % 60, levrek yavrularında  % 53 oranında 

belirlenmiştir. 

 

Tablo 4. Bakteri kolonilerine uygulanan identifikasyon testlerinin sonuçları 

  

V. anguillarum 

 

Ph. damsela sp. piscicida 

Koloni morfolojisi 3-5 mm çaplı, sirküler, sarı-

kahverenkli opak koloniler 

1-2 mm çaplı, konveks, parlak gri-

sarı koloniler 

%1,5 NaCl TSA ve MA’daki üreme Pozitif Pozitif 
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TCBS de üreme Pozitif / Sarı koloniler Negatif 

KA da hemoliz Non-hemolitik Non-hemolitik 

Gram boyama Gr (-) basil Gr (-) bipolar kokobasil 

Hareket muayenesi Hareketli Hareketsiz 

Oksidasyon/Fermenasyon Fermentatif Fermentatif 

Oksidaz Pozitif Pozitif 

Katalaz Pozitif Pozitif 

O/129 (150 mcg) a duyarlılık Pozitif Pozitif 

API 20 E/NE 3247527 2005004 

BIONOR Mono-Va/Pp Mono-Va Pozitif, Mono-Pp 

Negatif 

Mono-Pp Pozitif, Mono-Va 

Negatif 

 

 

VİBRİOZİS (VIBRIOSIS)  

Vibriozis hastalığı özellikle 80-90 günlük yavrularda akut formda görüldü. Nisan ayında başlayan 

mortalite Temmuz ayında  % 40 seviyesine ulaştı. İncelenen 120 adet levrek yavrusunun 35 adedinde 

Vibriozisle uyumlu bulgular belirlendi.  

Makroskobik incelemelerde periokuler kanama ile uni-, veya bilateral ekzoftalmus (Şekil 1)  birçok 

yavruda vardı. Kanama ve hiperemi organ ve dokularda en sık rastlanan bulgu oldu. Operkulumda (Şekil 2), 

karın altında, ventral yüzgeçlerin çevresinde ve perianal bölgede kanamalar görüldü. Bazı balıkların 

anüslerinde prolapsus ve anüsten uzayan dışkı belirlendi.   
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 (Şekil 1. Gözlerde bilateral ekzoftalmus. Vibriozis. Levrek.) 

 

 (Şekil 2. Operkulumda kanamalar. Vibriozis. Levrek.) 

 

Mikroskobik incelemelerde, birçok organ ve dokuda ödem, hiperemi, ve kanamadan oluşan vasküler 

lezyonlar ile birlikte intravasküler bakterilerin varlığı ortak bulgular olarak belirlendi. Deride bazı balıklarda 

epidermisde dökülmeler, pul ceplerinde dilatasyon dikkati çekti. Ekzoftalmuslu gözlerde perioküler ödem 

(Şekil 3), kanama ve bol miktarda makrofaj infiltrasyonu görüldü. Meninks ve solungaç kapillarlarında da 

bakteriler dikkati çekti. Dalakta etrafları nekrotik alanlarla çevrili bakteri kümeleri mevcuttu. Böbrek 

tubuluslarında değişen derecelerde kistik dilatasyon (Şekil 4), tubulus epitellerinde dejenerasyonlar ve 

intersitisyumda bakteri kümeleri görüldü. Kalpte makrofaj aktivasyonu belirgindi. Ventrikulusların lümeninde 
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bol miktarda bakteriler saptandı (Şekil 5). Makrofajların içleri bakterilerle doluydu. Perikard da az sayıdaki 

hücre infiltrasyonu ile kalınlaşmıştı. Bağırsakta goblet hücrelerinde artış ve yaygın hiperemi gözlendi. 

 

(Şekil 3. Perioküler kanama (oklar) ve ödem. Göz. Vibriozis. Levrek. HxE. Bar=50µm.)  

 

(Şekil 4. Böbrek tubuluslarında kistik dilatasyon. Vibriozis. Levrek. HxE. Bar=50µm.) 
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(Şekil 5. Ventrikulusda bakteri kümeleri (oklar). Kalp. Vibriozis. Levrek. HxE. Bar=10µm.) 

 

  FOTOBAKTERiOZiS (PHOTOBACTERIOSıS)  

Fotobakteriozis hastalığı özellikle 90-110 günlük yavrularda akut ve kronik formda görüldü. Çipura 

yavrularında Nisan ayında başlayan ölümler, Haziran ayında % 36 ile en yüksek seviyesine ulaşırken levrek 

yavrularında bu oran % 4 ile sınırlı kaldı. İncelenen levrek yavrularının 23 adetinde,   çipura yavrularının 27 

adetinde uyumlu histopatolojik bulgular tanımlandı (Tablo 3) . Aynı anda yapılan mikrobiyolojik 

izolasyonlarla bu sonuçlar desteklendi. 

Doksan günlük çipura ve levrek yavrularında ani ve sinirsel atak şeklinde görülen akut ölümlerle seyreden 

Fotobakterioziste dış bakıda, deride pigmentasyon artışı, pullarda dökülmeler ile levrek yavrularında lateral 

bölgede 4-7 mm büyüklüğünde ülserler gözlendi.   

Patolojik bulgular, akut septisemik ve subakut granülamatöz olarak iki formda değerlendirildi. Akut 

septisemik formda beyin dahil tüm organ ve dokularda hiperemi görüldü. Orta çaplı damarlarla kapilların 

çoğunluğunda yoğun bakteri kümelerinin varlığı dikkati çekti (Şekil 6). Karaciğerlerde hepatositler şişkin 

dejeneratifti. Hepatositlerde  yağ vakuolleri tüm balıklarda gözlendi. Böbreklerin hematopoietik dokusunda 
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makrofajlarda artış, nekrozlar ile birlikte bakteri kümeleri vardı. Solungaçlarda, sekunder lamellerde ödem, 

örtücü epitellerinde hipertrofi ve dökülmeler görüldü.  Subakut formda, akut formda tanımlanan bulgularla 

birlikte, böbrek (Şekil 7) ve dalakta değişik büyüklüklerde milier granülomlar görüldü. Merkezlerindeki 

nekrozlar, bakteri kümeleri ve makrofajlardan oluşan bu granülomlar, dıştan da ince bir fibröz kapsülle 

kuşatılmış odaklar şeklindeydi. 

 

(Şekil 6. Solungaç kapillarlarında bakteri kümeleri (oklar). Solungaç. Fotobakteriozis. Çipura. HxE.  

Bar=10µm.) 
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(Şekil 7. Böbrekte ince kapsüllü granülom (oklar) ve bakteri kümeleri (ok başları).  Fotobakteriozis. Çipura. 

HxE. Bar=50µm.) 

 

TARTIŞMA 

Vibrio anguillarum, deniz balıklarında en önemli ekonomik kayıba yol açan ve en sık izole edilen 

bakteriyel etkenlerden birisidir. Yapılan çalışmalarda tatlı ve tuzlu sularda yetişen birçok balık türünde 

identifiye edilmiş olmasına rağmen en yüksek ölümlerin deniz balıklarında olduğu ifade edilmiştir (Austin ve 

Austin 2007). Balebona ve ark (1998) çipura balıklarının V. anguillarum’a karşı daha dirençli olduğunu 

belirtmiş, bu çalışmada da örnek temin edilen çiftlikte, aynı tarihlerde hem levrek hem çipura üretimi 

yapılmasına karşın ölümlerin yalnızca levreklerde olması dikkat çekici bulunmuştur. 

V. anguillarum’un optimum üreme sıcaklığı 15-25 °C olup, hastalığın çıkışında su sıcaklığındaki 

artışların (>20 °C) etkisi bulunmaktadır (Canestrini (1893). Çalışmanın yürütüldüğü işletmede, Haziran-

Temmuz aylarında, sıcaklığı yüksek çevresel kaynak sularının karıştıkları yer altı kaynaklarla çiftliğe kadar 

ulaşmıştır. Örnek temin edilen çiftliğin üretim suyu sıcaklığı yıl boyunca 25-26 °C arasında sabit olması bize, 

yılın her ayında salgınların görülme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışmalarda doğal 
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yollarla V. anguillarum enfeksiyonu yaşayan tatlı ve tuzlu su balıklarında mortalite oranının % 40-70 arasında 

olduğu bildirilmiştir (Egidius ve Andersen 1978, Kanno ve ark 1989). Bu araştırmada da mortalite oranının % 

20-45 arasında olduğu belirlenmiştir. 

Balık patojenleri için birçok araştırmacı tarafından kullanılan API 20E hızlı tanı kitleri (Santos ve ark 

1993, Tanrıkul ve ark 2004, Austin ve Austin 2007) bu çalışmada V. anguillarum izolasyonu için kullanılmıştır. 

Ayrıca çalışmada kullanılan BIONOR Mono-Va kiti ile aglütinasyon deneyi sonucunda da Santos ve ark 

(1993) ve Tanrıkul ve ark (2004)’nın çalışmalarında olduğu gibi çökelme reaksiyonu oluşmuştur. 

Vibrioziste, deri ve kaslarda şekillenen hemorajik-nekrotik değişiklikler ile generalize kanamalar en 

önemli makroskopik bulgular olarak tanımlanmıştır (Ribelin ve Migaki 1975, Bruno ve ark 1995, Muroga 

2001, Mizuki ve ark 2006, Silva-Rubia ve ark 2008, Zou ve ark 2010, Frans ve ark 2011). Hastalığın akut 

formunda literatürlerde bildirilen (Ross ve ark 1968, Woo 1999, Muroga 2001, Austin ve Austin 2007) göz 

çevresinde, operkulumda, dorsal-ventral yüzgeç tabanlarında, deride, beyinde ve iç organların serozal 

yüzeylerinde şekillenen kanamalar bu çalışmada da görülmüştür. Toranzo (2005) vibriozisin tipik göz 

lezyonlarının, periorbital ödem, ekzoftalmus ve korneal opasite olduğundan bahsetmiştir. Sunulan araştırmada 

bu periorbital ödem ve ekzoftalmus, Toranzo (2005)’nun bulguları ile uyum göstermiştir. Ancak incelenen 

balıklarda korneal opasiteye rastlanmamıştır. Yapılan çalışmada görülen dalakta ve karaciğerde diffuz şekilde 

bakteriler, böbrek tubuluslarında değişen derecelerde dilatasyon ve bakteri kümeleri, kalpte makrofaj 

aktivasyonu ve makrofajların içlerindeki bakteriler de, Woo (1999)’nun çalışmaları ile paralellik göstermiş ve 

hastalığın hemorajik-septisemik bir karakterde seyrettiğini göstermiştir. 

Birçok araştırmacı tarafından bildirilen (Ribelin ve Migaki 1975, Toranzo 2005, Noga 2010, Plumb ve 

Hanson 2011) anüste kızarıklık ve prolapsuslara çalışmamızda rastlanılmamıştır. Diğer yandan bu çalışmada 

tespit edilmiş anüsten sarkan beyaz eksudata ilişkin literatürlerde herhangi bir kayda rastlanmamıştır.  

  

Fotobakteriozis, tatlı su levreği ve tuzlu sularda yaşayan balık türlerinde görülen bir enfeksiyondur 

(Sakoto ve ark 1980, Romalde 2002, Noga 2010). Pujalte ve ark (2003) İtalya’da, Magarinos ve Romalde 

(1992) İspanya’da, Romalde (2002) Yunanistan’da çipura ve levrek yavrularında Fotobakteriozise 

rastladıklarını bildirmişlerdir. Çalışmamızda hem çipura hem levrek yavrularından fotobakteriozis identifiye 

edilmiştir. Mortalite çipura yavrularında  % 36’ya varan oranlarda seyrederken, levrek yavrularında % 4 

oranında tesbit edilmiştir. 
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Photobacterium piscicida’nın Nutrient Agar'da 25 °C sıcaklıkta inkübe edildikten sonra ürediği 

(Takahashi ve ark 2008, Pedersen ve ark 2009), sıcaklığın 25 °C (77 °F) nin üstüne çıkması ile hastalıkta 

epidemilerin şekillendiği, sıcaklık 25 °C nin altında iken ise epidemilerin görülmediği bildirilmiştir (Hawke ve 

ark 1987, Kitao 1993 ve Noga 2010). Örnek temin edilen kuluçkahanede su sıcaklığının 26 °C olması, özellikle 

Haziran-Temmuz döneminde ölüm oranlarının artışı, araştırmacıların verilerini desteklemektedir. Romalde 

(2002), Yunanistan'da çipura, levrek ve kefal balıklarında her yıl Mayıs’tan Ekim’e kadar epizootilerin 

görüldüğünü kaydetmiştir.   

Toranzo (2005), Fotobakteriozisin ovarian veya seminal sıvı gibi vertikal yollarla da bulaşabildiğini, bu 

durumun eradikasyonu güçleştirdiğini ortaya koymuştur. Çalışmanın örneklerinin toplandığı Nisan-Temmuz 

2011 tarihleri arasında 0,5-0,9 gr levrek yavruları ve 0,8-1,2 gr çipura yavrularının dışında larval aşamadaki 

çipura ve levreklerde de ölüm şekillenmiştir. Larvalarda Toranzo (2005)’nun bildirdiği gibi anaç balıklardan 

kaynaklanan vertikal bir bulaşmanın olabileceğini de düşündürmüştür.  

  Hastalığın; larvaları % 50-100 oranında, yavru balıkları ise % 50 oranında etkilediği bildirilmiştir 

(Bakopoulos ve ark 1997, Noya ve ark 1995). Toranzo (2005) balığın gramajı ile enfeksiyonun oluşumu 

arasında da yakın bir ilişki olduğunu, 0,1-10 gr arasındaki çipuralar oldukça duyarlı iken, özellikle 50 gr 

üzerindeki çipuraların hastalığa karşı çok dirençli olduğunu ifade etmiştir. Çalışmamızda levreklerde % 4, 

çipuralarda % 36 oranında, tesisteki larvalar ile birlikte toplamda % 50’den fazla mortalite ile karşılaşılmıştır. 

Aynı işletmede 2010 yılında Avcı ve ark (2013) tarafından bildirilen fotobakteriozis salgınlarında da mortalite 

oranları yakın tanımlanmıştır. 

Fotobakteriozis, iç organlarda nekrotik odaklar ve granülomların oluşumu ile karakterize bir 

enfeksiyondur (Sakoto ve ark 1980, Romalde 2002, Noga 2010). Hastalık akut septisemik, subakut, kronik 

granülamatöz olarak üç formda değerlendirilmektedir (Takahashi ve ark 2008, Pedersen ve ark 2009, Plumb 

ve Hanson 2011, Roberts 2012). Sakoto ve ark (1980) akut epizootilerin klinik bulgu göstermeden kısa sürede 

ağır kayıplara neden olduğunu, yüzme bozuklukları dışında belirgin bir klinik semptom görülmediğini ortaya 

koymuştur. Bazı literatürlerde kronik dönemde dalakta büyüme ve beyaz nodüller tanımlanmıştır (Bruno ve 

ark 1995, Muroga 2001, Nitzan ve ark 2004, Avcı ve ark 2013). Sunulan çalışmada belirti göstermeden ani 

ölüm gözlenen balıklarda hastalığın akut septisemik; nekropside büyümüş ve milier nodüllü dalakları olan 

balıklarda Fotobakteriozisin kronik formda seyrettiği izlenmiştir. Fotobakteriozise özgü bu tablo dışında, 
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levrek yavrularında pullarda dökülme ve anüs hizasında, lateral bölgede 4-7 mm büyüklüğündeki ülserler de 

bu çalışmada tespit edilmiş, ancak literatürlerle ilişkilendirilememiştir. 

Bazı araştırmacılar çalışmalarında, kronik formda iç organlarda, 1-2 mm boyutunda içleri bakteri ile dolu, 

etrafı makrofajlarla ve dışta fibröz bir dokuyla çevrili tüberkül benzeri lezyonlar saptamış, terapötik maddelerin 

fibröz dokudan geçip bakterilere ulaşamadığını, bu nedenle de tedavinin güçleştiğini, hastalık kronikleşmeden 

sağaltıma başlanması gerektiğini ifade etmişlerdir (Muroga 2001, Noga 2010, Plumb ve Hanson 2011). 

Sunulan çalışmada dalaklarında psödotüberkül gözlenen balıklarda benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Merkezinde, makrofajlar, bakteri kümeleri ve nekroz alanları içeren bu psödotüberküllerin çevresi bağdoku ile 

kapsüllenmiştir. Araştırmacıların bulgularının haricinde sunulan çalışmada, dalak dışında böbrekte de değişik 

yaş ve büyüklükte granülomlar gözlenmiştir. Örneklerin temin edildiği kuluçkahanede sürdürülen uzun süreli 

antibiyotik tedavilerinden yanıt alınamamış olması araştırmacıların çalışmaları ile uyum göstermektedir. 

Ayrıca sağaltımın, enfeksiyonun kronik evresindeyken başlatılmış olduğunu düşündürmektedir.  

Araştırmacılar, akut septisemik formda beyin dahil tüm organ ve dokularda hiperemi ve damarlarda 

bakteriler görmüşlerdir. Solungaçlarda, lamellerin örtücü epitellerinde hipertrofi ve nekrozların olduğunu, orta 

çaplı damarlarla kapillarların çoğunluğunda yoğun bakteri kümelerinin varlığını ifade etmişlerdir (Takahashi 

ve ark 2008, Pedersen ve ark 2009, Plumb ve Hanson 2011, Roberts 2012). Bu çalışmada da beyin dahil tüm 

organ ve dokularda hiperemi, damar lumenlerinde yoğun bakteri kümeleri saptanmıştır.  Akut septisemik 

formda; çipuralarda belirgin bir bulgu görülmeksizin, ölümlerin çok ani ve sinirsel atak şeklinde olması,  

beyinde yoğun bakteri kümelerinin varlığı ile ilişkilendirilmiştir.  

    

SONUÇ  

Çipura ve levrek balıklarının başta gelen bakteriyel hastalıklarından Vibriozis ve Fotobakteriozis tüm 

dünyada olduğu gibi ülkemizde de ağır kayıplara neden olarak üretimi kısıtlamaktadır. Bu çalışma ile, 

çipuralarda ve levreklerde tekrarlayan Fotobakteriozis ile levreklerde Vibriozisin yavru balık yetiştiriciliğinde 

önemli bir problem olduğu tesbit edilmiştir. Hastalıkların teşhisinde etiyolojik incelemelerin patolojik 

bulgularla desteklenmesinin önemi bu çalışmada bir kez daha ortaya konulmuştur. 
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Sağlık Okuryazarlığı Perspektifi 

Sergül ÖZACAR , Safiye ÖZVURMAZ 

Özet 

Günümüz sağlık sistemi içinde büyük bir önem kazanmaya başlayan sağlık okuryazarlığı kavramı Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından ; “sağlığın korunması ve sürdürülmesi için bireyin sağlık bilgisine ulaşma, anlama ve kullanma 

becerisi” olarak tanımlamıştır. Bu tanımlamadan yola çıkarak sağlık okuryazarlığı sağlığın korunmasından 

geliştirilmesine, iyi sağlık halinin kaybolması durumunda sağlık hizmetlerine ulaşımdan bu hizmetlerin 

kullanımına, sağlık hizmetleri kullanımından sonra sağlık profesyonellerininin uyarı ve talimatlarına uyumdan ilaç 

kullanımına kadar pek çok süreçte etkin rol oynar. Ayrıca Sağlık Okuryazarlığı düşük olan toplumlarda;  koruyucu 

sağlık hizmetlerini kullanma oranında düşüklük, kronik durumlarla ilgili olarak bakım ve hastalığı yönetme ve 

sağlık bakım sistemine ulaşmak için gerekli beceriler yönünden yetersizlik, öz bakım yetersizliği, tıbbi ve ilaç 

hatalarında yükseklik, sağlık bakım maliyetlerinde yükseklik, tıbbi öneri ve/veya talimatları anlamada yetersizlik, 
hastanede yatma sıklıklarının ve kalma sürelerinin uzun olması, acil servis hizmetlerinden yararlanma oranlarında 

yükseklik  gibi durumlar meydana gelmektedir. Bu derlemede sağlık okuryazarlığı tanımından,  sağlık 

okuryazarlığı tarihçesinden, sağlık okuryazarlığı sınıflandırılmasından, sağlık okuryazarlığının halk sağlığı 

açısından öneminden, sağlık okuryazarlığının Türkiye’deki durumundan ve yapılan çalışmalardan 

bahsedilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, Perspektif, Sağlık Okuryazarlığı Önemi 

                                      Health Literacy Perspective 

Abstract 

The concept of Health Literacy, which has begun to gain great importance in today's health system, has been 
adopted by the World Health Organization; “The individual's ability to access, understand and use health 
information for the protection and maintenance of health”. Starting from this definition, health literacy plays an 

active role in many processes ranging from health protection to improvement, access to health services in case of 
loss of good health, use of these services, compliance with warnings and instructions of health professionals after 
use of health services and drug use. In addition, in societies with low Health Literacy; reduced use of preventive 
health services, inability to manage care and disease in relation to chronic conditions and the skills needed to reach 
the health care system, inadequate self-care, high medical and drug errors, high health care costs, inability to 
understand medical advice and / or instructions, hospitalization frequency and length of stay, high rates of access 
to emergency services. In this review, the definition of health literacy, health literacy from history, from the 
classification of health literacy, health literacy of the importance of public health is cited and the case studies of 
health literacy in Turkey. 

Key Words: Health Literacy, Perspective, Importance of Health Literacy 

 

GİRİŞ 

Sağlık, bireyin var olması ile ilgili olduğundan önemi ve değeri ölçülemez. Bireyin sağlıksız olması sadece 

kendisini değil, sosyal ve ekonomik hayatı da olumsuz etkiler. Sağlığın bu dışsallık yönü, önemini daha da 

artırmaktadır. İnsanlar böylesine önemli bir konuda yani sağlıkları konusunda, farkında olarak ya da olmayarak 

günlük hayat içerisinde sürekli kararlar almaktadırlar. Bu kararların uygunluk ve doğruluk düzeyi kişiden kişiye 

değişmektedir çünkü insanların sağlık bilgi düzeyleri farklıdır. Sağlıkla ilgili bilgi sahibi olmanın önemi ve sağlık 

bilgisinin bu öznel niteliği, ‘sağlık okuryazarlığı’ kavramını ortaya çıkarmış ve sağlıkla ilgili kişi, kurum ve 

kuruluşların uğraş alanı olmuştur. (https://cigliegitimh.saglik.gov.tr/TR,141365/saglik-okuryazarligi.html , Erişim 

Tarihi:26.06.2019) 

Dünya Sağlık Örgütü sağlık okuryazarlığını; “sağlığın korunması ve sürdürülmesi için bireyin sağlık bilgisine 

ulaşma, anlama ve kullanma becerisi” olarak tanımlamıştır (World Health Organization [WHO], 1998). Bu 

tanımdan yola çıkarak çağdaş sağlık anlayışı ile sağlığın korunması ve geliştirilmesinin öncelikliliği, sağlık 

hizmetinin sürekliliği ve ekip anlayışı, sağlıklı bir toplum için sektörler arası işbirliği kavramlarının yanı sıra 

https://cigliegitimh.saglik.gov.tr/TR,141365/saglik-okuryazarligi.html
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toplum katılımı olarak özetlenen herkesin kendi sağlığından ve toplum sağlığından sorumlu olduğu ve sağlık 

hizmetlerinin sunumunda aktif rol alması gerektiği kabul edilmiş oldu. (Tözün M, Sözmen MK.2014) 

Her birey kendi sağlığından sorumludur, öyleyse; herkesin yeterli düzeyde sağlık konusunda bilgi düzeyine, 

farkındalığa ve doğru tutum ve davranış geliştirme yetisine sahip olması gerekir. İşte bu nedenle günümüzde Sağlık 

Okuryazarlığı kavramı önem kazanmaya başlamıştır. (Tözün M, Sözmen MK.2014) 

Sağlık Okuryazarlığı Tanımı 

Dünya Sağlık Örgütü sağlık okuryazarlığını; “sağlığın korunması ve sürdürülmesi için bireyin sağlık bilgisine 

ulaşma, anlama ve kullanma becerisi” olarak tanımlamıştır (World Health Organization [WHO], 1998). Amerikan 

Tıp Derneği (The American Medical Association, [AMA],1999) ise sağlık okuryazarlığını “bireylerin sağlıkla 

ilgili mesajları okuyabilmesi, ilaç kutularının üzerini okuyup anlaması, sağlık çalışanları tarafından söylenenleri 

anlayıp yapabilmesi” şeklinde tanımlamıştır (AMA, 1999). 

Tıp Enstitüsü (Institute of Medicine) ise 2004 yılında, "SOY düzeyi; bir bireyin bir sağlık bilgisini edinebilme, 

değerlendirebilme, anlama ve doğru sağlık kararını verebilmek için uygun hizmetleri kullanabilme düzeyidir" 

şeklinde tanımlamıştır. (http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=10883, Erişim Tarihi:24.06.2019) 

 2012 yılında, Sorensen ve ark.'ları, o güne kadar yapılan tüm tanımları analiz ederek "SOY; okuryazarlıkla 

bağlantılı, insanların sağlıklarıyla ilgili olarak günlük yaşamlarında karar almak, yaşam kalitelerini yükseltmek 

ve sürdürmek için sağlıklarını geliştirme ve hastalıklarını önleme amacıyla gerekli sağlık bilgisine erişme, anlama, 

değer biçme ve bilgiyi kullanmayı sağlayacak bilgi, motivasyon ve yeterliliktir" şeklinde tanımlamışlardır. ( 

Sorensen ve ark. 2012) 

Sağlık okuryazarlığı; sağlık bakımı için yerine getirilmesi gereken kuralları uygulama, tıbbi eğitim broşürlerini, 

reçete edilen ilaçlarla ilgili talimatları, randevu kartlarını, doktorların açıklamalarını, hastanelerdeki onam 

formlarını anlama ve karmaşık sağlık sistemleri ile baş edebilme yeteneğini içerir. Ancak sağlık okuryazarlığı 

tanımı bununla da sınırlı değildir. Sağlık okuryazarlığı, kişinin hem kendi hem de toplum sağlığını iyileştirmek 

amacıyla doğru bilgi ve hizmete ulaşma ile bu bilgi ve hizmeti kullanabilme yeteneğini içerir. Ayrıca kaynakların 

doğru kullanılmasını, sağlık hizmetlerinde kalite koşullarının oluşturulmasını ve böylece yaşam biçimini 

değiştirebilecek düzeyde bireyin kendi sağlığının ve toplum sağlığının üzerinde yetkin olmasını da güçlendirir. 

(Uğurlu, Z.  Akgün, H. 2019) 

Yukarıdaki tanımlara bakıldığında farklı kişi ve kurumlar tarafından birbirine çok yakın tanımlar yapıldığı 

görülmektedir. Buradan hareketle sağlık okuryazarlığı kavramının bazı temel özelliklerini şu şekilde sıralamak 

mümkündür:  

* Sağlık okuryazarlığı bir süreçtir.  

*Sağlık okuryazarlığı süreci temel sağlık bilgilerine erişebilme yeteneğiyle başlar ve bu bilgilerin kullanılmasıyla 

sona erer. 

* Sağlık okuryazarlığı süreci bireyin sürekli öğrenmesiyle her zaman daha ilerilere taşınabilir.  

*Yetenek, kapasite gibi kavramlarla tanımlanan sağlık okuryazarlığının ölçülmesi zordur.  

* Sağlık okuryazarlığı bireylerin sağlık bakım süreçlerine daha aktif katılmalarına, kendi sağlıklarıyla ilgili doğru 

kararlar vermelerine ve sağlık sistemi içerisinde daha etkili ve işlevsel olmalarına yardımcı olur. (Osborne, H. 

2013) 

Sağlık Okuryazarlığının Tarihçesi 

Sağlık okuryazarlığı kavramı ilk kez 1974 yılında Scott Simonds tarafından kullanılmıştır. Kullanılmaya 

başlandığı ilk yıllarda çok fazla ilgi gösterilmeyen sağlık okuryazarlığıyla ilgili çalışmalar 1990’lı yıllarda hız 

kazanmaya başlamıştır. (Güven A. 2016) 

Sağlığı geliştirme alanında, ilk kez 1986 yılında Ottawa şehrinde “Uluslararası Sağlığı Geliştirme Konferansı” 

yapılmıştır. Bu konferansta, sağlıkla ilgili bilgilerin anlaşılabilir bir şekilde düzenlenmesi gerektiği ve toplumun 

buna uygun davranış geliştirmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bunun içinde sadece sağlık sektörü çabasının yetersiz 

olduğu, diğer sektörlerin de desteğinin önemi vurgulanmış ve “Sağlık Okuryazarlığı” kavramı öne çıkmıştır. 

http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=10883
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(http://www.ama-assn.org/ama/pub/about-ama/ama-foundation/our-programs/public-health/health-literacy-
program.page, Erişim tarihi:24.06.2019)  

 Bu kavram, 1990’lı yıllarda yeniden tartışılmaya ve tanımlanmaya başlanmış, sağlık davranışları ve sağlık 

harcamaları üzerindeki etkilerini ortaya koyan çalışmalarla halk sağlığının önemli konuları arasında yer almıştır 

(Nutbeam D. 2000). Daha sonra 2000’li yıllarda tekrar gündeme gelen sağlık okuryazarlığı kavramı; başta Avrupa 

olmak üzere birçok ülkede, profesyonel olarak tanımlanmış, sınıflandırılmış ölçüm yöntemleri geliştirilmiş ve 

politika haline getirilmiştir. (Yılmaz M, Tiraki Z. 2016) Özellikle 2003 yılında başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm 

Programı” ile hastaların hakları, tedavilerinin her aşamasında bilgilendirilmesi ve bilgilendirilmiş onam alınması, 

sağlıkla ilgili gelişmelerde daha aktif olması, hastaların sağlığı ile ilgili kararların bir parçası olma isteğini 

artırmıştır.(Kaya E,  Sivrikaya S. 2019) 

Sağlık Okuryazarlığının Sınıflandırılması 

Sağlık okuryazarlığının düzeyini tanımlayabilmek için eğitim, sağlık ve toplum olmak üzere üç önemli faktör 

dikkate alınarak sağlık okuryazarlığının çerçevesi çizilmektedir. Bu konudaki önemli araştırmacılardan Don 

Nutbeam tarafından önerilen işlevsel, etkileşimli ve eleştirel olmak üzere üç düzeye ayrılan sınıflama en kabul 

göreni olmuştur. (Nutbeam D. 2000) 

Fonksiyonel Sağlık Okuryazarlığı: Temel sağlık okuryazarlığı da diyebileceğimiz bu düzey, kişilerin sağlıklı 

beslenme, egzersiz yapma, ilkyardım gibi temel sağlık konularında bilgi sahibi olmasını ifade eder. Fonksiyonel 

sağlık okuryazarlığı düzeyinde kişinin basit yazılı ve sözlü sağlık mesajlarını anlayabilmesi beklenir. Kişi bu 

düzeyde sağlık hizmetlerini nasıl kullanacağını bilir ve sağlık risklerini hesaplayabilir, bununla birlikte kişi bu 

basamakta pasiftir. (Nutbeam D. 2000) 

İnteraktif Sağlık Okuryazarlığı: Bu basamakta kişi, mevcut sağlık bilgilerini kullanarak sağlığını koruyucu 

aktiviteler yapar. Başka bir deyişle fonksiyonel sağlık okuryazarlığı düzeyinde bildiklerini uygulamaya koyarak 

pasif durumdan aktif duruma geçer. Örneğin hangi egzersizleri nasıl yapacağını bilmekle kalmaz, teorik bilgilerini 

pratiğe dökerek günlük egzersizlere başlar, dengeli beslenme hakkındaki bilgileri ışığında doğru besinler seçer. 

Bu basamakta kişiler sağlığını geliştirici aktivitelere katılarak belirli bir sosyal çevreyle de etkileşime girerler. 

(Nutbeam D. 2000; Kickbusch  I. 2004) 

Eleştirel Sağlık Okuryazarlığı: Bu basamakta kişi yalnızca kendi sağlığı için değil üçüncü kişilerin yani 

toplumun sağlığı için de hareket eder. Kendisinin ve çevresinin sağlığı üzerinde söz sahibi olabilmenin 

farkındalığına erişir, yani kişi bu basamakta pro-aktiftir. Sağlık okuryazarlığı eleştirel düzeyde gelişmiş bir birey, 

sağlığın sosyal ve ekonomik boyutlarını anlayabilir, sağlık alanındaki makro politikaları analiz edebilir. Kişinin 

bu basamaktaki faaliyetleri yalnızca kendi sağlığıyla sınırlı kalmayıp, temiz gıda ve temiz su temini, çocuklar için 

güvenli oyun alanları gibi taleplerle toplum sağlığını da olumlu yönde etkilemeyi amaçlar.(Nutbeam D. 2000; 

Kickbusch  I. 2004) 

Sağlık Okuryazarlığının Halk Sağlığı Açısından Önemi 

Sağlık hizmetleri hayatımızda giderek daha önemli hale gelirken, sağlık sistemi de gelişen yeni teknolojiler, 

uzmanlaşmayla birlikte oluşan yeni alanlar, siyasi ve politik kararlarla değişen hiyerarşik yapı, değişen randevu 

ve ödeme sistemi gibi pek çok unsurla birlikte her geçen gün daha karmaşık bir hal almaktadır. Bu durum sağlık 

okuryazarlığı kavramının önemini arttırmaktadır. Sağlık okuryazarlığı sağlığın korunmasından geliştirilmesine, 

iyi sağlık halinin kaybolması durumunda sağlık hizmetlerine ulaşımdan bu hizmetlerin kullanımına, sağlık 

hizmetleri kullanımından sonra sağlık profesyonellerininin uyarı ve talimatlarına uyumdan ilaç kullanımına kadar 

pek çok süreçte etkin rol oynar. (Güven A. 2016) 

Sağlık Okuryazarlığı düşük olan toplumlarda; genel sağlık düzeyinde düşüklük, koruyucu sağlık ve birinci 
basamak tedavi hizmetlerini kullanma oranında düşüklük, kronik durumlarla ilgili olarak bakım ve hastalığı 

yönetme ve sağlık bakım sistemine ulaşmak için gerekli beceriler yönünden yetersizlik, öz bakım yetersizliği, tıbbi 

ve ilaç hatalarında yükseklik, sağlık bakım maliyetlerinde yükseklik, sağlık bakım hizmetlerinden daha az 

yararlanma, semptomatik dönemde sağlık arama davranışında ve sağlık durumunun kötüleştiğini anlamada 

gecikme, tıbbi öneri ve/veya talimatlara bağlılıkta yetersizlik, hastanede yatma sıklıklarının ve kalma sürelerinin 

uzun olması, acil servis gibi maliyeti yüksek hizmetlerden yararlanma oranlarında yükseklik, mortalitede 

yükseklik gibi durumlar meydana gelmektedir. (Tözün M, Sözmen MK. 2014)   

http://www.ama-assn.org/ama/pub/about-ama/ama-foundation/our-programs/public-health/health-literacy-program.page
http://www.ama-assn.org/ama/pub/about-ama/ama-foundation/our-programs/public-health/health-literacy-program.page
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Görüldüğü üzere sağlık okuryazarlığı; sağlığın korunmasında, sağlık hizmetlerine ulaşımdan kullanımına, sağlık 

hizmetleri harcamalarına, sağlık çıktılarına kadar pek çok alanda etkilidir. (Güven A. 2016) Bu yüzden sağlık 

okuryazarlığı çalışmalarında temel amaç: toplumu, sağlığı geliştirici programlara ikna etmek ve sağlık düzeyini 

daha iyi hale getirmek için öncelikle sağlık okuryazarlığını geliştirmektir. (Erdağ GÇ.2015) Bunun için ise sağlık 

kurumunda konu ile ilgili örgütsel yapı yeniden tasarlanmalı, kurumsal politikalar geliştirilmeli ve protokoller 
hazırlanmalıdır. Sağlık okuryazarlığı önemli bir politika konusu olarak değerlendirilmeli; politikacılar, sağlık 

profesyonelleri, sağlık kurumları yöneticileri, sağlık hizmetini finanse eden kurumlar ve hastalar açısından önemi 

vurgulanmalıdır. Sağlığa ayrılan kaynakların verimli kullanımında, kaliteli sağlık hizmetinin sunulmasında 

dikkatlerin sağlık okuryazarlığı üzerinde olması beklenmelidir. (Erdağ GÇ.2015) 

Sağlık Okuryazarlığı’nın Türkiye’deki Durumu ve Yapılan Çalışmalar 

Sağlık okuryazarlığı konusuna, son yıllarda ülkemizde de ilgi artmıştır ve çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Sağlık 

Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 26 Aralık 2012 tarihinde “Sağlık Okuryazarlığı Çalıştayı” 

düzenlemiştir. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı ve bazı üniversiteler tarafından sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi için çalışmalar 

yapılmaktadır. (http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/article/viewFile/5000071880/5000066131, Erişim 

Tarihi:24.06.2019, 
http://uzem.ankara.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=377&Itemid=108&lang=tr, Erişim 

Tarihi:24.06.2019) 

Bireylerin SOY düzeyini ölçmek için, Sezer ve ark.’ları tarafından geliştirilmiş “Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı 

Ölçeği”  (2014) Türkçe literatürde geliştirilen ilk ölçek örneğidir. (Sezer A. Kadıoğlu H. 2014) 

Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Araştırması, Türkiye’deki sağlık okuryazarlığı düzeyini ve bu düzeyi etkileyen 

değişkenleri saptamak amacıyla yapılan ilk saha çalışmasıdır. (Tanrıöver M. ve ark. 2014) 

The European Health Literacy Survey (HLS-EU), Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Projesi 2009-2012 kapsamında, 

HLS-EU Konsorsiyumu tarafından geliştirilmiş olan 47 soru ile sağlık süreçlerinde üç (hastalıktan korunma, 

sağlığın iyileştirilmesi, sağlık hizmet sunumu) ve bilgiyi işleme süreçlerinde dört (erişim, anlama, değerlendirme, 

uygulama) alan üzerinden sağlık okuryazarlık düzeyini ölçen bir ankettir. (Tanrıöver M. ve ark. 2014) 

Toplam 23 il çalışmaya dahil edilmiştir. Bu iller; İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Nevşehir, Bursa, 

Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Ordu, Diyarbakır, Kayseri, Zonguldak, Samsun, Trabzon, Erzurum, 

Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep. (Tanrıöver M. ve ark. 2014) 

SOYA-AB anketindeki 47 sorunun her biri 1 ile 4 arasında puanlanan bir ölçekte (1= çok zor, 2= zor, 3= kolay, 

4= çok kolay) değerlendirilmiştir. Bu ölçek, her bir soruda belirtilen davranışın ne kadar “kolay” ya da “zor” 

olduğunun kişinin kendi algısına göre değerlendirilmesi ilkesine dayandırılmıştır. (Tanrıöver M. ve ark. 2014) 

Sağlık okuryazarlığı düzeyi –Avrupa çalışması ile karşılaştırılabilir olması amacıyla- elde edilen indeks değerlere 

göre dört kategoride değerlendirilmiştir: 

(0-25) puan yetersiz, 

(>25-33) sorunlu – sınırlı sağlık okuryazarlığı 

(>33-42) yeterli sağlık okuryazarlığı 

(>42-50) mükemmel sağlık okuryazarlığı 

Çalışmada ortalama yaşı 41,4 olan 4924 katılımcının verisi analiz edilmiştir. (Tanrıöver M. ve ark. 2014) 

• Genel sağlık okuryazarlığı indeksi 50 puanlık bir ölçek üzerinden ortalama 30,4 olarak hesaplanmıştır. İndeks 

ortalaması Avrupa’da 33,8’dir ve aradaki fark anlamlıdır. 

• Halkın %64,6’sının yetersiz veya sorunlu sağlık okuryazarlığına sahip olduğu görülmüştür. Bu rakam 35 

milyonluk bir erişkin nüfusa karşılık gelmektedir. Başka bir deyişle toplumun sadece %35,4’ü yeterli veya 

mükemmel sağlık okuryazarlığına sahiptir. Bu oran Avrupa çalışmasında %52,5 olarak bulunmuştur. 

• Genel sağlık okuryazarlığı kadınlarda (indeks=30,0) ve 65 yaş üstünde (indeks=23,5) anlamlı olarak daha düşük 

bulunmuştur. 

http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/article/viewFile/5000071880/5000066131
http://uzem.ankara.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=377&Itemid=108&lang=tr
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• Yaş arttıkça ve eğitim düzeyi düştükçe sağlık okuryazarlığının doğrusal olarak azaldığı görülmüştür. 

• Bölgesel açıdan değerlendirildiğinde, Ortadoğu Anadolu Bölgesi en düşük genel sağlık okuryazarlığı indeksine 

sahip bölge olarak bulunmuştur (indeks=25,4). En yüksek genel sağlık okuryazarlığı ise (indeks=32,2) Ege 

Bölgesi’dir. (Tanrıöver M. ve ark. 2014) 

Ülkemizde Okyay, Abacıgil ve Harlak’ın (2016) Avrupa Okuryazarlık Ölçeğini kullanarak yaptıkları alan 

çalışmasında da sağlık okuryazarlığı düzeyi katılımcıların %13.1’inde yetersiz; %39.6’sında sorunlu, %32.9’unda 

yeterli, %14.5’inde mükemmel düzeyde bulunmuştur. Buna göre katılımcıların %52.7’si sorunlu veya yetersiz 

düzeyde sağlık okuryazarıdır. Bu çalışmada 65 yaş ve üstü grupta yaklaşık her iki yaşlıdan birinin okuryazarlık 

düzeyinin yetersiz olduğu dikkati çekmektedir. (T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü 

Sağlığın Teşviki Daire Başkanlığı, 2016) 

Okyay, Abacıgil ve Harlak (2016) Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçekleri Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması 

kapsamında ayrıca geliştirdikleri 32 soruluk Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 (TSOY-32) ni 400 bireye 
uygulayarak yürüttükleri çalışmada sağlık okuryazarlığı açısından katılımcıların %13,1’inin yetersiz; %39,6’sının 

sınırda, %32,9’unun yeterli, %14,5’inin mükemmel SOY düzeyine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmaya 

göre, katılımcıların %52,7’si sorunlu veya yetersiz düzeyde sağlık okuryazarıdır. (T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın 

Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sağlığın Teşviki Daire Başkanlığı, 2016) 

(T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sağlığın Teşviki Daire Başkanlığı, 2016) 

 

 

 

 

 

Sonuç 

Günümüzde sağlık sisteminin gelişmesiyle birlikte sağlık okuryazarlığı kavramının önemi büyük oranda artmıştır.  

Bireylerin sağlık okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi önem kazanmış ve sağlık okuryazarlığını 

değerlendirmeye ilişkin çalışmalar giderek artmaya başlamıştır. Özellikle  Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi 

Genel Müdürlüğü Sağlığın Teşviki Daire Başkanlığı ve Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 

Anabilim Dalı işbirliğiyle  Türkçeye uyarlanan  ASOY-TR  2016 yılında Okyay, Abacıgil ve Harlak. tarafından 

geliştirilmiştir. 
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Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sağlığın Teşviki Daire Başkanlığı ve 

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı işbirliğiyle 2016 yılında tamamlanan 

TSOY-32  ölçek çalışması Okyay, Abacıgil ve Harlak tarafından Türkçe bir ölçek olarak ülkemize 
kazandırılmıştır. 

Sağlık okuryazarlığını belirlemeye yönelik yapılan çalışmalar, uygulanan projeler ve kabul edilen ölçek sayısı 

artıkça sağlık okuryazarlığı da orantılı şekilde artış gösterecektir. Bireyin sağlık okuryazarlık düzeyinin artmasıyla 

birlikte bireyin sağlık konusunda bilinçli olması sağlanacak ve birey, sağlık durumunu olumsuz yönde etkileyecek 

durumlardan kaçınacaktır. Bu durumda bireyin sağlık düzeyi gelişecek ve uzun vadede tüm bireylerin sağlık 

düzeyinin gelişmesiyle beraber toplumun sağlık düzeyi gelişecek ve bu anlamda toplumsal bir kalkınma 

sağlanacaktır. 
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Uşak İli Tarımsal İşletmelerinin Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi 

___________________________________________________________________________ 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, Uşak İli tarım işletmelerin tarımsal yapı ve mekanizasyon özelliklerinin belirlenmesidir. 

Bu amaçla Uşak İli ve bağlı ilçeler olmak üzere toplam 77 köyden tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemiyle 

belirlenen toplam 139 tarım işletmesiyle 2017 yılı eylül ayı ile 2018 yılı mart ayı döneminde yüz yüze görüşme 

yapılarak anket çalışması aracılığıyla elde edilen veriler ve diğer istatistiki bilgiler kullanılmıştır. Uşak İlinde, 

ortalama işletme büyüklüğü yaklaşık 7,9 hektar, parsel büyüklüğü 6,33 hektar ve işletme başına düşen parsel sayısı 

4,95 olduğu belirlenmiştir. Ortalama traktör gücünün 48,81 kW olduğu ve işlenen alana düşen traktör gücünün 

3,44 (kW/ha) olduğu belirlenmiştir. 1000 hektar alana düşen traktör sayısı 93,32 (Traktör/1000ha) bulunmuştur. 

Bu değer 57,42 (Traktör/1000ha)  olan Türkiye ortalamasının üzerindedir. Uşak ilinde traktör başına düşen 

tarımsal alan 10,72 (ha/Traktör), traktör başına düşen alet makine sayısı 3,351 adet (Alet ve makine/Traktör), 

Traktör başına düşen alet ve makine ağırlığı 3,28 (Ton/Traktör) olduğu ve 4,24 (Ton/Traktör) olan Türkiye 

ortalamasından düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 1000 hektara düşen biçerdöver sayısının da 0,56 

(Biçerdöver/1000ha) olduğu ve 0,74  (Biçerdöver/1000ha) olan Türkiye ortalamasının altında olduğu 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Uşak İli, Tarımsal İşletmeler, Mekanizasyon Düzeyi 

 

Determination Of The Mechanization Level Of Uşak Agricultural Businesses  

Abstract 

The aim of the study; is to be determined the agricultural structure and mechanization characteristics of 

agricultural enterprises in Uşak. For that reason, in the term of  September in 2017 and March in 2018, data and 

another statistical data which had been gained via a guestionnaire study by face to face meeting with 77 villagers 

from Uşak Province and its districts were used. It was obtained with 139 agricultural holdings determined by 

stratified random sampling method. It was identified that the average operating size is approximately 7,9 hectares, 

the parcel size is 6,33 hectares and the number of parcels per enterprise is 4,95.  It was determined that the average 

tractor power was 48.81 kW and the tractor power per treated area was 3.44 (kW/ha). The number of tractors per 

1000 hectare area was 93.32 (Tractor/1000ha). This value is 57.42 (Tractor/1000ha) was above the average of 

Turkey. The agricultural area per tractor in Uşak province is 10,72 (ha/Tractor), the number of tools per tractor is 

3,351 units (Tools and machinery/Tractor), The weight of tools and machinery per tractor is 3.28 (Tons/Tractor) 

and 24 (Tons/Tractors) that Turkey is determined to be less than average. In addition, the number of harvesters per 

1000 hectare area that has been identified in 0.56 (Harvester/1000ha) and 0.74 (Harvester/1000ha), which is below 

the average in Turkey. 

 

Keywords: Uşak City, Agricultural Enterprises, Mechanization Level 
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Giriş 

 Gerek dünya nüfusunun artışıyla baş 

gösteren beslenme sorunları, gerekse makinelerdeki 

gelişmeler, tarım sektörünü de etkileyerek 

makineleşmeye neden olmuştur (Yazıcı ve Çetin, 

2005). Makineleşme tarımsal ürünlerin ekiminden 

hasadına kadar her aşamasında yer almaktadır. 

Tarımsal mekanizasyon adı verilen bu süreç, 

işletmelerdeki işgücünün etkin kullanılmasının 

yanında üretim maliyetlerinin azaltılması yönünden 

de önemli bir adımdır. Modern tarım tekniğinin 

vazgeçilmez girdisi tarımsal mekanizasyon, pahalı 

ve uzun vadeli yatırımlar olması nedeniyle iyi bir 

planlamayı gerektirmektedir (Baydar ve Yumak, 

2000).  

Tarımsal mekanizasyon, tarımsal üretimde 

diğer tarım girdilerinin etkinliğini artırmak, 

ekonomikliği sağlamak ve çalışma koşularını 

iyileştirme yönünden tamamlayıcı bir öğe olmak 

üzere bir tarımsal üretim teknolojisidir (Zeren ve 

ark,1995). Bu yolla daha hızlı ve daha büyük 

kapasitede üretim mümkün olabilmektedir. Tarımda 

makine kullanımı, diğer tarım teknolojisi 

uygulamalarından farklı olarak, verim artışını 

dolaylı etkilemekte; kırsal kesimde yeni üretim 

yöntemlerinin uygulanmasını sağlamaktadır. Bu 

yönüyle diğer teknolojik uygulamaların etkinliği ve 

ekonomikliğini artırmakta ve çalışma koşullarını 

iyileştirmektedir. Böylece, uygun teknolojilerin 

kullanımına olanak sağlayarak belirli büyüklüğe 

sahip üretim alanlarından daha fazla verimin 

alınmasına yardımcı olmaktadır (Saral ve ark, 2000). 

Tarımsal girdiler içerisinde önemli bir 

gideri oluşturan mekanizasyon yatırımların, bölgeye 

yönelik planlı ve doğru şekilde yapılabilmesi için, 

bölgeye ait tarımsal yapı, üretim ve mekanizasyon 

özelliklerinin bilinmesi gereklidir (Akıncı ve ark, 

1997). Gelişmiş ülkelerin tarımda, verimlilikte 

sağladığı gelişmelerin tümünde, mekanizasyon 

anahtar rol oynamıştır. Küresel rekabet ortamında bu 

rol kuşkusuz giderek artan önemle sürecektir (Evcim 

ve ark,2010). Tarımsal üretimin gereği, iş yapılan 

tarım makinelerinde enerji sağlayan temel güç 

kaynağı traktördür. Bu nedenle mekanizasyon 

düzeyinin belirlenmesinde kullanılan birim işlenen 

alan başına düşen traktör motor gücü (kW/ha), 

bugüne değin en yaygın kullanılan ölçü olmuştur. 

Başlıca mekanizasyon düzeyi göstergelerinin 

(kW/ha, traktör/1000ha, makine kütlesi-

sayısı/traktör) ölçülerinin oluşturulmasında 

kullanılan iki parametreden birisi traktör gücü/sayısı, 

diğeri ise işlenen alandır. Bu değerlerin sağlıklı 

belirlenmesi, mekanizasyon düzeyi boyutunun da 

daha gerçekçi saptanmasına olanak sağlayacaktır 

(Sabancı ve Akıncı, 1994). Bu kriterler tarla ve 

bahçe tarımı mekanizasyon derecesini gösterirken 

bunların dışında birim alana düşen elektrik enerjisi 

tüketimi ise içsel mekanizasyon düzeyini 

göstermektedir. 

Bu çalışmada Uşak İli tarım işletmelerin 

tarımsal yapı ve mekanizasyon özelliklerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Uşak İlinin Genel Özellikleri 

Uşak İli, 38 derece 13 dakika ve 38 derece 

56 dakika enlemleri ile 28 derece 48 dakika ve 29 

derece 57 dakika boylamları arasında yer almaktadır. 

Uşak İlinin iklimi Ege ve İç Anadolu 

Bölgeleri arasında bir geçiş özelliği gösterir. Daha 

çok kara iklimi hüküm sürer. Yazları sıcak, kışları 

uzun ve sert geçer. Yıllık yağış miktarı 430 ile 700 

mm arasındadır. Yıllık yağış ortalaması 538 

milimetredir. Sıcaklık -24 ile 39,8 santigrat arasında 

seyreder. Yıllık ortalama sıcaklık ise 12,5 santigrat 

derecedir. Sıfır santigradın altında geçen gün sayısı 

70 gündür. Yağışların çoğu kışın yağar. Yazın yağış 

oldukça azdır. 
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Uşak, Ege ve İç Batı Anadolu Bölgeleri 

arasında geçit yeri olduğundan bitki örtüsünde de her 

iki bölgenin özellikleri göze çarpar. Ancak Ege 

bölgesine göre daha soğuk olduğundan zeytine pek 

rastlanmaz. İlde daha çok sık ormanlara ve çeşitli 

ağaç türlerine rastlanır. İl topraklarının % 38’i 

Orman ve fundalıklarla, % 35’i ekili- dikili alanlarla 

ve % 24’ü çayır ve meralarla kaplıdır (Anonim, 

2018). 

Çizelge 1’de görüldüğü gibi Uşak İlinde 

5.323.051 dekarlık arazilerin % 54,89’unu tarıma 

elverişli araziler oluşturmaktadır.  

Çizelge 2’de görüldüğü gibi tarımsal 

arazilerin % 73,61’inde tarla bitkileri ekimi 

yapılmaktadır. 

 

 

 

 

Çizelge 1. Uşak İli Topraklarının Genel Dağılımı 

(TÜİK, 2016) 

Uşak İli (da) (%) 
Tarıma elverişli araziler 2.922.514 54,89 
Tarıma elverişli olduğu 

halde kullanılmayan 

araziler 

215.055 4,04 

Koruluk ve ormanlık 

araziler 
1.933.033 36,31 

Yerleşim Yeri 179.469 3,39 
Toplam 5.323.051 100,00 

 

Çizelge 2. Uşak İli Tarımsal Arazi Kullanım 

Durumu (TÜİK 2016) 

Tarımsal Arazi (da) (%) 
Tarla Bitkileri 2.151.369 73,61 
Çayır ve mera 593.053 20,29 
Sebze ve meyve 118.095 4,04 
Nadas 36.110 1,24 
Kavaklık 23.887 0,82 
Toplam 2.922.514 100,00 

 

Materyal ve Metod 

Materyal 

Araştırmanın kapsamı Uşak İli il 

sınırlarıyla sınırlıdır. Uşak İlinin tarımsal 

mekanizasyon sorunlarının belirlenmesi amacıyla 

Uşak İli ve İlçelerinde tabakalı tesadüfî örnekleme 

yöntemiyle seçilen 77 köyde 139 işletmede yüz yüze 

yapılan anket sonuçlarıyla birlikte Uşak İline ve 

Türkiye’ye ilişkin 2014-2018 yıllarına ait 

istatistiksel kaynaklar ve veriler kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Alet ve makine ağırlıkları firma 

kataloglarından alınmıştır. 

Uşak iline ait traktör sayıları Çizelge 3’te 

verilmiştir. 

 

Çizelge 3. Uşak İli Traktör Sayıları (TÜİK, 2018) 

Traktör (Bg) Ortalama Traktör Gücü (Bg) 2014 2015 2016 2017 2018 
Paletli Traktör 30  3 3 3 3 3 
Tek Akslı  (1-5) 3  73 73 75 225 248 
Tek Akslı  (5+ ) 5  85 87 86 134 138 
İki Akslı  (1-10) 5,5  43 48 50 76 55 
İki Akslı  (11-24) 17,5  63 63 66 130 130 
İki Akslı  (25-34) 29,5  406 406 409 614 605 
İki Akslı  (35-50) 42,5  6.961 7.146 7.146 9.266 9.327 
İki Akslı  (51-70) 60,5  5.557 6.046 6.062 8.490 8.650 
İki Akslı   (70+ ) 70  701 718 729 860 913 
Toplam  13.889 14.587 14.623 19.795 20.066 
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Uşak ili tarımsal alet ve makine ağırlıkları ve 2014-2018 yıllarına ait alet ve makine sayıları Çizelge 4’te 

verilmiştir. Burada farklı firmaların üretmiş oldukları alet ve makinelerin ortalama ağırlıkları firma kataloglarından 

alınmıştır. Çizelge 5’te ise yıllara göre Uşak ili biçerdöver sayıları verilmiştir. 

 

 

Çizelge 4. Uşak ili Alet ve Makine Sayıları İle Ortalama Ağırlıkları (TÜİK, 2018)

Alet ve makine  Ortalama ağırlık  (kg) 2014 2015 2016 2017 2018 
Kulaklı pulluk 732,48 15.093 15.102 15.100 15.202 15.261 
Ark açma pulluğu 211,00 223 224 227 228 229 
Diskli pulluk 571,20 102 102 103 105 106 
Diskli anız pulluğu 541,57 302 302 303 303 305 
Kulaklı anız pulluğu 505,31 264 264 267 267 268 
Toprak frezesi 565,56 322 322 322 322 325 
Kültivatör 515,95 6.554 6.559 6.606 6.609 6.660 
Merdane 912,96 602 604 607 632 633 
Diskli tırmık 910,69 1.946 1.948 1.954 1.962 1.978 
Dişli tırmık 460,00 2.484 2.484 2.488 2.487 2.498 
Ot tırmığı 180,00 314 316 323 323 323 
Hububat ekim mak. 960,00 856 856 860 862 862 
Kombine hububat ekim mak. 1.400,00 4.465 4.469 4.481 4.486 4.500 
Patates dikim mak. 520,00 - - 1 1 1 
Çiftlik gübresi dağıtma mak. 2.433,33 - - - 2 6 
Kimyevi gübre dağıtma mak. 223,20 5.022 5.022 5.031 5.031 5.057 
Orak makinesi 190,00 549 549 547 546 538 
Biçer bağlar mak. 385,00 31 31 32 32 32 
Balya mak. 2.130,00 377 380 387 400 395 
Patates sökme mak. 603,33 1 1 3 5 5 
Pancar sökme mak. 3.450,00 201 201 201 201 201 
Kombine pancar hasat mak. 2.566,66 - 1 1 2 2 
Çayır biçme mak. 285,00 802 801 806 807 856 
Ot silaj mak. 683,33 69 69 73 73 73 
Mısır silaj mak. 838,33 316 316 324 324 326 
Sap parçalama mak. 1.074,17 4 4 4 4 4 
Tarla pülverizatörü 228,80 3.165 3.161 3.186 3.214 3.236 
Santrifüj pompa 72,46 948 949 958 958 963 
Römork 1.905,00 13.898 13.912 13.941 14.048 14.100 
Su tankeri 1.163,33 3.841 3.839 3.848 3.848 3.862 
Dip kazan 165,00 50 50 50 50 52 
Rototiller 975,50 80 81 82 82 84 
Taş toplama mak. 3.710,00 4 4 10 11 11 
Toprak tesviye mak. 323,75 108 109 114 117 118 
Toprak burgusu 135,00 38 38 42 43 44 
Ara çapa makinesi 593,77 232 232 233 233 235 
Pnömatik ekim mak. 767,00 45 45 45 45 45 
Üniversal ekim mak. 1.201,75 255 255 256 260 260 
Fide dikim mak. 438,64 652 654 656 659 669 
Sap döver ve harman mak. 1.475,00 1.077 1.074 1.072 1.070 1.069 
Sap toplamalı saman yapma m. 1.600,00 330 328 330 331 329 
Saman aspiratörü 200,00 344 344 348 348 348 
Yem dağıtıcı römork 2.482,50 - - 2 2 2 
Kepçe  350,00 377 379 384 384 394 
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Çizelge 5. Uşak İli Biçerdöver Sayıları (TÜİK, 2018) 

Biçerdöver 2014 2015 2016 2017 2018 
-5 yaş 52 52 50 54 53 
6-10 yaş 21 23 24 24 25 
11-20 yaş 13 13 24 22 23 
21 + 22 23 21 22 20 
Toplam 108 111 119 122 121 

Metod 

Bu araştırmada maliyet ve zaman açısından 

daha kolay araştırmanın yapılabilmesi için 

örnekleme yöntemine başvurulmuştur. Araştırmanın 

yapılacağı örnek köy ve işletme sayısı olasılıklı 

örnekleme yöntemlerinden tabakalı tesadüfi 

örnekleme yöntemi ile bulunmuştur (Karagölge ve 

Peker, 2001). Ana kitleyi oluşturan popülasyon 

araştırma alanındaki tüm tarım işletmeleridir. Bu 

işletmelerin sahip olduğu tarımsal araziler ve sayıları 

Uşak İli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürlüğünün çiftci kayıt sistemindeki verilerinden 

elde edilmiştir. 

Uşak İli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürlüğü çiftci kayıt sisteminde tarım işletmeleri 

popülasyonda 284 Köy ve 20.735 tarımsal işletme 

bulunmaktadır. Örnekleme yöntemlerinden basit 

tesadüfi örnekleme yöntemi ile  %95 güven sınırları 

içinde ve %15 hata payı ele alınarak toplam 255 

işletme sahibi ile görüşülmesi gerektiği 

hesaplanmıştır. 

Bu hesaplama için kullanılan formül ; 

n =
N. Z2. S2

𝑑2(𝑁 − 1) +  𝑍2. 𝑠2
 

Burada; 

n   : Örnek hacmi 

𝑆2  : Ana kitle varyansı 

N   :  Ana kitle büyüklüğü 

d    : Hata değeri (Ortalama %15) 

Z   : İstenen güven düzeyine ait güven faktörü ( 

% 95 güven aralığı için                        z = 

1,96’dır.) 

 Genel olarak 255 örnek sayısı fazla 

olduğundan ana kitleyi oluşturan işletme 

sahiplerinin sahip oldukları araziler arazi 

büyüklüklerine göre dört gruba (tabakaya) ayrılmış 

olup örnek hacimleri hesaplanmıştır. Burada grublar 

arasındaki farklar eşit olmayıp 0-50 da arası 1. 

Grubta 56 örnek sayısı, 50-100 da arası 2. Grubta 7 
örnek sayısı, 100-300 da arası 3. Grubta 17 örnek 

sayısı ve 300 dekardan büyük 4. grubta 59 örnek 

sayısı ile çalışılması gerektiği hesaplanmıştır. Genel 

olarak toplamda ise 139 işletme ile çalışılması 

gerektiği hesaplanmıştır. 

Uşak İli ve bağlı ilçelerin anket dağılımı 

çizelge 6’da verilmiştir. 

Çizelge 6. Uşak İli ve Bağlı İlçelerin Anket 

Dağılımı 
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Köy 29 18 10 4 9 7 139 
 

Bulgular ve Tartışma 

Tarımsal işletme sahiplerinin yaş ve eğitim durumu 

Tarımsal işletme sahiplerinin yaş ve eğitim 

durumu işletme sahiplerinin yaşları genel olarak 30 

ile 70 yaş arasında değişmekte olup yaş ortalaması 

50,27’dir. 

Toplam 139 işletme sahibinden 9’u (% 

6,47) okuma yazma bilmeyen, 11’i (% 7,91) 
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okuryazar, 66’sı (% 47,48) ilkokul mezunu, 43’ü (% 

30,94) ortaöğretim mezunu ve 10’u (% 7,19) ise 

üniversite mezunudur. Genel olarak işletmeler de 

ilkokul mezunu çoğunlukta olup eğitim düzeyi 

yükseldikçe eğitim seviyesi düşmektedir. 

Tarımsal işletme sahiplerinin sosyal güvence, 

tarım dışı faaliyetleri ve üretim şekli 

 Anket düzenlenen 139 işletme sahibinden 

79 kişinin emekli 60 kişinin ise çeşitli sosyal 

güvence adları altında kayıtlı çalışan olarak tarımsal 

üretime katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Genel 

olarak % 43,19’unu Tarım Bağ Kur ve % 38,57’sini 

S.S.K. oluşturmaktadır. Kayıtlı olarak çalışan 

gözüken 60 işletme sahibinden 33 işletme sahibinin 

ise tarım sektörüyle birlikte başka sektörlerde de 

çalıştığı ve bunların ticaret, kamu hizmeti ve işçilik 

faaliyetleri olduğu belirtilmiştir. Bunun nedeni öz 

sermayesi yeterli olmayan küçük işletme sahipleri 

veya geçimini temin etmekte tarım işletmelerin tek 

başına yeterli olmayışıdır. 

 İşletme sahiplerinin tarım dışı bir sektörde 

çalışma durumları Çizelge 7’de verilmiştir. Uşak ili 

Organize Sanayi Bölgesi olmasından dolayı merkez 

ve bağlı köylerden tarım dışında aynı zamanda 

vardiyalı olarak % 66,67 oranında sanayi sektöründe 

işçi olarak çalışan işletme sahipleri bulunmaktadır. 

Çizelge 7. İşletme Sahiplerinin Tarım Dışı Bir 

Sektörde Çalışma Durumu 

Meslek Türü Kişi   (%) 
Kamu Çalışanı 3 9,09 
İşçi 22 66,67 
Esnaf 2 6,06 
Diğer 6 18,18 
Toplam 33 100,00 

  

 İşletme sahiplerinin % 70,52’si  karışık 

üretim yaparken % 28,05’i bitkisel üretim ve geriye 

kalan % 1,43’ü hayvansal üretim yapmaktadır. 

Bitkisel üretim yapan işletme sahipleri ise genelde 

başka meslekler de çalışmaktadır. Hayvansal üretim 

yapan iki işletme sahibi ise sadece modern işletme 

olarak besi tavukçuluğu yapmaktadır. 

 Saha çalışmalarında 90 işletme sahibi 

tarımsal faaliyetlerin geçimi için yeterli görürken 49 

işletme sahibi ise yeterli olmadığını belirtmiştir. 

İşletme sahipleri işletme faaliyetleri için işletme 

dışından işçi tutmamaktadır. 

Tarımsal işletmelerin parsel durumu 

Uşak İli anket düzenlenen tarımsal 

işletmelerde 1 ile 22 arasında parsel adedi 

bulunmakta olup; ortalama parsel büyüklüğü 6,33 

hektardır. Bu işletmelerin yaklaşık % 75’inin 7’den 

küçük parsel adedi olduğu ve % 25’inin ise 6’dan 

büyük olduğu görülmektedir. Parsel adetleri artarken 

bu parsellere sahip işletme sayılarının genel olarak 

sürekli azalma eğilimindedir. İşletme başına düşen 

parsel sayısı ise 4,95’tir. 

Tarımsal işletmelerdeki parsel büyüklükleri 

Çizelge 8’de verilmiştir. Tarımsal işletmelerde 

bulunan toplam 688 adet parselden % 68’i 5 

hektardan küçük  % 32’si 5 hektardan büyüktür. 

Genel olarak bakıldığında ise hem parsel adet sayısı 

hem de toplam alan olarak 15 ile 30 hektar aralığında 

en düşük sayısal değerlere sahiptir. Parsel büyüklüğü 

artarken parsel adedi yüzdesi ise sürekli olarak 

azalma eğilimindedir. 

Çizelge 8. Tarımsal İşletmelerdeki Parsel 

Büyüklüğü 

Parsel Durumu 

A
ra

lı
k

 

(h
a)

 

Sayısı Toplam alan 
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rt

al
am

a 
(h

a)
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de
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(%
) 

(h
a)

 

%
 

<5 470 68,30 706,93 16,23 1,49 
5--10 88 12,79 630,79 14,48 7,17 
10--15 58 8,43 724,15 16,62 12,49 
15--20 23 3,34 408,61 9,37 17,77 
20--25 15 2,18 337,87 7,75 22,53 
25—30 12 1,76 330,16 7,58 27,51 
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30< 22 3,20 1.218,72 27,97 55,40 
Toplam 688 100 4.357,23 100 6,33 

 

Tarımsal işletmelerin ürün deseni ve hayvan varlığı 

Tarımsal işletmelerin genel olarak arazi 

kullanım durumu Çizelge 9’da verilmiştir. Tarımsal 

işletmelerde bulunan 2.839,13 hektar tarımsal 

arazinin % 13’ünde sulama yapılmaktadır. Genel 

olarak % 66,55’inde tarla bitkileri , % 13,01’inde 

baklagiller, % 8,32’sinde endüstri bitkileri , % 

8,24’ünde yem bitkileri ve geriye kalan kısmında ise 

meyve, sebze ve diğer ürünler ekilmektedir. 

Sulama yapan 59 işletmeden % 5,08’i göl, 

% 16,95’i baraj, % 11,86’sı akarsu ve % 66,11’i yer 

altı kaynağından yararlanarak sulama faaliyeti 

yürütmektedir. Bunların % 8,47’si salma, % 32,21’i 

damlama, % 37,29’u yağmurlama ve % 22,03’ü hem 

damlama hem de yağmurlama yöntemiyle tarımsal 

arazilerini sulamaktadır.  

Çizelge 9. Tarımsal İşletmelerin Genel Ekim 

Durumu 

Uşak İli 

T
op

la
m

  E
ki

m
 

(h
a)
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m
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Tarla b. 1.889,43 66,55 5,84 60,71 
Baklagille
r 369,29 13,01 0,64 12,37 
Endüstri 

b. 236,07 8,32 1,65 6,67 
Yem b. 233,79 8,24 4,10 4,14 
Meyvecili
k 59,90 2,11 0,79 1,32 
Sebzecilik 6,31 0,23 1,15 0,08 
Diğer 44,34 1,54 1,12 1,42 
Toplam 2.839,13 100 13,29 86,71 

 

Tarla bitkilerinde ekimi yapılan toplam 

1.889,44 hektarın 165,93 hektarında sulama 

yapılmaktadır. Tarla bitkilerinde % 62,64’ünde 

buğday ve % 33,69’unda arpa yetiştirilmektedir. 

Geriye kalan kısmında ise çavdar, mısır ve tritikale 

ekimi yapılmaktadır. Baklagiller de ise 369,28 

hektarın 18,10 hektarında sulama yapılmaktadır. 

Baklagiller de % 96,09’unda nohut yetiştirilmekte ve 

geriye kalan tarımsal arazide ise börülce, fasülye, 

mercimek ve nohut yetiştirilmektedir. Endüstri 

bitkilerin de 236,10 hektar ekim yapılmakta olup 

bunun 46,75’inde sulama yapılmaktadır. Ağırlıklı 

olarak % 31,94’ünde tütün, % 25,43’ünde haşhaş, % 

10,83’ünde şekerpancarı, % 10,48’inde susam, % 

9,25’inde çörekotu ve % 8,87’sinde ayçiceği 

yetiştirilmektedir. Ayrıca az miktarda da kekik, 

kolza ve patates yetiştirilmektedir. Toplam 233,77 

hektar tarımsal arazide yem bitkileri ekimi 

yapılmakta olup 116,29 hektarında ise sulama 

yapılmaktadır. Yem bitkileri ekiminde ise % 

32,26’sında fiğ, % 31,07’sinde silajlık mısır, % 

19,6’sında yonca, % 13,78’inde yulaf ve % 

3,29’unda macar fiği, mürdümük, hayvan pancarı ve 

çayırotu yetiştirilmektedir.  

Meyvecilik anlamında 59,94 hektar alanın 

22,4 hektarlık kısmında sulama yapılmaktadır. 

Ağırlıklı olarak % 28,45’lik kısmında üzüm, % 

28,36’lık kısmında ceviz, % 20,28 kısmında kavun, 

% 6,87’lik kısmında karpuz, % 6,08’lik kısmında 

badem ve % 2,23’lük kısmında elma üretimi 

yapılmaktadır. Ayrıca az miktarda da çilek, kiraz, 

kayısı ve diğer ürünler yetiştirilmektedir. Sebze 

üretimi ise 6,32 hektar olup 4,14 hektarında sulama 

yapılmaktadır. Ağırlıklı olarak % 47,57’sinde 

domates, % 21,16’sında biber, % 13,46’sında 

salatalık, % 13,07’sinde patlıcan ve diğer ürünler 

yetiştirilmektedir.  

Bunların dışında kalan 44,34 hektarlık 

tarımsal arazide ise 39,42 hektarında nadas 

uygulaması yapılmış ve 3,38 hektarında kavak ağacı, 

1,54 hektarı ise orman emvali ürünlerle 

değerlendirilmiştir. 
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Hayvancılıkta ise  % 91,82’lik kısmında et 

üretimine, % 7,37’lik kısmında karışık ve geriye 

kalan az bir kısmında ise süt üretimine dönük hayvan 

yetiştirilmektedir. Sığır yetiştiriciliğinde ve koyun 

yetiştiriciliğinde genel olarak daha çok karışık 

üretim göze çarparken tavuk üretiminde ise daha çok 

et üretimi ön plana çıkmaktadır. Bal üretiminde ise 

94 adet kovan olduğu belirlenmiştir. 

Tarımsal işletmelerin traktör varlığı 

Tarımsal işletmelerde yaklaşık % 65’inde 1 

adet traktör, % 26’sında 2 adet traktör, % 5’inde 3 

veya 4 adet traktör bulunurken %4’ünde ise hiç 

traktör bulunmamaktadır. Çizelge 10’da tarımsal 

işletmelerde bulunan traktörlerin güç aralıkları ve 

ortalama traktör güçleri verilmiştir. Genel olarak 35-

65 kW güç aralığında traktör yoğunluğu bulunurken 

en fazla ise 35-40 kW güç aralığında traktör 

yoğunluğu söz konusu olup ortalama traktör gücü 

36,06 kW’tır. En düşük ise 25-30 kW güç aralığında 

olup ortalama 26,10 kW’tır. 

Traktörlerin yaklaşık % 51’i 25 yaşından 

büyük olup ortalama traktör gücü 48,81 kW’tır. 

Uşak İlinde yaygın olarak kullanılan traktör 

markaları yaklaşık % 33 oranında New Holland, % 

29 oranında Türk Fiat, %14 oranında Massey 

Ferguson, % 13 oranında Tümosan ve  % 11 

oranında diğer çeşitli markalar kullanılmaktadır. 

Çizelge 10. Tarımsal İşletmelerdeki Traktör Güç 

Aralıkları 

Traktör Güç 

Aralığı  (kW) 
Sayı (%) Ortalama 

Güç (kW) 
25--30 1 0,54 26,10 
30--35 8 4,35 33,37 
35--40 39 21,20 36,06 
40--45 36 19,57 41,57 
45--50 25 13,58 48,44 
50--55 14 7,61 52,57 
55--60 29 15,76 56,98 
60--65 16 8,70 63,10 
65--70 3 1,63 66,61 
70--75 10 5,43 73,00 

75+ 3 1,63 82,03 

Toplam 184 100,00 48,81 
 

Uşak ili ve Türkiye’de tarımsal arazi ve mülkiyet 

durumu  

Türkiye İstatistik Kurumunun 2001 

verilerine göre Uşak İli ile Türkiye arasında 

arazilerin kullanım durumları ve işletmelerin parsel 

büyüklükleri birbirine çok benzemektedir. Çizelge 

11’de Uşak ili ve Türkiye’ye ait ortalama işletme 

büyüklükleri verilmiştir. Uşak İli’nin ortalama 

işletme büyüklüğü 7,9 ha iken Türkiye’nin 6,1 

hektardır.  

Çizelge 11. Ortalama İşletme Büyüklüğü (TÜİK, 

2001) 

Arazi büyüklük 

grubu (da) 
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-5 2,92 2,72 
5--9 7,16 6,72 

10--19 15,07 13,67 
20--49 32,48 31,06 
50--99 71,13 68,08 

100--199 137,38 134,05 
200--499 277,35 273,78 
500--999 715,11 643,67 

1000--2499        - 1.304,34 
2500--4999        - 3.133,07 

5000+ 5.534,11 61.862,72 
Toplam 78,45 61,00 

 

İşlenen alana düşen traktör gücü değerleri (kW/ha) 

2014 ile 2018 yıllarına ait toplam traktör 

güçleri aynı yıllara ait traktör sayıları ve ortalama 

traktör güç değerleri (Tırtıllı traktör 30 Bg, tek akslı 

(1-5 Bg) 3 Bg, Tek akslı (5+ Bg) 5 Bg, İki akslı (1-

10 Bg) 5,5 Bg, İki akslı (11-24 Bg) 17,5 Bg, İki akslı 

(25-34 Bg) 29,5 Bg, İki akslı (35-50 Bg) 42,5 Bg, İki 

akslı (51-70 Bg) 60,5 Bg, İki akslı (70+ Bg) 70 Bg) 

birbiriyle çarpılarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu 

güçler kW’a dönüştürülmüştür. 
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Toplam traktör güçleri Türkiye İstatistik 

Kurumunun 2014-2018 yıllarına ait verilerinden 

elde edilen tarımsal alanlara bölünmek suretiyle 

işlene alana ait traktör güçleri (kW/ha) bulunmuştur. 

Çizelge 12’de işlenen alana düşen traktör güçleri 

verilmiştir. Hektar başına düşen traktör gücü 

makineleşme düzeyinin saptanmasında en doğru 

kriterdir. 2018 yılında Uşak İlinde hektara düşen 

traktör gücüi (kW/ha) Türkiye’nin 1,65 katı olup 

Türkiye ortalamasından yüksektir. 

Çizelge 12. İşlenen Alana Düşen Traktör Güçleri 

Yıl 2014 2015 2016 2017 2018 
Uşak İli 2,29 2,41 2,49 3,49 3,44 
Türkiye 1,86 1,89 1,93 2,02 2,08 
Uşak/Türkiye 1,23 1,28 1,29 1,73 1,65 

 

1000 hektara düşen traktör sayıları 

(Traktör/1000ha) 

2014-2018 yıllarına ait toplam traktör sayısı 

toplam tarımsal alanlara bölünerek hektara düşen 

traktör sayıları bulunmuştur. Uşak İli ve Türkiye’ye 

ait Çizelge 13’te 1000 hektara düşen traktör sayıları 

verilmiştir. 

Çizelge 13. 1000 Hektara Düşen Traktör Sayısı 

Yıl 2014 2015 2016 2017 2018 
Uşak İli 62,10 65,25 67,39 95,01 93,32 
Türkiye 51,93 52,66 53,71 55,97 57,42 
Uşak/Türkiye 1,20 1,24 1,25 1,70 1,63 

 

Bin hektara düşen traktör sayısı anlamlı 

olmakla birlikte traktörlerin çok çeşitli ve güçte 

olması nedeniyle yanıltıcı da olabilmektedir. Uşak 

İlinde 1000 hektara düşen traktör sayısı Türkiye’nin 

1,63 katıdır. Türkiye ortalamasından  yüksektir. 

Traktör başına düşen tarımsal alan (ha/Traktör)  

 Toplam ekilen tarımsal alanların toplam 

traktör sayılarına bölünmesiyle traktör başına düşen 

tarımsal alan değerleri elde edilmiştir. Uşak ve 

Türkiye’ye ait değerler Çizelge 14’de verilmiştir. 

Traktör başına düşen tarımsal alan genel bir fikir 

vermesi açısından önemlidir. Traktör başına düşen 

tarımsal alan (ha/Traktör) Türkiye’nin 0,62 katıdır. 

Uşak İlinde Türkiye’ye göre traktör başına daha az 

işlenecek alan düşmektedir. 

Çizelge 14. Traktör Başına Düşen Tarımsal Alan 

Yıl 2014 2015 2016 2017 2018 
Uşak İli 16,10 15,33 14,84 10,52 10,72 
Türkiye 19,26 18,99 18,62 17,87 17,42 
Uşak/Türkiye 0,84 0,81 0,80 0,59 0,62 
 

Traktör başına düşen alet ve makine ağırlığı 

(Ton/Traktör) 

2014-2018 yılları Uşak ili ve Türkiye’ye ait 

alet ve makine sayıları ortalama alet ve makine 

ağırlıkları ile çarpılarak toplam alet ve makine 

kütleleri hesaplanmıştır. Toplam alet ve makine 

ağırlıklarının aynı yıla ait traktör sayılarına 

bölünmesiyle traktör başına düşen alet ve makine 

kütleleri hesaplanmıştır.  

Çizelge 15’te traktör başına düşen alet ve 

makine ağırlıkları verilmiştir. Traktör başına düşen 

alet ve makine ağırlığı (Ton/Traktör) en çok 2017 ve 

2018 yıllarında azalmış bunun nedeni Uşak İlinde 

2017 ve 2018 yıllarında hızlı traktör artışıdır. Traktör 

başına düşen alet ve makine ağırlığı Türkiye’nin 

0,77 katıdır. 

Çizelge 15. Traktör Başına Düşen Alet ve Makine 

Ağırlığı 

Yıl 2014 2015 2016 2017 2018 
Uşak İli 4,68 4,46 4,46 3,31 3,28 
Türkiye 4,31 4,29 4,29 4,26 4,24 
Uşak/Türkiye 1,09 1,04 1,04 0,78 0,77 

 

Traktör başına düşen alet ve makine sayısı (Alet ve 

makine/Traktör) 

 Toplam alet ve makine sayısının toplam 

traktör sayısına bölünmesiyle traktör başına düşen 

alet ve makine sayısı hesaplanmıştır. Çizelge 16’da 
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traktör başına düşen alet ve makine sayısı verilmiştir. 

Traktör başına düşen alet ve makine sayısı (Alet ve 

Makine /Traktör) Türkiye’nin 0,43 katıdır. Uşak 

İlinde traktör başına daha az alet ve makine 

düşmektedir. 

Çizelge 16. Traktör Başına Düşen Alet ve Makine  

Yıl 2014 2015 2016 2017 2018 
Uşak İli 4,779 4,551 4,669 3,380 3,351 
Türkiye 7,813 7,805 7,813 7,785 7,759 
Uşak/Türkiye 0,61 0,58 0,60 0,43 0,43 

 

Alet ve makine kütlesi ile sayısı arasında 

doğrusal bir orantı bulunmaktadır. Alet ve makine 

sayısı artıkça alet ve makine kütlesi de artmaktadır. 

Alet ve makine ile traktör uyumu da önemlidir. 

Yetersiz alet ve makine ve eski olan alet ve 

makinelerin de değiştirilerek yeni traktörlerle uyumu 

sağlanmalı ve traktör etkinliği artırılmalıdır.   

1000 hektara düşen biçerdöver sayısı 

(Biçerdöver/1000ha) 

Toplam biçerdöver sayılarının toplam 1000 

hektar alana bölünmesiyle elde edilen mekanizasyon 

göstergesidir.  

Çizelge 17’de 1000 hektara düşen 

biçerdöver sayısı verilmiştir. Uşak ili Türkiye’nin 

0,76 katı olup Türkiye ortalamasından küçüktür. 

Çizelge 17. 1000 Hektar Alana Düşen Biçerdöver 

Yıl 2014 2015 2016 2017 2018 
Uşak İli 0,48 0,50 0,55 0,59 0,56 
Türkiye 0,66 0,67 0,69 0,74 0,74 
Uşak/Türkiye 0,73 0,75 0,80 0,80 0,76 
  

Biçerdöverlerin yaklaşık % 44’ü 5 yaşından 

küçük, % 21’i 6 ile 10 yaşında, % 19’u 11 ile 20 

yaşında ve % 16’sı 21 yaşından büyüktür. 

Dolayısıyla biçerdöver yaşlarının büyük olması 

gerek ekonomik ömrünü gerekse mekanik ömrünü 

tamamlamış olan biçerdöverlerin yenilenmesi 

gerekmektedir. 

Uşak ilindeki ilçelerin tarım alet ve makine varlığı 

 2018 yılı Türkiye İstatistik Kurumunun 

verilerine göre traktörlerin % 44,53’ü Merkez ilçede, 

% 20,64’ü Eşme ilçesinde, % 14,6’sı Banaz 

ilçesinde, % 9,19’u Ulubey ilçesinde, % 7,73’ü 

Sivaslı ilçesinde ve % 3,31’i Karahallı ilçesinde 

bulunmaktadır. Alet ve makine sayılarında ise % 

33,39’u Merkez ilçede, % 21,12’si Banaz ilçesinde, 

% 21’i Eşme ilçesinde, % 13,36’sı Ulubey ilçesinde, 

% 6,76’sı Sivaslı ilçesinde ve % 4,37’si Karahallı 

ilçesinde bulunmaktadır. Uşak ilinde 354 adet 

hayvan pulluğu bulunmaktadır. Bunların % 48’i 

Ulubey ilçesinde, % 20’si Sivaslı ilçesinde, % 10’u 

Merkez ilçede, % 9’u Banaz ilçesinde, % 9’u 

Karahallı ilçesinde ve % 4’ü Eşme ilçesindedir. Uşak 

ilinde 38 adet döven bulunmakta olup tamamı Eşme 

ilçesindedir.  

Uşak ilinin toplam 121 biçerdöverin % 

48,76’sı Merkez ilçede, % 28,93’ü Ulubey ilçesinde, 

% 12,4’ü Banaz ilçesinde, % 5,78’i Karahallı 

ilçesinde, % 2,48’i Sivaslı ilçesinde ve % 1,65’i 

Eşme ilçesinde bulunmaktadır. 

Sonuç 

Uşak İlinde ortalama işletme büyüklüğü 

yaklaşık 7,9 hektar iken Türkiye’nin 6,1 hektar olup 

Uşak İli Türkiye’nin 1,3 katıdır. Uşak İlinin parsel 

büyüklüğü 6,33 hektar iken Türkiye’nin 1,29 

hektardır. Uşak İlinde işletme başına düşen parsel 

sayısı 4,95 iken Türkiye’nin 5,9’dur.  

Uşak İlinde traktörü olmayan işletme sayısı 

yaklaşık % 4’tür. Yaklaşık % 65’inde 1 adet traktör 

bulunmaktadır. Geriye kalan % 31’inde ise 2 veya 3 

adet traktör bulunmaktadır. Traktörlerin yaklaşık 

yarısı 25 yaşından büyüktür. Tarımsal işletme 

sahipleri açısından bu ömrünün tamamlamış olan 

traktörlerin yenilenmesi gerekmektedir. 

Uşak İli 5 yaşından küçük biçerdöver sayısı 

bakımından 2 kat fazladır. Bu yönüyle iyi olmasına 
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rağmen yaklaşık % 40’ı 10 yaşından büyük ve % 60’ı 

5 yaşından büyüktür. İşletme sahiplerinin sadece 

kendi işletmesinde biçerdöver kullandığını 

düşünürsek 9-10 yıl veyahut ticaret amaçlı başka 

işletmelerde de kullandığını düşünürsek 3-4 yıl 

ekonomik ömrü olan biçerdöverlerde ekonomik 

kayıplar artığından bu biçerdöverlerin bir teşvik 

programı ile yenilenmesi gerekmektedir. 

2014-2018 yılları arasında Uşak İlinde 

İşlenen alana düşen traktör gücü (kW/ha) açısından 

Türkiye’ye göre makineleşme derecesi yüksektir. 

Tarım dışı faaliyetlerde traktörün kullanılmadığını 

varsayarsak traktör başına işlenecek alan 

(ha/Traktör) daha az olması traktör kullanım süresini 

uzatmakta ve tamir, bakım ve onarım gibi masrafları 

düşürmektedir.  Ancak gereksiz traktör yatırımları 

işletmelerin kâr payını düşürebilmektedir. 

Traktörlerin seçiminin veyahut gerekliliğinin iyi 

analiz edilerek alınması işletmelerin karlılığı 

açısından önemlidir. Uşak İlinde traktöre düşen alet 

ve makine kütlesi (ton/Traktör) 2014,2015 ve 2016 

yıllarında Türkiye’nin üstünde seyrederken 2017 ve 

2018 yıllarında Türkiye’nin altındadır. Bunun 

nedeni ise yıllar itibariyle traktör sayısındaki artışın 

alet ve makine sayısındaki artıştan çok daha fazla 

olmasıdır. Bu sebepten 2014, 2015 ve 2016 

yıllarında Uşak İlinde neredeyse traktör başına düşen 

alet ve makine sayısı (Alet ve Makine/Traktör) 5’e 

yakın iken 2017 ve 2018 yıllarında bu değer 3’e 

inmiştir.  
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MEME KANSERLİ BİREYLERDE MANEVİ BAKIMDA  

HEMŞİRENİN ROLÜ 

 

Özet 

Fiziksel olarak gelişen bir hastalık beraberinde sosyal ve psikolojik sorunları da getirmektedir. Benzer şekilde 

ruhsal ve duygusal alandaki dalgalanmalarda, fiziksel açıdan bireyde patolojik sorunlara yol açabilmektedir. Bu 

nedenle günümüzde hastalar sadece fizyolojik açıdan değil, kültürel, ekonomik, duygusal, manevi ve sosyal 

yönden de ele alınmaktadır. Hemşireler bireylerin/hastaların biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi durumlarına 

ve gereksinimlerine göre bakım vermeli ve onların manevi gereksinimlerini karşılamada aktif rol almalıdır. Kanser 

hastalarının tedavi sürecinde maneviyatın olumlu bir etkisi olmaktadır.  Özellikle meme kanserli 

bireylerin tedavi süresince zor deneyimlerle baş edebilmeleri için desteklenmesinde hastalarla en sık iletişim 

içerisine giren ve bakımlarından sorumlu olan sağlık çalışanları arasında hemşirelere büyük sorumluluk 

düşmektedir. Hemşireler meme kanserli hastalara manevi destek verebilmek amacıyla; hastayı yaşama bağlayacak 

empati ve şefkati gösterebilmeli bunun için de öncelikle hastanın manevi öyküsünü öğrenmelidir. Bu sebepledir 

ki hemşirelerin hastalara manevi destek sağlayabilmeleri için maneviyat konusu ve önemi hakkında farkındalık 

kazanmaları çok önemlidir.  

Anahtar kelimeler: Meme kanseri, manevi bakım, hemşire 

 

 

 

THE ROLE OF NURSES IN SPİRİTUAL CARE IN PATIENTS  

WITH BREAST CANCER  

 

Abstract 

A physically developing disease brings along social and psychological problems. Similarly, fluctuations in the 

mental and emotional field can lead to physical pathological problems in the individual. Therefore, patients are 

not only treated physiologically but also culturally, economically, emotionally, spiritually and socially. Nurses 

should provide care according to the biological, psychological, social and spiritual conditions and needs of 

individuals / patients and take an active role in meeting their spiritual needs. Spirituality has a positive effect on 

the treatment of cancer patients. Nurses have a great responsibility among the healthcare professionals who are in 

contact with the patients and who are responsible for their care, especially in supporting breast cancer individuals 

to cope with difficult experiences during the treatment. In order to provide moral support to breast cancer patients, 

nurses; show empathy and compassion that will connect the patient to life, and therefore must first learn the 

patient's spiritual history. For this reason, it is very important for nurses to become aware of the issue and 

importance of spirituality in order to provide spiritual support to patients. 
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Giriş 

Sağlık; beden, beyin ve ruh arasındaki uyum olarak da ifade edilebilir. Hastalık sadece fiziksel ve fonksiyonel 

olarak anormal değişikliklere sebep olmaz aynı zamanda bireyi psikososyal yönden de etkiler. Ölümle sonuçlanma 

insidansı yüksek olan hastalıklar, hastada genellikle manevi distrese sebep olur. Literatürde hastalıklar ile başetme 

yöntemlerinden biri maneviyat ve inanç olan hastaların ruhsal ve fiziksel sağlıklarında iyileşme görüldüğü 

belirtilmektedir (Cotton, Levine, Fitzpatrick, Dold ve Targ, 1999; Woods ve Ironson, 1999; Boscaglia ve diğerleri, 

2005; Frick, Riedner, Fegg, Hauf ve Boraio, 2006; Choumanova, Wanat, Barrett ve Kopman, 2006). Hastalar ile 

hastane içerisinde en yakın ilişki içerisinde bulunan sağlık çalışanları hemşirelerdir. Hemşireler sadece fiziksel 

ağrıyı dindirmekten ya da fiziksel sorunların bakımından sorumlu değil aynı zamanda bireyin bütüncül bakımından 

da sorumludur. Bu nedenle maneviyat ve bütüncül bakım da hemşirelik kuramları içerisindedir.  

Hemşireler meme kanserli hastalara manevi destek verebilmek amacıyla; hastayı yaşama bağlayacak empati ve 

şefkati gösterebilmeli bunun için de öncelikle hastanın manevi öyküsünü öğrenmelidir (Puchalski, 2001; Aştı ve 

diğerleri, 2005; Baldacchino, 2006). Kemoterapi, radyoterapi, hormonal ve cerrahi tedaviye bağlı olarak ortaya 

çıkan fiziksel ve ruhsal sorunlar, bunun yanı sıra aile ve iş yaşamı ile ilgili sorunlar, geleceğe yönelik belirsizlikler, 

sosyal ve manevi sorunlar meme kanserli hastaların iyilik halini ve uyumunu olumsuz olarak etkilemektedir. 

Meme kanserinin hastalarda geniş yelpazede sorunlar yaratması, tedavi ve bakımın çok yönlü yaklaşımlarla ele 

alınmasını gerektirmektedir (Çam, Saka ve Gümüş, 2009). 

 

Gelişme 

Hastalık ailesel, çevresel ve ruhsal yönden çok boyutlu ele alınan bir kimlik, varoluş ve yaşam krizidir (Kaçmaz, 

1999). Fiziksel olarak gelişen bir hastalık beraberinde sosyal ve psikolojik sorunları da getirmektedir. Benzer 

şekilde ruhsal ve duygusal alandaki dalgalanmalarda, fiziksel açıdan bireyde patolojik sorunlara yol 

açabilmektedir. Bu nedenle günümüzde hastalar sadece fizyolojik açıdan değil, kültürel, ekonomik, duygusal, 

manevi ve sosyal yönden de ele alınmaktadır (Tanyi, 2002; Baldacchino, 2006). 

Dünya Sağlık Örgüt’ü sağlığın tanımını yaparken; “Bireyin biyopsikososyal ve manevî yönden tam bir iyilik 

halinde olmasıdır” şeklinde ifade kullanmaktadır. Bu sebeple bireyde tam bir iyilik halinin sağlanabilmesi için 

maneviyat dâhil bütün bakım türlerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) 

bireyin manevî boyutuna yönelik bakım hizmetlerinin verilmesinin hemşirelik bakımının bir parçası olduğunu 

ifade etmekte ve sağlık için manevi gereksinimlerin vücudu oluşturan fiziksel organlar kadar önemli bir öğe 

olduğunu vurgulamaktadır (Başar, 2014). 

Manevi Bakım, 01.08.1998 tarihli 23420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 38. 

maddesinde “Hastanelerde yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedavilerine hiç bir şekilde müdahalede 

bulunulmamak şartı ile talep eden hastalara manevi telkinde bulunmak, onları ruhsal (manevi) ve moral yönünden 

desteklemek, ibadetlerini hastalıklarının verdiği imkânlar çerçevesinde yerine getirmelerine rehberlik etmek ve 

yaşama dirençlerini desteklemek amacıyla sunulan manevi destek hizmeti” olarak tanımlanmıştır (Çetin, 2012; 
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Başar, 2014). Manevi bakımın dini ritüelleri yerine getirmenin yanında aynı zamanda yaşamın anlamını ve amacını 

algılamayı da içerdiği belirtilmiştir (Ergül ve Temel, 2007).  

Kanserli hastanın uyumunda da bir dizi tıbbi, psişik ve psikososyal faktör rol oynamaktadır. Literatür gözden 

geçirildiğinde, meme kanserli hastaların uyumunda ise benlik saygısı, sosyal stres, sosyal destek, psikolojik destek, 

kontrol duygusu, duygusal sorunlar, hastalığın evresi, ameliyat tipi, hastalık belirtileri, fiziksel yeterlilik durumu, 

hastalığa yönelik algılar, baş etme yöntemleri, sağlık profesyonelleriyle ilişkiler ve işbirliği gibi faktörlerin etkili 

olduğu bildirilmiştir (Çam, Saka ve Gümüş, 2009). 

Meme kanseri kadınlar arasında görülen en önemli sağlık sorunlarından biridir ve ülkemizde kadınlarda görülen 

kanserler arasında birinci sırada yer almaktadır (TÜİK, 2017). Her yıl tüm dünyada meme kanseri görülme 

oranının arttığı bildirilmekte, buna karşın meme kanserinden ölüm oranı aynı düzeyde artmamaktadır. Bu durum 

yaşam süresinin uzamasıyla bağlantılı olarak hastaların yaşam kalitesi ve psikososyal uyumu ile ilgili çeşitli 

sorunları gündeme getirmektedir (Taleghani, Parsa ve Nasrabadi, 2006). Bir kadın için meme kanseri tanısı almak 

yıkıcı bir olaydır ve fiziksel problemlerin yanı sıra psikolojik, sosyal, mesleki ve varoluşsal yönden çeşitli 

sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca meme kanserinde bu sürece, meme cerrahisi sonrasında kadınların bedenlerine 

güvenlerini kaybetmeleriyle sonuçlanan bedensel ve cinsel sorunlar da eklenmektedir (Bez, Göçen, Kuşçu, Önen, 

Nurmedov ve diğerleri, 2004). 

Romero ve arkadaşları (2006) yaptıkları araştırmada kanser hastalarının; çoğunlukla sigara içme, tedavi için 

hastaneye başvurma süresi, beslenme şekli, tedavi sırasındaki davranışlarına ve tedavi haricindeki diğer alternatif 

yöntemlere başvurma ya da reddetme davranışları ile ilgili kendilerini suçladıklarını, suçluluk duygusuyla ise 

manevi yöntemlerle başettiklerini belirlemiştir. Birey hastalanınca “Neden ben? Bunu hak etmek ve yaşamak için 

ben ne yaptım? Yaradan beni cezalandırıyor mu? Ben öldükten sonra bana ne olacak? Ben öldükten sonra ailem 

nasıl yaşayacak? Yokluğum fark edilecek mi? Özlenecek miyim? Hatırlanacak mıyım? Hayatımdaki işlerimi 

bitirmek için yeterli zamanım olacak mı?” gibi soruları kendisine sormaktadır (Bussing, Ostermann ve Matthessen, 

2005).  

Culliford (2002) yaptığı araştırmada kanser hastalarının tamamına yakınının (%93.0) manevi başetme yöntemleri 

ile umutlarını sürdürdüklerini belirlemiştir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki kanser hastalarının tedavi 

sürecinde maneviyatın olumlu bir etkisi olmaktadır (Cotton ve diğerleri, 1999; Puchalski, 2001; Narayanasamy, 

2003; Boscaglia ve diğerleri, 2005; Choumanova ve diğerleri, 2006). Kanser hastaları tanı ve tedavi süresince 

yaşadıkları ruhsal bunalımı atlatmaları için ruh sağlıklarının ve motivasyonlarının normalde olduğundan daha 

güçlü olması ve bunun için de mutlaka bir sağlık çalışanından psikososyal destek almaları gerekmektedir (Bostancı 

Dastan ve Buzlu, 2010).  

Hastanede sağlık çalışanları içerisinde hastalarla sıklıkla yakın ilişki içerisine giren, hastalarına tanı ve tedavi 

süresi boyunca yanında olup, bütüncül bakım sunan hemşirelerdir ve bu aşamada hemşirelere büyük bir görev 

düştüğü düşünülmektedir. Ayrıca hemşireler tarafından sağlanan manevi desteğin koroner kalp hastalığı, 

hipertansiyon, felç, yüksek kolesterol, immünolojik bozukluklar, HIV ve diğer cinsel yolla bulasan hastalıklar ve 

çoğu kanser türlerinde olumlu etkilerinin olduğu da yapılan çalışmalarda belirtilmektedir (Thoresen, 1999; Cotton 

ve diğerleri, 1999; Culliford, 2002; Koenig, 2003; Narayanasamy, 2003; Choumanova ve diğerleri, 2006; 

Meraviglia,  2006). Hemsireler bireylerin/hastaların biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi durumlarına ve 
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gereksinimlerine göre bakım vermeli ve onların manevi gereksinimlerini karşılamada aktif rol almalıdır (Ergül ve 

Bayık, 2004; Astı ve diğerleri, 2005; Baldacchino, 2006).  

Birey hastalandığında geleceği ile ilgili belirsizliğe düşebilir, hastalığı ve tedavi sürecine uyum sağlamada sorunlar 

yaşayabilir. Bu aşamada hastanın yanında olup, ona moral ve motivasyon ile psikolojik destek sağlayacak olan, 

hastanın tedaviye uyumunu arttırıp, devamlılığını sağlayacak olan ve sonuçta hastanın yaşam kalitesini 

yükseltecek olan hemşirelerdir (Herth, 2000; Chi, 2007). Uluslararası Hemsirelik Konseyi Etik Kuralı’nda da 

(International Council of Nurses Code of Ethics) hemşirelerin “bireyin, ailenin ve toplumun insan hakları, 

değerleri, gelenekleri ve manevi inançlarına saygı göstermelidir” rolü açıkça belirtilmektedir. Sağlık çalışanlarının 

hastasına manevi bakım vermeden önce birtakım sorular sorarak değerlendirmede bulunması bunun için de aşağıda 

ifade edilen soruları sorarak veri toplaması gerekmektedir. 

 Maneviyatın sizin için önemi nedir? Açıklar mısınız? 

 Maneviyatınızı tanımlamanız gerekse nasıl tanımlarsınız? 

 Günlük yaşamınızda yerine getirdiğiniz ibadetleriniz var mı? 

 Belirli aralıklarla yinelediğiniz manevi uygulamalarınız var mı? 

 Kim ya da ne size güç ve ümit sağlar? 

 Sahip olduğunuz manevi değerlerinizi kendiniz için kişisel bir güç olarak görüyor musunuz? 

 Karşılaştığınız zorluklarla başedebilmek için uyguladığınız manevi uygulamalar ya da ritüelleriniz var 

mı? 

 Manevi değerleriniz karşılaştığınız zorluklarla başedebilmenizde ne şekilde size yardımcı oluyor? 

 Sizin için yaşamı daha anlamlı kılan bir gruba üyeliğiniz var mı? 

 İnanç topluluğunuz, size yardımcı olduğunu düşündüğünüz kaynaklar sunuyor mu? 

 Yaratıcı ile da ilişkinizi nasıl tanımlarsınız? 

 Yaşam felsefeniz nedir? 

 Sağlık çalışanlarından beklediğiniz manevi/dini destek nasıldır? 

  “Acı çekmek” sizin için ne anlam ifade eder? 

 Ölüm kavramı sizin için ne anlam ifade eder? 

 Manevi gereksinimleriniz nelerdir? 

 Hastalıkla başedebilmenizde inançlarınız size nasıl yardımcı olmaktadır? 

 Sizi ve ailenizin yaşamını hastalık süreci nasıl etkilemektedir? 

 Şimdiki durumunuzu açıklamanızda düşüncelerinizi şekillendiren bir inanış, bir felsefe, bir yaklaşım 

varsa benimle paylaşır mısınız? 

 Bakımınıza yön vereceğini düşündüğünüz farklı manevi konular var ise benimle paylaşmak ister misiniz? 

(Ergül ve Bayık, 2004; Hodge, 2005). 

Kanser hastaları hastalıkları ile başetmede manevi boyutlarını desteklemek amacıyla; inançlarını yazıya dökme, 

paylaşma, başkalarının ettikleri duaları dinleme, inançlarını geliştirme amacıyla toplantılara katılma, dua etme, 

inancı ile ilgili konuşma ve dini açıdan kutsal mekanları ziyaret etme gibi stratejiler geliştirmektedirler (Vachon, 

2008). Hemşireler meme kanserli hastalara manevi destek verebilmek amacıyla; hastaların korkularını, acılarını, 

umutlarını ve hayallerini bilmeli ve hastanın ifadelerini önyargısız kabul edebilmelidir. Meme kanserli hastalara 

bakım sunan hemşirenin; inançlar ve hastalığın anlamını etkileyen değerler hakkında bilgi sahibi olması ve bu 
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doğrultuda hastasının fiziksel, duygusal ve manevi yönlerinin tamamını kapsayacak şekilde dikkatli ve 

destekleyici bir bakım sunması gerekmektedir. Hasta mensup olduğu dine yönelik uygulamaları yerine getirmek 

istiyorsa, yardımcı olmalı, hastasının inancını gerçekleştirebilmesi konusunda zaman ve mekan sağlanmasında 

yardımcı olmalı eğer hasta talepte bulunursa imam veya papaz gibi diğer profesyonel din adamlarına 

yönlendirmelidir. Ayrıca hemşire, hasta için manevi değer taşıyan bir eşya varsa, saygı göstermelidir (Puchalski, 

2001; Aştı ve diğerleri, 2005; Baldacchino, 2006). 

Hastaya manevi destek olma sürecinde, geçmişte yaşadığı benzer deneyimlerde kullandığı başetme yöntemleri, 

rahatlama metotları sorularak ve bu yöntemler hatırlatılarak da destek olunabilir. Hasta için önemli olan bir sembol 

ya da eşya varsa tedavisi sırasında ya da en çok kaygıya sebep olabilecek süreçlerden biri olan cerrahi müdahale 

sırasında üzerinde taşımasına ya da yanında bulundurmasına imkan sunulabilir (Cimete, 2002). Tüm bunların 

yanında hemşireler hastaları ile konuşmaya zaman ayırmalı, pozitif ve dürüst bir davranış sergileyerek hastaların 

bakım süreci ile ilgili sorularını sonuna kadar dinleyerek cevaplandırmalıdır (Chi, 2007). Literatürde hemşirelerin 

hastaların manevi bakımına yönelik aşağıdaki uygulamalarda bulunabileceği belirtilmektedir: 

 Hastalara yaşama umudunu sağlamaya ve arttırmaya yönelik empatik ve şefkatli yaklaşım sergileme 

 Hastaları fiziksel, duygusal ve manevi açıdan tüm yönleri ile ela alma ve buna yönelik bakım planı 

oluşturma 

 Hastaların umutlarını, hayallerini, kaygılarını ve üzüntülerini ifade edebilmeleri için fırsat tanıma ve 

kendilerini tarafsız olarak dinleme ve kabul etme 

 Hasta ve ailelerinin manevi öykülerini öğrenme ve sağlıklarını biyopsikososyal açıdan tüm yönleri ile ele 

alma 

 İnançlar ve hastalıklara kattıkları anlamlar hakkında güncel bilgilere sahip olma 

 Hastalara dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için uygun mekan, süre ve kaynağı sağlama ve bu 

uygulamalarını yerine getirmelerinde yardımcı olma 

 Hastaların uygun olan manevi uygulamalarına katılma 

 Hastalar için manevi önem taşıyan eşyalara saygı gösterme 

 Hoca, imam veya papaz gibi diğer profesyoneller ile hastaların iletişiminin sağlanmasına yardımcı olma 

(Puchalski, 2001; Aştı ve diğerleri, 2005; Baldacchino, 2006). 

 

Sonuç 

Sonuç olarak, hastalık, acı çekme, ölüm gibi deneyimler zorlayıcı yaşam olayları arasındadır ve meme kanseri 

tanısı alan kadınların yarısına yakın bir kısmının tanıdan sonraki bir yıl içinde meme kanseri ile yaşamaya uyum 

sağlamakta güçlük çektiği ve dolayısıyla anksiyete ve depresyonun görüldüğü, uzun vadede ise kadınların yaşam 

kalitesinde ciddi bir azalma olduğu belirtilmektedir. Meme kanserli bireylerin bu zor deneyimlerle baş edebilmesi 

için desteklenmesinde hastalarla en sık iletişim içerisine giren ve bakımlarından sorumlu olan sağlık çalışanları 

arasında hemşirelerdir. Bu sebepledir ki hemşirelerin hastalara manevi destek sağlayabilmeleri için maneviyat 

konusu ve önemi hakkında farkındalık kazanmaları önemlidir (Hiçdurmaz ve Öz, 2013).  
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Hemşire yetiştiren okulların ders programlarında bütüncül sağlık görüşüyle manevi bakım konusuna yer verilmesi, 

hizmet içi eğitim programlarıyla çalışan hemşirelerin de konuya dikkatinin çekilmesinin, bütüncül hasta bakımı 

kapsamında yararlı olacağı düşünülmektedir. Manevi bakımın kanserli bireylerin iyileşmesine ve 

rehabilitasyonuna katkısı konusunda araştırmalar yapılmasının sağlık personelinin manevi bakım konusunda 

duyarlılıklarını geliştirmede katkı sağlayacağı öngörülmektedir (Gönenç, Akkuzu, Altın ve Möroy, 2016). Hasta 

bakımının manevi boyutunun ele alınması ve sağlık personelinin bu konuya dikkatinin çekilmesi konusunda 

ülkemizde daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu eksiklikten yola çıkarak bu makalenin literatüre 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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PROBİYOTİKLERİN PASTA FİLATA TÜRÜ PEYNİRLERDE KULLANIMI 

Abdullah ÇAĞLAR1, Gökhan AKARCA1, Oktay TOMAR1, Elif EKMEKÇİ1 

1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Afyonkarahisar 

Özet 

Probiyotik mikroorganizmaların insan sağlığı açısından birçok yararlı etkisi olduğu yapılan çalışmalarla tespit 

edilmiştir. Probiyotik kültür ilavesi ile üretilen fermente süt ürünlerinin eldesinde önemli bazı faktörler 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki kullanılacak kültürün daha önce yapılan çalışmalar ile probiyotik özelliği ortaya 

konulmuş olmalıdır. İkincisi probiyotik kültür süt ürününün üretim, olgunlaştırma ve depolama aşamalarında 

canlılığını yeterince muhafaza edebilmelidir. Ayrıca ürünün textürel ve duyusal özellikleri üzerinde olumsuz bir 

etki göstermemelidir. 

Fermente süt ürünlerinden peynir, probiyotik mikroorganizma taşıyıcısı olarak birçok avantaj sağlamaktadır. 

Birçok peynir çeşidinin üretiminde probiyotik bakteriler başarıyla kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalara göre, 

peynire bazı probiyotik suşların ilavesi hem aroma ve lezzeti olumlu yönde etkilemiş hem de olgunlaşma süresini 

kısaltabildiğinden ekonomik avantajlar sağlamıştır. Çoğu peynir çeşidinde probiyotik suşların kullanıldığı birçok 

çalışma bulunmasına rağmen pasta filata türü peynirlerde probiyotik bakterilerin kullanıldığı çalışmalar sınırlıdır. 

Pasta filata türü peynirlerde teleme 55-60 °C gibi sıcaklıklarda yoğrulup yüksek sıcaklıklarda germe işlemi 

uygulandığından dolayı kullanılacak olan probiyotik bakterilerin bu sıcaklığa dayanıklı seçilmesi gerekmektedir. 

Yapılan bu çalışmada pasta filata türü peynirlerde probiyotiklerin kullanım olanakları araştırılıp derlenmiştir.     
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THE USE OF PROBIOTICS IN PASTA FILATA CHEESE 

Abstract 

Probiotic microorganisms have been found to have many beneficial effects on human health. There are some 

important factors in the production of fermented milk products produced by addition of probiotic culture. The first 

of these should be the probiotic feature of the culture to be used with previous studies. Second, the probiotic culture 

should be able to maintain its viability adequately during the production, ripening and storage stages of the dairy 

product. Furthermore, it should not have a negative effect on the textural and sensory properties of the product. 

Cheese, one of the fermented dairy products, has many advantages as a probiotic microorganism carrier. Probiotic 

bacteria are used successfully in the production of many varieties of cheese. According to the researches, the 

addition of some probiotic strains to cheese both positively affected the flavor and flavor and provided economic 

advantages as it could shorten the ripening period. Although there are many studies using probiotic strains in most 

cheese varieties, studies using probiotic bacteria in pasta filata type cheeses are limited. The probiotic bacteria to 

be used must be selected resistant to this temperature since the pasta filata type cheese is kneaded at 55-60 ° C and 

stretched at high temperatures. In this study, probiotics usage possibilities in pasta filata type cheeses were 

investigated and compiled. 

Keywords: Probiotic, cheese, pasta filata, fermented products 
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Probiyotikler, sağlığın ve esenliğin sağlanması için bağırsak florasının geliştirilmesinde etkili olan 

mikroorganizmalar olarak bilinmektedir (Hill et al. 2014; Siu 2018). “Probiyotik” terimi, hücresel organizmalar 

üzerinde önemli etkiye sahip olan ve mikrobiyal floranın iyileştirilmesi yoluyla esenliği sağlayan canlı 

mikroorganizmaların bir grubunu ifade etmektedir (Salminen & Van Loveren, 2012; Hill et al. 2014; Siu, 2018). 

İnsan hayatı, çeşitli mikroorganizmalarla yakından bağlantılıdır. Mikrobiyota; bulaşıcı hastalıklar, sindirim sistemi 

bozuklukları, obezite, diyabet, karaciğer hastalıkları, alerjiler gibi hastalıkların gelişimini etkilemektedir (Wang et 

al. 2017). Probiyotik mikroorganizmalar, özellikle de laktik asit bakterileri (LAB) ve bifidobakteriler gibi faydalı 

türler, doğrudan veya dolaylı etkiyle patojenik semptomları hafifletebilmektedir. Ayrıca bu bakteriler değerli 

özelliklere sahip olan ve konakçı sağlığını olumlu yönde etkileyen birtakım bileşikler üretmektedirler (Bermudez-

Brito et al. 2012). Yapılan çalışmalara göre probiyotiklerin insan sağlığı üzerinde etkileri (1) gastroenterolojide 

bağırsak iltihabının ve terapötik rolün kontrolü (Bai & Ouyang, 2006); (2) insan sağlığının iyileştirilmesi ve 

antibiyotikle ilişkili ishalin kontrolü (Krämer & Bischoff, 2006); (3) Crohn hastalığının hafiflemesinin 

sürdürülmesi (Rolfe et al. 2006); (4) alerjik hastalıkların yönetimi (Boyle & Tang, 2006); (5) hamilelik sırasında 

enfeksiyonların kontrolü ve idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesi (Falagas et al. 2006);  (6) obezite ile mücadele 

(Kobyliak et al. 2016); (7) diyabet, kanser ve patojenik hastalıkların önlenmesi (Kerry et al. 2018); (8) laktoz 

intolerans semptomlarının azaltılması (Heyman & Menard, 2002); (9) Helicobacter pylori enfeksiyonlarının 

tedavisi (Cats et al. 2003); (10) bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve serum kolestrol seviyesinin düşürülmesi 

(Tripathi & Giri, 2014);  (11) periodontal hastalıklar, diş çürüğü ve ağız enfeksiyonlarının önlenmesi ve tedavisi 

(Maden & Altun, 2012); (12) hastalıklara karşı antibiyotik etki göstermesi (Sağdıç, 2004) ve (13) diğer birkaç tıbbi 

uygulama (O’Flaherty & Klaenhammer, 2010) bulunmaktadır. 

Probiyotik gıda ürünlerinin çoğu fonksiyonel gıdalar olarak sınıflandırılır ve tüm fonksiyonel gıda pazarının % 

60-70'ini oluşturmaktadır (Tripathi & Giri, 2014). Faydalı bir etki göstermek için bir gıda ürününde bulunması 

gereken probiyotik mikroorganizmaların minimum hücre yoğunluğu tartışılmaktadır (Reid, 2008). Japonya'daki 

Fermente Sütler ve Laktik Asit Bakterileri İçecekler Birliği, bir probiyotik gıdada asgari canlı bifidobakteri 

yoğunluğunun 6.0 ile 7.0 log  CFU / g veya mL arasında olması gerektiğini belirtmektedir.(Vinderola et al. 2000).  

FDA probiyotik gıdalarda mikroorganizma sayısının tüketim anında en az 106 CFU /ml olması gerektiğini 

belirtmiştir. Ayrıca sindirilen miktar ve probiyotik üründe depolamanın etkiside dikkate alındığında gerekli 

miktarın en az 108-109 olması gerektiği bildirilmiştir (Tripathi & Giri, 2014). Sindirim sistemine 109 CFU/ml canlı 

mikroorganizma geçmesi için 100 g ürün tüketilmesi önerilmektedir (Karimi et al. 2011). 

Asitlik, asitlik sonrası, paket içerisindeki oksijen ve oksijen geçirgenliği düzeyi, starter bakterileri tarafından 

sentezlenen antimikrobiyal maddelere karşı duyarlılık ve besin eksikliği gibi gıdalardaki probiyotiklerin canlılık 

kaybını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır (De Angelis & Gobbetti, 2004; Fortin et al. 2011).  

Hücre probiyotik yükünün ve kompozisyonunun gıda etiketlerine uyması çok önemlidir (Corona-Hernandez et al. 

2013). Probiyotik mikroorganizmalar, gıda ürünlerinde tüketim zamanına kadar standart bir seviyenin üzerinde 

hayatta kalmalı ve yararlı etkilerini gösterdikleri kalın bağırsağa yeterli miktarda ulaşmalıdır (Ortakci et al. 2012).  

Süt sektörü, probiyotiklerin tanıtımına öncülük ettiğinden, fermente edilmiş ve fermente edilmemiş süt ve peynir 

gibi süt ürünleri, probiyotik tüketiminin en popüler şekli olmaya devam etmektedir (Sánchez et al. 2012). Peynirler, 

canlı probiyotik mikroorganizmalar için bir dağıtım sistemi olarak yoğurt ve fermente sütlere göre birçok avantaja 
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sahiptir. Çünkü genellikle daha yüksek pH ve tamponlama kapasitesine, katı ve tutarlı bir matrikse ve nispeten 

daha yüksek yağ içeriğine sahiptirler. Bu özellikler sindirim sistemi kanalı boyunca depolama ve geçiş sırasında 

probiyotik bakterileri korumaktadır (Burns et al. 2008). Peynirler, probiyotik organizmaların dahil edildiği 

nispeten yeni ürünlerdir. Çok yönlülüğü, probiyotik gıda taşıyıcısı olarak birçok pazarlama stratejisi için fırsatlar 

sunmaktadır. Probiyotik peynir geliştirmek için tüm işlem adımlarının yanı sıra probiyotik organizmaların hayatta 

kalması üzerindeki etki seviyelerinin (pozitif veya negatif) anlaşılması önemlidir. Ürünün ticari olarak 

kullanılması için, geleneksel probiyotik olmayan ürünler ile karşılaştırıldığında işleme hattındaki değişikliklerin 

minimumda tutulması gerekmektedir (Foerst & Santivarangkna, 2016). 

Yapılan çalışmalara göre Lactobacillus ve Bifidobacterium’un tek veya karışık kültürleri; Çedar peyniri (Ong & 

Shah, 2009; Scheller & O'Sullivan, 2011), kaşar (Özer et al. 2008),  pasta filata yumuşak peyniri (Cuffia et al. 

2017), Mascarpone peyniri (de Almeida et al. 2018), Minas taze peyniri (De Souza et al. 2008; Verruck et al. 

2015), Parmesan peyniri (Fenster et al. 2003), Gouda peyniri (Gomes et al. 1998), Fresko peyniri (Vinderola et al. 

2000), Erzincan tulum peyniri (Tomar et al. 2018), Mozzarella peyniri (Yıldırım, 2017) içerisine ilave edilmiş ve 

peynirlerin içerisinde probiyotik bakterilerin tavsiye edilen canlılığı araştırılmıştır. 

 

Şekil 1. Peynirde Probiyotik Bakterilerin Canlılığını Etkileyen Ana Faktörler (Karimi et al. 2011) 

 

 

 

 

 

Pasta Filata Türü Peynirler 

 

Pasta filata, taze telemenin sıcak su içerisinde (80 °C) akıcılık ve tekstür özelliği kazandırılması sonucunda, 

kendisine özgü erime özellikleri ve lifli bir yapı sağlanması ile oluşturulan peynirlerin sınıfına verilen  bir isimdir 

(Ahmed et al. 2011). Isıtma ve germe işlemi sayesinde teleme içinde yağ ve nem hapsedilerek, parlak, beyaz bir 

görünüm veren protein liflerinin görünür bir şekilde hizalanması sağlanır (Albenzio et al. 2013). 

Pasta filata peynir çeşitleri içerisinde; Mozzarella, Kashkaval, Vastedda della valle del Belìce, Burrata, 

Caciocavallo, Caciocavallo Padolico PDO, Provolone, Provolone Valpadana PDO, Ragusano PDO, Scamorza, 

Gouda ve Parmesan  gibi çeşitler bulunmaktadır (Licitra et al. 2018; Harbutt, 2009).  

Peynirler ve özellikle taze peynirler, peynirin gastrointestinal koşullar altında probiyotik bakterilerin sağkalımını 

iyileştirme kabiliyetinden dolayı, yeni probiyotik gıdalar geliştirmek için yararlı substratlar olarak kabul 

edilmektedir (Cruz et al. 2009; Fortin et al. 2011). Bazı peynir çeşitlerinde probiyotik mikroorganizmalar çalışılmış 

olmasına rağmen (Ong et al. 2007; Albenzio et al. 2013; Burns et al. 2015; Dantas et al. 2016; Felicio et al. 2016) 

probiyotik mikroorganizmaların pasta filata peynirine dahil edilmesinin değerlendirildiği çok az sayıda 

yayınlanmış çalışma bulunmaktadır (Cuffia et al. 2017).  

 
 Probiyotik suşlar 
 İnokülasyon seviyesi 
 Nem içeriği 
 Ph ve titre edilebilir asitlik 
 H2O2 ve O2 seviyesi 
 Destekçi ve inhibitörlerin 

gelişimi 
 Gıda katkı maddeleri 
 Tuz içeriği 
 Besin kullanılabilirliği 
 Olgunlaştırma faktörleri 
 Mikroenkapsülasyon 

 
 İnokülasyon uygulamaları 

(tip ve metot) 
 Isıtma ve pişirme 

prosedürleri 
 Olgunlaşma durumları  
 Depolama sırasında 

reaksiyonlar (glikoliz, 
lipoliz, proteoliz, patojenik 
olmayan beklenmedik 
bakterilerin çoğalması) 

 Germe 
 Depolama koşulları  

 
 Materyalin tipi 
 Kalınlık 
 Oksijen geçirgenliği 
 Aktif paketleme (modifiye 

atmosfer, antimikrobiyal 
paketleme ve oksijen tutucu 
paketleme)  

Formülasyon Faktörleri Paketleme Faktörleri İşlem Faktörleri 
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Pasta Filata Türü Peynirlere Probiyotiklerin İlavesindeki Zorluklar 

Bir gıdaya probiyotik eklerken ortaya çıkan zorluk ürünün duyusal özelliklerini korumaktır (Minervini et al. 2012). 

Probiyotik kültürler ilave edilen bir gıda, orijinal ürüne kıyasla bozulmuş duyusal licitrözellikler veya tüketici 

kabulünde azalma göstermemelidir (Cruz et al. 2010). Pek çok araştırma, probiyotik bakterilerin peynire uygun 

bir kültür bileşimi ve formülasyonunda eklenmesinin, kontrolle karşılaştırıldığında son ürünün aroma ve diğer 

duyusal özelliklerini önemli ölçüde değiştirmediğini göstermektedir (Karimi et al. 2012 ). Ancak bazı 

araştırmacılar, probiyotik bakterilerin peynir içerisine dahil edilmesinin, son ürünün kontrole kıyasla duyusal 

(özellikle lezzet) kabul edilebilirliğini azalttığını bildirmiştir (Law 2001). Probiyotik bakterilerin peynirin lezzet 

özelliklerine etkisi esas olarak eklenen tür ve suşlara bağlıdır. Ayrıca, peynir üretimi ve depolanması sırasında 

suşların metabolik aktivitesine de bağlıdır (Karimi et al. 2012). 

Pasta filata peyniri yapımı sırasında probiyotiklerin ilavesinde, üstesinden gelinmesi gereken en önemli 

zorluklardan biri germe sırasında suyun yüksek sıcaklığıdır. Isıya dayanıklı bir bakteri seçimi, büyük bir canlılık 

kaybını önlemek için iyi bir strateji olabilir (Cuffia et al. 2017). Peynirde probiyotik mikroorganizmaların canlılığı 

yaygın bir şekilde suşa bağlı olmasına rağmen, oksijen ve sıcaklık dahil olmak üzere diğer faktörlerin yanı sıra 

tuzun varlığı ile sınırlandırıldığı da bilinen bir gerçektir. Peynirdeki tuz seviyesi 4 g tuz / 100 g  üst limitini 

aştığında, çoğu probiyotik suşun koloni sayısının çarpıcı bir şekilde düştüğü bildirilmiştir (Gomes et al. 1998). 

Pasta Filata Türü Peynirlere Probiyotik Mikroorganizmaların İlave Edildiği Çalışmalar 

Fior di Latte peyniri ile ilgili Minervini vd. (2012) yaptıkları çalışmada; L. casei, Lb. delbrueckii spp. bulgaricus, 

L. paracasei spp. paracasei, L. plantarum, L. rhamnosus ve L. reuteri türlerine ait 18 probiyotik suşlarını 

araştırmışlardır. Lactobasil hücrelerinin 42 ° C'de 10 dakika boyunca adaptasyonu, tüm probiyotik laktobasillerin 

10 dakika boyunca 55 ° C'de ısı direncini arttırmıştır ve iki suşun (L. delbrueckii spp. bulgaricus SP5 ve L. 

paracasei spp. paracasei BGP1), telemenin gerilmesi sırasında daha yüksek hayatta kalma oranları nedeniyle 

uygun olduğu düşünülmüştür. Dört tip Fior di Latte peyniri (1) laktik asit ile kimyasal asitlendirme, (2) laktik asit 

ile kimyasal asitlendirme ve seçilmiş probiyotik suşların eklenmesi, (3) ticari başlangıç kültürü ile biyolojik 

asitlendirme, (4) ticari başlangıç kültürü ile biyolojik asitlendirme ve seçilmiş probiyotik suşların eklenmesi ile  

üretilmiştir. Biyolojik veya doğrudan asitlendirme yöntemlerini kullanarak bu iki suş ile yapılan peynirlerin 

fizikokimyasal özellikleri ve duyusal özellikleri çok iyi bulunmuş ve her iki suşunda  4 ° C'de 14 gün depolama 

sırasında yüksek hayatta kalma gösterdiği (8.0 log10 CFU / g peynir) tespit edilmiştir. Genel olarak, endüstriyel 

işlem ve gastrointestinal geçiş sırasında hücre direncini arttıran alt ölümcül baskılara (örneğin asit, safra, oksijen, 

soğuk veya sıcaklığa) maruz kalındığında gelişmiş canlılık elde edilir (De Angelis & Gobbetti, 2004). Örneğin, B. 

adolescentis'in ölümcül ısı şokuna maruz kalmadan önce 15 dakika boyunca 47 ° C'ye maruz bırakılması, ısı 

toleransını 128 kat arttırmıştır (Schmidt & Zink 2000). Seçilen probiyotik laktobasillerin (L. delbrueckii spp. 

bulgaricus SP5 ve L. paracasei spp. paracasei BGP1)  eklenmesi, ilgili Fior di Latte peynirlerinin lezzetini ve raf 

ömrünü arttırmıştır. Genel olarak, seçilen probiyotik laktobasil içeren peynirlerde istenmeyen doku veya acı tat 

bulunmamıştır (Minervini et al. 2012). 

Cuffia vd. (2017) gerçekleştirdikleri bir çalışmada; pasta filata peynir yapımında teknolojik değişkenlerin (pıhtının 

asidifikasyonu ve gerilme zaman ve sıcaklığı) ayarlanması ve 4 ° C'de depolanması sırasında probiyotik L. 

rhamnosus GG'nin canlılığını muhafaza ettiğini bulmuşlardır. Peynir üretimi sırasında sıcak germenin 0.44 log10 
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CFU / g azalmaya neden olduğu belirtilmiştir. Probiyotik suşun raf ömrü boyunca 7.55 log10 CFU / g'nin üzerinde 

kaldığı ve simüle edilmiş gastrointestinal sindirimde yüksek direnç gösterdiği bildirilmiştir. Ayrıca peynire 

probiyotik eklenmesi sekonder proteolizi ve diasetil, asetoin, laktik ve asetik asitlerin üretimini artırmıştır. Koku, 

burukluk, asit tadı gibi duyusal özellikleri de değiştirmiştir. L. rhamnosus GG'nin varlığı koku, büzülme, asit tat 

ve artık tat değerlerini anlamlı bir şekilde arttırmıştır (p <0.05), yapışkanlık ise önemli derecede kontrol 

peynirlerinde daha yüksek bulunmuştur. 

Weinrichter vd. (2004) yaptıkları bir araştırmada, L. rhamnosus'in İsviçre tipi bir peynir üretiminde 

kullanılmasından 4 hafta sonra toplam sitratı tükettiği  gösterilmiştir. Sütteki sitrat konsantrasyonu nispeten 

düşüktür (1750 mg / L) ve peynir yapımı sırasında peynir altı suyunda çoğu (% 94) kaybolur. Bununla birlikte, 

kalan sitrat pıhtı içinde tutulur ve lezzetin gelişimi için hayati öneme sahiptir. Bazı mezofilik laktik asit bakterileri 

(LAB); asetoin, diasetil, 2,3-bütanediol ve asetik asit gibi aromatik özelliklere sahip bir dizi bileşiğin oluşumuna 

yol açan sitratı metabolize edebilir; ve bunların peynir kalitesi açısından etkisi önemlidir (Fox et al. 2000). 

Probiyotik kültürlerden etkilenen sekonder proteoliz, suş ve hücre yoğunluğuna bağlı olarak belirgin şekilde 

değişebilmektedir (Bergamini et al. 2009). L. helveticus, L. rhamnosus GG ve L. delbrueckii spp. bulgaricus gibi 

bazı bakteriler süt fermantasyonu sırasında proteolitik sistemleri tarafından peptidler üretmektedirler (González-

Olivares et al. 2014). Ayrıca, L. rhamnosus süt gıdalarında probiyotik kültür olarak yaygın şekilde kullanılan, 

onaylanmış iyi bir klinik bakteri suşudur. L. rhamnosus GG'nin gastrointestinal sistemde hayatta kalma ve kolonize 

olma kabiliyeti hem yetişkinler hem de çocuklar için gösterilmiştir (Jia et al. 2016).  

Özer vd. (2008) yaptıkları çalışmada kaşar peynirine üretim sırasında laktokoklarla birlikte ortak kültür olarak L. 

acidophilus LA-5 ve B. bifidum BB-12 ‘yi kapsüllenmiş ve serbest formda ilave etmişlerdir. Beklendiği gibi 

telemenin haşlanması serbest probiyotik bakterilerin şiddetli bir şekilde düşmesine neden olurken kapsüllenmiş 

bakterilerde şiddetli bir düşüş gözlenmemiştir. 10 °C'de 90 gün bekletildikten sonra, kapsüllenmiş form ilave 

edilen peynirlerde her iki probiyotik bakterinin sayısı (107 CFU / g) için eşiğin üstünde kaldığı bildirilmiştir. B. 

bifidum'un büyümesini etkileyen ana faktörler tuz ve çözünmüş oksijen seviyeleridir. Dış katmandan peynir 

bloklarının iç katmanına doğru tuz penetrasyon oranına bağlı olarak, bakteri hücreleri farklı seviyelerde 

parçalanmaktadır. Mevcut durumda, tuz penetrasyonu neredeyse tamamlandığı için 30 günlük depolamadan sonra 

daha belirginleşmiştir. Tuzun B. bifidum BB-12'nin kapsüllenmemiş kolonilerinin büyümesi üzerindeki olumsuz 

etkisi daha dikkat çekici bulunmuştur. B. bifidum BB-12'nin aksine kapsüllenmemiş L. acidophilus LA-5 hücreleri 

kontrol peynirinde canlılığını bir dereceye kadar koruduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu çalışmanın sonucu olarak, 

mikrokapsüllenmiş probiyotikler uygulanan kaşar peynirinin uygun bir probiyotik dağıtım aracı olduğu 

bildirilmiştir. 

Albenzio vd. (2013), Scamorza peynir türüne yapım sırasında probiyotik suş olarak B.longum, B. lactis karışımı 

ve L. acidophilus‘u ilave etmişlerdir. Peynirlerde probiyotik hücre gelişmesi L. acidophilus’da 7.55 ± 0.07 log10 

CFU/g bulunmuş, B. longum, B. lactis karışımında ise 9.09 ± 0.04 log10 CFU/g olduğu tespit edilmiştir. Toplam 

serbest yağ asidi içeriği en yüksek L. acidophilus içeren peynirlerde, orta seviyede B. longum, B. lactis karışımında 

ve en düşük seviyede ise probiyotik ilave edilmeyen kontrol grubunda tespit edilmiştir. Ayrıca L. acidophilus 

içeren Scamorza peynirinde vaccenic asit, oleik asit ve toplam konjuge linoleik asit en yüksek seviyede 

bulunmuştur. Pasta filata peynir üretiminin teknolojik aşamaları boyunca probiyotik bakterilerin hayattta kaldığı, 

spesifik metabolik yollarını koruduğu ve Scamorza peynirine fonksiyonel özellikler kazandırdığı belirtilmiştir. 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1575 
 

Albenzio vd. (2015) yayınladıkları bir başka çalışmada, Scamorza  peynir türünü üretmek için probiyotik 

organizmalar (B. longum, B. lactis karışımlarını ya da L. acidophilus) kullanmışlardır. PH 4.6'da, her iki 

bifidobakteri suşunun daha fazla proteolitik aktivite ve potansiyel biyo işlevselliği olan peptidler üretme kabiliyeti 

gösterdiğini tespit etmişlerdir.  

Angiolillo vd. (2014); probiyotik (L. rhamnosus) ve prebiyotik frukto-oligosakarit maddelerinin (FOS) taşıyıcısı 

olarak yenilebilir bir sodyum aljinat kaplamalı simbiyotik Fior di Latte peynirini formüle etmişlerdir. Peynirin 

mikrobiyolojik, duyusal ve işlevsel kalitesini değerlendirmek için üç farklı depolama sıcaklığında (4 ° C,  9 ° C ve 

14 ° C) raf ömrü testlerini yapmışlardır. Sonuçlar, fonksiyonel üründeki laktik asit bakterilerinin yaşama 

kabiliyetinin, 4 ° C, yaklaşık  4.52 × 107 CFU / g,  9 ° C'de 3.42×107 ve 14 °C 4.62 × 107 olarak hesaplamışlar ve  

tüm depolama süresi boyunca uygulanan limitin (107 CFU / g) üzerinde kaldığını tespit etmişlerdir. Ayrıca, 

kaplamaya probiyotik ve prebiyotik maddelerin eklenmesinin, Pseudomonas spp.'ye ve Enterobacteriaceae’ye 

karşı hafif bir antimikrobiyal etki gösterdiğini bildirmişlerdir.  Doğal izolatlar, patojenik ve bozulma 

mikroorganizmalarına karşı inhibe edici aktivite gösterdiğinden dolayı biyolojik korumada laktik asit bakterileri 

önem arz etmektedir (Cleveland et al. 2001). Öte yandan, Ayad vd. (2002), yabani laktokokların % 41'inin 

bakteriyosin ürettiğini bulmuşlardır. Ayrıca peynirdeki LAB metabolizmasının bazı ürünleri, probiyotik 

Bifidobacterium suşlarının büyümesini ve yaşayabilirliğini olumlu yönde etkileyebilmektedir (Klaver & van de 

Meer, 1993). 

Ortakci vd. (2012) yaptıkları araştırmaya göre; eritromisine dirençli bir probiyotik L. paracasei spp. paracasei 

LBC-1 (LBC-1e), sırasıyla 108 ve 107 CFU / g seviyesinde aljinatta mikro kapsüllenmiş veya serbest formda 

Mozzarella peynirine ilave ettiklerini bildirmişlerdir. Sıcak germe, serbest ve kapsüllenmiş L. paracasei LBC-1e 

sayısında sırasıyla  0.4 ve 0.2'lik hafif log düşüşlerine neden olmuştur. Soğukta depolamanın serbest ve jel 

kapsüllenmiş LBC-1e'nin sayısında herhangi bir farklılık oluşturmadığı belirtilmiştir. Ancak depolama sırasında 

her iki peynirdeki toplam LAB sayısının (genellikle starter S. thermophilus bakterisi) önemli derecede azaldığı 

bildirilmiştir. 

Sonuç 

Probiyotik bakterilerin kanıtlanan yararlı sağlık etkilerinden dolayı probiyotik mikroorganizmalar ilave edilerek 

üretilen fonksiyonel gıdaların pazar potansiyeli yıldan yıla sürekli bir artış göstermektedir. Pasta filata türü 

peynirlerde probiyotik mikroorganizmaların taşıyıcı olarak kullanılabileceği yapılan çalışmalarla bildirilmiştir. 

Kullanılacak probiyotik mikroorganizmalar peynire kapsüle edilmiş ya da serbest formda ilave edilebilir. Pasta 

filata türü peynirlerde yapım sırasında yüksek ısıl işlem uygulandığından dolayı seçilecek tür ya ısıya dirençli 

olmalı ya da kapsüle edilmiş formda peynire ilave edilmelidir. Ayrıca seçilecek probiyotik mikroorganizmalar 

peynirin tat ve aroması üzerinde olumsuz bir etki göstermemelidir. Pasta filata türü peynirlerde germe süreside 

probiyotik mikroorganizmaların canlılığını etkileyen bir diğer faktördür. Pasta filata türü peynirlerde probiyotik 

mikroorganizmaların yaşabileceği uygun germe sıcaklığı ve süresinin seçilmesi önemlidir. Bu alanda yapılacak 

diğer çalışmalarla kullanılacak farklı probiyotik suşların peynir üzerindeki etkisi araştırılabilir.    
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ÖZET 

Son 30-40 yılda, endüstriyel tavukçuluğun beşiği olan Avrupa Birliği (AB) ve diğer gelişmiş ülkelerde, 

entansif üretimi ciddi şekilde sorgulayan bir kamuoyu oluşmuştur. Zaman içerisinde hayvanların bulundukları 

ortamdaki rahatlık durumları tartışılmış ve bu da beraberinde hayvan refahı kavramını ortaya çıkarmıştır. Brambel 

komitesi tarafından 1993 yılında ortaya konulan hayvanların sahip olması gereken beş temel özgürlükten 

dördüncüsü, hayvanların normal davranışlarını sergileyebilmeleriyle ilgilidir. Bu bakımdan, yumurtacı tavukların 

refahı açısından, hayvanların doğal davranışlarını sergilemelerine olanak tanınması önemlidir. Türkiye’nin 

öncelikli hedeflerinden biri Avrupa Birliği’ne üye olmaktır. Halen AB ile müzakere süreci devam etmektedir. 

Yumurtacı tavukların korunması amacıyla AB Konseyi tarafından kabul edilen ilk düzenleme, 88/166/EEC sayılı 

direktif olup, yürürlüğe giren 99/74/EC sayılı direktif ile son halini almıştır. Bununla birlikte, Türkiye’de AB uyum 

yasaları çerçevesinde gerçekleştirilen yumurtacı tavukların korunması ile ilgili hukuksal yapılanma, 2011-2014 

yılları arasında yayımlanan iki yönetmelik ile güncellenmiştir. Bu derlemenin amacı, yumurtacı tavuk mevzuatının 

temelini oluşturan yumurtacı tavuklar için yetiştirme sistemleri ile AB ve Türkiye’de yumurtacı tavukların 

korunması mevzuatı ile ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi vererek konunun genel olarak 

değerlendirilmesidir. 

Türkiye’nin AB üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda hayvan refahı ile ilgili düzenlemeleri uygulaması 

zorunluluk haline gelecektir. Bu nedenle, yumurta tavukçuluğu ile ilgili yönetim koşullarını iyileştirmek, 

tavuklarda oluşacak stresi en düşük seviyeye indirmek ve refahı artırmak bakımından önemlidir. 

Anahtar kelimeler: Avrupa Birliği, hayvan refahı, yasal düzenleme, yumurtacı tavuk 

 

THE ACCESSION PROCESS OF TURKEY TO EUROPEAN UNION AN OVERVIEW OF 

LEGISLATION ON THE PROTECTION OF LAYERS IN TURKEY 

ABSTRACT 

In EU and other developed country is the cradle of industrial poultry, the public opinion questioning the 

intensive poultry sector has developed in last decade. The animal’s comforts in which they live were discussed 

and this was accompanied by the animal welfare concept in their environmental condition in time. The fourth one 

of the five freedoms published by Brambel Council in 1993 is related to showing the natural behaviours of animals. 

In this regard, it is important providing the opportunity of showing natural behaviours of animals in terms of layers 
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welfare. One of the priority aims of Turkey is to take place in the countries which are the members of European 

Union. Today it is continuing accession negotiations between Turkey and European Union. The first legislative 

text adopted by the European Council for the protection of layers was Council directive 88/166/EEC. This directive 

has been repealed by directive 99/74/EC of the European Parliament and of the Council. In Turkey, the protect of 

layers is regulated in compliance with European Union standards, and two by-laws published in 2011 and 2014 

constitute the legal basis. The purpose of this review is to give information about an overview of the legal 

framework for the protect of for layers in the European Union and Turkey, aims to provide information on the 

breeding systems stipulated by legislation, as well as on the legislation currently in force. 

Turkey's regulations on animal welfare in case the realization of application for EU membership will 

become a necessity. Therefore, it is important to improve the management conditions related to layers, to minimize 

the stress and to increase welfare in chickens. 

Keywords: Animal welfare, European Union, legal regulation, layers  

GİRİŞ 

Türkiye'de tarım sektörünün önemli bir kolu olan hayvancılık sektörü içinde bir alt sektör durumundaki 

tavukçuluk, diğer alt sektörlere örnek teşkil edecek bir yapıya ulaşmış ve gelişimine hızla devam ederek sanayi 

sektörü konumuna ulaşmıştır. İç talep ve ihracatta meydana gelen gelişmelere paralel olarak kanatlı üretim 

teknolojisi de gelişmiş, hem yumurta hem de et tavukçuluğunda verim ve pazarlama olanakları artmıştır. Kanatlı 

işletmelerinde meydana gelen yapısal değişiklikler sonucu geleneksel köy tavukçuluğu yerini, entansif koşullarda 

sürdürülen, ticari ve entegre tavukçuluk işletmelerine bırakmıştır. Ticari yumurta tavukçuluğunda yaygın olarak 

kafeste yetiştiricilik sistemi, 1930'lu yıllarda kullanılmaya başlanmış, Türkiye ve diğer dünya ülkelerinde 

konvansiyonel yetiştiricilik olarak tanımlanmıştır (Yenilmez ve Uruk, 2016). Kafes gözlerinde birim taban alana 

fazla sayıda hayvanın konulduğu, yerleşim sıklığının fazla olduğu, tünek, folluk, altlık ve eşinme alanlarının 

olmadığı konvansiyonel sistemde tavukların, doğal ihtiyaçları olan yumurtlama, kanat çırpma, tüneme ve eşinme 

davranışları kısıtlanır ve bu durum tavuklar üzerinde stres ve korku oluşumuna neden olur. Hayvan başına düşen 

kafes taban alanının azalması ile tavuklarda hareketsizlik durumu, iskelet sisteminde deformasyonlar, ayak-diz ve 

bacak sağlığının kötüleşmesi gibi sağlık sorunlarının yanı sıra, korku ve stres kaynaklı kanibalizm, tüy yolma, geri 

gagalama ve polidipsia gibi bazı davranış bozuklukları da görülmektedir (Tauson, 2005; Nicol ve ark., 2006; 

Cunha, 2007; İpek ve Sözcü, 2015; Yenilmez ve Uruk, 2016). 

Hızlı bir şekilde büyüyen ticari yumurta tavukçuluğunda, kafes sistemlerinin hayvan refahı üzerindeki 

bahsedilen olumsuz etkileri, özellikle sanayileşmiş ülkelerin kamuoyunda uzun süredir gündemi meşgul 

etmektedir. Son yıllarda hayvan refahı ve hayvan hakları konularındaki gelişmeler ile tüketicilerin doğal hayvansal 

ürünlere olan talepleri doğrultusunda, kafes tavukçuluğunda büyük kısıtlamalar getirilmiş olup, konvansiyonel 

sistemlerin yanı sıra alternatif üretim sistemleri geliştirilmiş ve bunların ürünleri de piyasa da yer almaya 

başlamıştır. Bu ülkelerdeki tüketicilerin sadece ekonomik olmakla kalmayıp lezzetli, sağlıklı ve güvenli gıdaya 

ulaşmak için hayvan refahı ve çevreye daha fazla duyarlılık göstermesi miktar odaklı üretimin kalite odaklı 

piyasalara dönüşmesine neden olmuştur (Aksoy ve ark., 2007; Bozkurt, 2017; More ve ark., 2017). Avrupa Birliği 

(AB), ticari yumurtacı tavukların fizyolojik ve ekolojik gereksinimlerinin karşılanabilmesi amacıyla kümes, yem, 

su ve bakım koşullarıyla ilgili 99/74/EC sayılı direktif ile yasal düzenlemeler yapmıştır (Council Directive, 1999). 
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AB Komisyonu’nun aldığı kararlar, geleneksel kafes sistemlerinde yetiştirilen tavukların, serbest dolaşımlı (free-

range) barınaklardaki yumurtacı tavuklara göre doğal ihtiyaçlarını daha az karşılayabilmeleri (Baxter, 1994) 

sonucundan yola çıkarak, konuyla ilgili birçok parametrenin kullanılarak mümkün olan en yüksek standardın 

oluşturulması gerekliliğine dayanmaktadır. Ayrıca, hayvanların barınak koşullarında karşı karşıya kaldıkları tüm 

olumsuz faktörlerden etkilenmeleri sonucu ortaya çıkan stresin boyutlarının saptanması ile ilgili yapılan 

araştırmalar ve hayvan refahının her geçen gün öneminin artması konuları da komisyonun aldığı kararlarda etkili 

olmuştur. Türkiye'ye baktığımızda ise henüz hayvan refahı konusunda belirgin bir şekilde duyarlılık söz konusu 

değildir.  

Türkiye tavukçuluk sektörü, gerek kurulu kapasitesi, gerekse teknik açıdan birçok AB ülkesi ile rekabet 

edebilir güçtedir. Ancak sektör, genetik materyal ve yem ham maddelerinin temini ilk sırada olmak üzere, çeşitli 

girdilerde dış ülkelere olan bağımlılık, ruhsatsız ve standart dışı üretim, kişi başına kanatlı ürünü tüketimi azlığı 

gibi çözüm bekleyen pek çok sorunla da karşı karşıyadır (Altan ve Bayraktar, 2007). Bu nedenle, diğer sektörlerde 

olduğu gibi tavukçuluk sektörü için de üretim çiftliklerinden başlayarak sofraya kadar devam eden süreçte her 

aşama için, AB uyum çalışmaları kapsamında mevzuat uyumunun yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Çünkü, sektörün ticarette ilişkili olduğu başka ülkelerde AB kriterlerini şart koşmaktadır. AB'ne üyelik süreci 

Türkiye'de bazı sorunların çözümüne katkı sağlarken, yeni ve beklenmedik sorunları da beraberinde getirmektedir. 

Helsinki Zirvesi sonrasında Türkiye'nin oybirliği ile aday ülke olarak kabul edilmesi sonrasında başlayan 

müzakereler ve uyum sürecinin belirli bir takvime bağlanması, üzerinde titizlikle durulması gereken planlama ve 

yapılanma sürecini de başlatmış bulunmaktadır. 

AB'ne uyum sürecinde yumurtacı tavuk refahına yönelik yapılacak yeni düzenlemeler, barındırma ve 

yetiştirme sistemleri başta olmak üzere sektörde köklü yapısal değişiklik ve düzenlemelere yol açacaktır. Ticari 

yumurtacı tavuk yetiştiriciliğinde, refah standartlarının gerektirdiği yapısal değişiklikler yeni yatırım ve maliyet 

artışlarını da berberinde getirecektir. Maliyet artışları başlangıçta Türkiye tavukçuluk sektörünü rekabet gücü 

bakımından olumsuz yönde etkileyecektir. Bununla birlikte, değişim süreci doğru planlandığında ihracatların 

artması, sektörün modernizasyonu, üretim standartları ve ürün kalitesinin yükselmesi, tüketici ürün 

memnuniyetinin artması gibi etkenlerde sektörün olumlu yanlarını oluşturacaktır. AB kriterlerine uyum açısından, 

yapılması planlanan standart yasa ve yönetmeliklerdeki önceliklerin belirlenmesi en az zamanlama kadar önem 

taşımaktadır. AB standartlarına geçişin kademeli olarak yapılması, belirli bir zaman dilimine yayılması, öncelik 

ve eksikliklerin belirlenmesi ve en önemlisi de yeterli fonların sağlanması uyum sürecinin olumsuz etkilerinin 

minimum düzeye indirgenebilmesinin ön koşullarını oluşturmaktadır. 

AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER AÇISINDAN TÜRKİYE'DE YUMURTACI TAVUK REFAHINA 

YÖNELİK MEVZUATLAR 

 AB mevzuat sistemi incelendiğinde birincil mevzuat olarak kanun niteliğinde bir düzenleme ile ikincil mevzuat 

olarak geçen tüm yönetmelik, talimat ve tebliğlerin hukuki dayanağının oluşturulması, yetkili otoritenin ve 

sorumlulukların belirlenmesi, farklı kurum ve birimlerin konu ile ilgili uygulamalarında birbiriyle ters düşmeyen 

ve aynı işi tekrardan koruyan anlayışın sağlanması ve buna ilişkin olarak uygulama kapasitesinin ortaya konulması 

göze çarpmaktadır. Bunun yanı sıra, hazırlanan her mevzuatın uyum durumunu ölçmede kullanılan mevzuat uyum 

tablolarının hazırlanması ve AB ile yapılacak müzakerelerde ilgililere sunulması gerekmektedir (Arık, 2007).  

AB'nin tüzük, direktif ve kararlarının Türkiye ulusal mevzuat sistemine aktarılması ve yapılacak yeni 
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değişikliklerin kolayca uyumunun sağlanması için yasal dayanak oluşturacak çerçevede, nitelikli temel kanun veya 

kanunların hazırlanması zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü, oldukça kapsamlı olan AB mevzuatı uyumunda 

yeterli yasal dayanak olmaksızın hazırlanan yönetmelik ve talimatların uygulanmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. 

Ancak, söz konusu yasal dayanak kanun ile sağlanmamış olsa da, bazı alanlarda yönetmelik, talimat ve tebliğler 

kapsamında uygulamaya konulmuştur (Arık, 2007).     

Tavukçuluk sektörünün AB kriterlerine uyumu açısından Türkiye'de mevzuat konusunda sağlanan gelişmeler 

ana hatları ile ele alınmıştır. Buna göre mevzuat konusundaki çalışmalar hayvan sağlığı ve refahı, halk sağlığı ve 

gıda, yem, ilaç başlıkları altında incelenmektedir (Arık, 2007). AB mevzuatında çiftlik hayvanlarının, yumurtacı 

tavukların, buzağıların ve domuzların korunması ile ilgili en düşük standartların belirlendiği dört temel konsey 

direktifi ve bunlara ilişkin ilave değişiklikler bulunmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye'de ikincil mevzuat olarak 

bahsedilen dört temel direktifin tek bir yönetmelikte toplandığı "Çiftlik Hayvanlarının Refahı ile İlgili Yönetmelik", 

11/6/2010 tarih ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dayanılarak 

hazırlanmış ve 23 Aralık 2011 tarihinde 28151 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır (Anonim, 2011). 

Yönetmelik yumurtacı tavuklar ve buzağılar için gereken refah uygulamaları ile ilgili olarak asgari bazı standartları 

içermektedir. Ancak, 2011 yılındaki bu yönetmelik, 22.11.2014 tarihli ve 29183 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 

"Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik" ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlüğe giren "Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmeliğin" amacı, ürün ve 

hizmetinden yararlanılan hayvanların, gelişmesi, uyumu ve evcilleşme durumları ile fizyolojik, etolojik ihtiyaçları 

ve davranışları dikkate alınarak bakıldıkları ve yetiştirildikleri koşulların asgari standartlarını belirlemektir. İlgili 

yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 9 uncu 

maddesine dayanılarak ve 98/58/EC sayılı, Çiftlik Amaçlı Yetiştirilen Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa 

Birliği Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır. 2014 tarihli bu yönetmeliğin kapsamı, çiftlik amaçlı 

yetiştirilen veya beslenen hayvanların korunması ile ilgili asgari standartları belirleyen hükümleri kapsamakta 

olup, yabani ortamlarda yaşayan hayvanları, yarışmalarda, gösterilerde, kültürel ve sportif faaliyetlerde ya da 

organizasyonlarda kullanılması amaçlanan hayvanları, deney ve laboratuvar hayvanlarını, herhangi bir omurgasız 

hayvanı kapsamaz.  

İngiliz yazar Rutz Harrison 1964 yılında yayınladığı Makineleşmiş Hayvanlar adlı kitabında, çiftlik 

hayvanlarına uygulanan yüksek verime yönelik yetiştirme sistemlerini eleştirmiştir. Bu kitap, 1965 yılında 

İngiltere'de çiftlik hayvanlarının refahı konusunu araştırmak üzere "Brambell Komitesi"nin kurulmasına öncü 

olmuştur. Brambel Komitesi çiftlik hayvanlarının en az 5 temel özgürlüğe sahip olması gerektiğini savunmuştur. 

Bu özgürlükler zorlanmadan hareket, geniş bir alanda gezinme, vücudu kaşıma veya yere sürtünme, yatma ve 

ayakları rahat bir şekilde uzatma ve gerinme özgürlükleri şeklinde sıralanabilir. Daha sonra, yine İngiliz hükümeti 

tarafından, "Çiftlik Hayvanları Refah Komitesi" kurulmuştur. Bu komite, 1993 yılında yukarıda belirtilen 

hayvanlara verilmesi gereken 5 özgürlük maddesini tekrar düzenlemiştir; hayvanlara uygun barınak ve çevre 

şartları sağlanmalı, hayvanlar aç ve susuz bırakılmamalı, kötü beslenmemeli, ağrı, yara ve hastalıklardan, korku 

ve strese neden olan olaylardan korunmalı ve duygusal rahatsızlık veren şartlar ortadan kaldırılmalı, hayvanların 

normal davranışlarını sergileyebilmeleri için, yeterli alan ve uygun barınak içi koşullar sağlanmalı, grup halinde 

barındırılan hayvanlar aynı türden olmalıdır (Appleby, 2003; Atasoy, 2011; Kaplan ve Boztepe, 2011). Yumurtacı 

tavukların korunması için minimum standartları Avrupa ülkeleri boyutunda tanımlayan ilk yönetmelik 7 Mart 1988 
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tarihinde (88/166/EEC) yürürlüğe girmiştir. “Konvansiyonel Kafeslerde Tutulan Yumurtacı Tavukların Korunması 

İçin Minimum Standartlar” isimli bu düzenleme ile kafesteki tavuklar için yaşam alanı minimum 450 cm2 olarak 

belirlenmiştir (Council Directive, 1988). Ancak bu konuda toplumsal talebin devam etmesi üzerine 1995’de 

Avrupa Komisyonu Bilimsel Veteriner Komitesi’nden farklı barındırma sistemlerinin tavukların refahına etkileri 

konusunda bir rapor hazırlaması istenmiş, komite bu raporu 1996'da hazırlamıştır (Applebey, 2003; Scientific 

Veterinary Committee, 1996; Bozkurt, 2009). Bu raporda, mevcut konvansiyonel kafes sistemlerinde, kanibalizm 

riskinin düşük olması nedeniyle tavuklarda gaga kesimi yapmaya gerek olmadığı belirtilmektedir. Kafes 

hacimlerinin küçük olması ve tavukların bu dar alan içinde hapsedilmiş olmasından dolayı kafesler yumurtacı 

tavukların refahını olumsuz olarak etkilediği rapor edilmektedir. Bunun yanı sıra, kuşluk, tünekli, altlıklı ve açık 

sistemler gibi alternatif sistemler tavukların daha fazla sayıda davranışını yapmasına olanak vermesine rağmen 

başta kanibalizm ve tüy yolma gibi riskler nedeniyle tavukların refahına bazı olumsuz etkilere de neden olduğu 

bildirilmektedir. 

Yumurtacı tavuklarda hayvan refahı yönünden belirtilen bu olumsuzlukların giderilmesine yönelik olarak, AB 

Komisyonu tarafından hazırlanan 99/74/EC sayılı konsey direktifi "Yumurtacı Tavukların Korunması için 

Minimum Standartlar” yürürlüğe konulmuş olup, 350 tavuktan daha fazla kapasiteli tüm işletmeleri 

kapsamaktadır. AB'nin 88/166/EEC sayılı yumurtacı tavuklar ile ilgili yönetmeliği ise, 99/74/EC sayılı konsey 

direktifinin kabul edilmesiyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. 1999 yılında yürürlüğe giren bu direktife ilişkin 

ilaveler 30 Ocak 2002 yılında (2002/4/EC) yapılmıştır. 99/74/EC sayılı konsey direktifi ile birlikte, 

zenginleştirilmemiş kafesler dışındaki kafeslerin kullanımı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren yasaklanmıştır. 1 Ocak 

2003 tarihinden itibaren geleneksel tip kafeslerin yapımı, alımı ve satışı yapılmamaktadır. 99/74/EC direktifinde, 

88/166/EEC yönetmeliğinden farklı olarak bütün zenginleştirilmemiş (geleneksel) kafeslerde bazı standartları 

öngörmektedir. Alternatif barındırma sistemlerine ilişkin olarak düzenlenen 99//74/EC sayılı direktif gereğince 1 

Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yönetmeliğe göre alternatif sistemler için uygulanması gereken 

minimum koşulların sağlanması gerekmektedir. Yine 99//74/EC sayılı direktif gereğince 1 Ocak 2007 tarihinden 

itibaren tüm alternatif barındırma sistemlerinde sağlanması gereken minimum standartlara ek olarak bazı 

standartlar da uygulamaya konmuştur.  

Türkiye'de yumurtacı tavuk refahının gündeme gelişi 1999 Helsinki zirvesinde Türkiye'ye AB'ne adaylık 

statüsü tanınması ile başlamıştır. Daha sonra AB, 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile tam üyelik müzakereleri 

başlatmıştır. Bunun ardından, AB müktesebatının gruplandırıldığı ve fasıl 12 olarak adlandırılan; Gıda Güvenliği, 

Veterinerlik ve Bitki Sağlığı başlığının 30 Haziran 2010 müzakereye açılması ile süreç hızlanmış ve Türkiye’de 

ulusal mevzuatın oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir. "Çiftlik Hayvanlarının Refahı ile İlgili Yönetmelik" 2011 

tarihinde 28151 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Yönetmelik ürün ve hizmetinden yararlanılan tüm çiftlik 

hayvanlarını kapsamaktadır. Yumurtacı tavukların korunmasına yönelik hükümler ise Yönetmeliğin 3. bölümünde 

yere almaktadır.  

AB üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda AB'nin yasal düzenlemelerini uygulamak zorunluluk haline 

gelecektir. AB Komisyonu'nun 2016 Türkiye Raporu'nda (Avrupa Komisyonu Raporu, 2016) gıda güvenliği, 

veterinerlik ve bitki sağlığı politikası (fasıl 12) alanındaki hazırlıkların belirli bir düzeyde kaldığı ve 2016 yılında 

herhangi bir ilerleme kaydedilmediği belirtilmiştir. Bu alandaki AB müktesebatının tam olarak uygulanması için, 

özellikle de hayvansal yan ürünler, hayvan refahı ve hayvanların kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması ile 
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hareketlerinin kontrolü konularında kayda değer ilave çabalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. 2017 yılı için, 

Türkiye'nin özellikle hayvan refahı ve hayvansal yan ürünlere ilişkin kuralların uyarlanması ve uygulanmasına 

yönelik daha fazla adım atması gerektiği de komisyonda rapor edilmiştir.  

2014 tarihli ve 29183 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Genel 

Hükümler Hakkında Yönetmelik"te ise yumurtacı tavuk refahı ile ilişkili olan bu hükümler ve içerikler 

kaldırılmıştır. Aynı tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de (tarih: 22.11.2014, sayı: 29183) "Yumurtacı Tavukların 

Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik" adı altında yeni bir yönetmeliğin yürürlüğe 

girmesiyle, yumurtacı tavukların refahına yönelik olarak hükümler getirilmiştir. Sadece yumurtacı tavuklara 

yönelik olarak hazırlanan ve halen yürürlükte olan bu yönetmeliğin amacı, yumurtacı tavukların, gelişmesi, uyumu 

ve evcilleşme durumları ile fizyolojik, etolojik ihtiyaçları ve davranışları dikkate alınarak bakıldıkları ve 

yetiştirildikleri koşulların asgari standartlarını belirlemektir. İlgili yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı 

"Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"nun 9. maddesine dayanılarak ve 1999/74/EC sayılı 

"Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartları Belirleyen Avrupa Birliği Konsey Direktifine" ve 

2002/4 sayılı "Yumurtacı Tavuk İşletmelerinin Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Avrupa Birliği Komisyon 

Direktifine" paralel olarak hazırlanmıştır. Ayrıca, yönetmelik yumurtacı tavukların korunması ile ilgili asgari 

standartları belirleyen hükümleri kapsamakta olup, yumurtacı tavuk sayısı 350 adetten az olan işletmeler ile 

damızlık amaçlı yetiştiricilik yapan işletmelerde bulunan kanatlıları kapsamaz. Yumurtacı tavukların korunmasına 

ait yasal düzenlemeler ile ilgili özet bilgiler aşağıda verilmiştir. 

YETİŞTİRME SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER 

Yönetmelik gereği, yumurtacı tavuk yetiştiriciliği yapan işletme sahipleri ya da bakıcıları alternatif sistemler, 

zenginleştirilmemiş ve zenginleştirilmiş kafes sistemlerinin her biri için belirtilmiş olan özel olan şartları 

uygulamak zorundadır.  

A- Alternatif Yetiştirme Sistemleri: Yumurtacı tavukların kafeslerdeki refah durumuna ilişkin birçok araştırma 

yapılmış ve tavukların bu 5 temel özgürlüğe erişebilmesi için kafesler yerine alternatif sistemlerin getirilmesi ön 

plana çıkmıştır. 22.11.2014 tarih ve 29183 sayılı resmi gazetede yürürlüğe giren "Yumurtacı Tavukların 

Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik"te kafessiz bütün sistemler alternatif sistem olarak 

tanımlanmaktadır. Alternatif sistemler farklı yapılarda tasarlanıp inşa edilebilmekte ve değişik yönetim 

uygulamaları ve gereksinimleri de beraberinde getirebilmektedir. Hayvanların sürekli içeride (indoor) ya da 

kısmen de dışarıda (outdoor) gezinebilmesine göre çeşitlilik arz etmektedir. Tamamen içeride olanlar altlıklı, 

ızgaralı, çok katlı kafessiz (aviary) sistemler ile tavukların zaman zaman dışarı çıkmasına olanak sağlayan serbest 

sistem (free-range) ve diğer sistemler olarak ayrılmaktadır (Baykalır ve Şimşek, 2014).  

 Yerleşim sıklığının giderek azaldığı kafessiz alternatif sistemlere ilişkin olarak düzenlenen AB’nin 99/74/EC 

sayılı direktifi gereğince 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, 1 Ocak 2007 tarihinde ilave 

düzenlemeler yapılan ve Türkiye’de de uyum sürecindeki yasal düzenlemelere esas olan yönetmeliğe göre 

alternatif sistemler için uygulanması gereken koşullar aşağıda belirtilmiştir; Oluk tipi (doğrusal) yemliklerde tavuk 

başına en az 10 cm, yuvarlak tip yemliklerde ise en az 4 cm yemlik uzunluğu sağlanmalıdır. Oluk tipi suluklarda 

tavuk başına 2,5 cm, yuvarlak tip suluklarda ise en az 1 cm suluk uzunluğu sağlanmalıdır.  Kap ya da damlalıklı 

(nipple) suluk kullanılıyor ise 10 tavuğa en az bir suluk ve her tavuğun ulaşabileceği en az iki damlalıklı ya da kap 
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tipi suluk sağlanmalıdır. Her yedi tavuk için en az bir folluk ya da grup folluk kullanımında ise 120 tavuğa en az 

1 m² folluk alanı ayrılmalıdır. Her tavuk için en az 15 cm tünek uzunluğu ve keskin kenarı olmayan yeterli sayıda 

tünek ayrılmalıdır. Tünekler altlıklı alan üzerine yerleştirilmemeli ve tünekler arası yatay mesafe en az 30 cm ve 

tünek ile duvar arasındaki yatay mesafe ise en az 20 cm olmalıdır. Izgaralı sistemlerde tavuk başına en az 250 cm² 

altlıklı alan ayrılmalı ve zemin yüzeyinin en az üçte biri altlık ile kaplanmalıdır.  

Alternatif sistemlerde asgari standartlara ek olarak aşağıdaki maddeler de belirtilmiştir (99/74/EC direktifi 

gereğinde 1 Ocak 2007 tarihli ilave standartları); Binanın zemini ayak tabanı ve tırnakları destekleyecek şekilde 

inşa edilmelidir. Katlı büyütme sistemlerinde, kafes en fazla dört kat, iki kat arası mesafe en az 45 cm olmalı, her 

katta eşit sayıda yemlik ve suluk bulunmalı ve katlar damlaların aşağıdaki katlara düşmesini engelleyecek şekilde 

düzenlenmelidir. Dışarıya açık sistemlerde çok sayıda serbest çıkış açıklığı olmalı, açıklıklar en az 35 cm 

yükseklikte ve 40 cm genişliğinde ve binanın tüm uzunluğu boyunca yerleştirilmiş olmalıdır. Bin tavuktan oluşan 

bir grup için, en az 200 cm büyüklüğünde toplam çıkış alanı sağlanmalıdır. Sistem, tavukları açık alanlarda 

olumsuz hava koşullarından ve zararlı hayvanlardan koruma esasına dayalı planlanmalıdır. Yerleşim sıklığı dokuz 

tavuk/m2’yi geçememelidir. Ancak, kullanılabilir alanın, kullanılabilir zemin yüzeyine eşit olması durumunda, bu 

Yönetmeliğin yayım tarihinden önce kurulmuş işletmeler için 31/12/2022 tarihine kadar yerleşim sıklığı 12 

tavuk/m2 olabilir. 

AB’nin 99/74/EC sayılı direktifi uyarınca tavukçulukta 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren geleneksel tip 

kafeslerin imalatı ve ticareti, zenginleştirilmiş kafesler dışındaki kafeslerin kullanımı ise 1 Ocak 2012 tarihinden 

itibaren yasaklanmıştır. Türkiye’de ise, zenginleştirilmemiş ve zenginleştirilmiş kafes sistemleri uygulamalarının 

en az aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerektiği belirtilmiştir. 

B- Zenginleştirilmemiş kafes sistemleri ile yapılan yetiştiricilik 

Kafeste tavuk başına en az 550 cm2’lik kafes taban alanı ve kısıtlama olmadan kullanılabilecek, tavuk başına en az 

10 cm yemlik uzunluğu sağlanmalıdır. Damlamalı ya da kap tipi suluk yoksa her kafeste yemlik ile aynı uzunlukta 

olan oluk tipi suluklar planlanmalı ve her kafeste en az iki damlamalı ya da kap suluk bulunmalıdır. Kafes taban 

alanının % 65’inden fazlasında kafes yüksekliği en az 40 cm olmalı ve hiçbir noktada 35 cm’den daha alçak 

olmamalıdır. Kafes gözlerinde zemin, ayak tabanını tırnaklarda dahil olmak üzere destekleyici yapıda olmalı ve 

taban eğimi % 8-14 arasında olmalıdır. Kafeslerde, uygun tırnak kısaltma gereçleri bulunmalıdır. 

C-Zenginleştirilmiş kafes sistemleri ile yapılan yetiştiricilik 

Tavuk başına en az 750 cm2 kafes taban alanı ve bu alanın 600 cm2’si kullanılabilir alan olmalıdır. Kafes yüksekliği 

kullanılabilir alan dışındaki tüm noktalarda en az 20 cm olmalı ve hiçbir kafesin toplam alanı 2000 cm2’den daha 

az olmamalıdır. Kafeste folluk, gagalama ve eşelenme ihtiyacı için altlıklı alan, tavuk başına en az 15 cm tünek 

uzunluğu ve 12 cm yemlik uzunluğu ve içme suyu sistemi olmalıdır. Tavuklara yapılacak her türlü girişimin 

kolayca yapılabilmesi için, kafes katları arasında en az 90 cm, kafesin en alt sırası ile kümes tabanı arası en az 35 

cm mesafe olmalıdır. Kafeslerde uygun tırnak kısaltma gereçleri bulunacaktır. 

KAYIT, DENETİM VE AYDINLATMA İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER 

Kayıt ve işletme numarası 

Bakanlık, tüm yetiştirme sistemlerindeki işletmelerin kayıt altına alınmasını ve insan tüketimi için pazara sürülen 

yumurtaların izlenebilirliği için her birine ayırt edici numara verilmesini temin eder. Yumurtaların elde edildiği 

yetiştirme sistemine göre farklı olmak üzere, Bakanlıkça belirlenen usullere göre bir tanımlama numarası verilir. 
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1999/74/EC sayılı Konsey Direktifi'nin kapsamına giren üretim yerlerinin kayıt altına alınması, ruhsatlandırılması 

ve ayırt edici bir kod alması gerekmektedir. Yumurtalar üzerinde gösterilen, ayırt edici kodun ilk basamağını, 

yetiştirme metodu, sonraki iki basamağı üretim yapılan AB'ne üye devleti simgeleyen harfler ve son olarak da 

işletmeye özgü beş basamaklı bir sayı oluşturmaktadır. Türkiye'de 20.12.2014 tarihli 29211 sayılı Resmi Gazetede 

(2014/55) "Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği" AB yasalarına (1308/2013 sayılı Tarımsal Ürünlere İlişkin Ortak 

Piyasa Düzeni Oluşturan Parlamento ve Konsey Tüzüğü ve (AT) 589/2008 sayılı Yumurtalara İlişkin Piyasa 

Standartlarına Yönelik Detaylı Kuralları Belirleyen Komisyon Tüzüğü) uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. 

2014/55 sayılı "Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği" kapsamında yer alan ürünlerin etiketlenmesi hususunda, 

26/1/2017 tarihli ve 29960 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve 

Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği"nde yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki kurallar uygulanmaktadır: 

1) A sınıfı yumurtada (ağırlık ve kalite yönünden sınıflandırılan yumurtalara) yetiştirme metodu kodu, işletme ve 

kümes numarası yumurta kabuğu üzerine damgalanır. İşletme numarası damgalanırken, yetiştirme metodu kodu, 

il trafik kodu ve işletmeye özgü kod arasında bulunan ve bilgisayar destekli veri tabanında işletme numarasını 15 

haneye tamamlamak için kullanılan sıfırlar damgalanmayabilir. Yetiştirme metodunun tespiti hususunda 

22/11/2014 tarihli ve 29183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Yumurtacı Tavukların Korunması İle İlgili 

Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik" hükümleri esas alınır. Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası 

önüne, organik yetiştiricilik için 0, free range (serbest yetiştirme) yetiştiricilik için 1, kümeste kafessiz yetiştiricilik 

için 2 ve kafesli yetiştiricilik için 3 olacak şekilde sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. A sınıfı 

yumurtanın üzerine yumurtlama tarihi de damgalanabilir. 2) Yumurtalar üretim yerinde veya sevk edildikleri ilk 

paketleme tesisinde damgalanır. Yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası yazılmamış olan A sınıfı 

yumurta toptan veya perakende olarak satışa arz edilemez. Yetiştirme metodu kodu, A sınıfı yumurtanın etiket 

bilgilerinde açıklanır. 3) Yumurtanın üzerindeki yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numaralarının 

kontrolünde okunabilirlik yönünden tolerans her bir hazır ambalajın içerisindeki yumurtaların % 20’si olarak 

uygulanır. 

Denetim: Farklı amaçlar için yapılan kontroller sırasında yürütülecek denetimler, her yıl kullanılan farklı 

yetiştiricilik sistemlerini istatistiki olarak temsil eden örnekleri kapsamaktadır. Kontrol: Hayvan sahibi veya 

bakıcısı tarafından sıklıkla dikkat edilmesinin gerekli olduğu yetiştirme sistemlerinde barındırılan yumurtacı 

tavuklar, refahlarının sağlanması için, günde en az bir kere kontrol edilmektedir. Gürültü seviyesi: Gürültü 

seviyesi asgariye indirilmeli, sürekli ya da ani gürültülerden kaçınılmalıdır. Havalandırma fanları, yem makineleri 

ya da diğer ekipman mümkün olan en az gürültüyü oluşturacak şekilde inşa edilmeli ve çalıştırılmalıdır. 

Aydınlatma: Tüm kümeslerde, tavukların birbirlerini görmelerine, etraflarını araştırabilmelerine ve doğal 

davranışlarına imkan sağlayacak yeterlilikte ışık şiddeti sağlanmalıdır. Doğal aydınlatmanın olması durumunda, 

kümeste pencereler ışığın eşit bir şekilde dağıtılmasına imkan verecek şekilde düzenlenmelidir. Tavuklara günde 

8 saatten az olmamak üzere, tavukların dinlenebilmeleri, immundepresyon ve göz anomalilerinin engellenmesi 

için yeterli bir süre için kesintisiz karanlık sağlanmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon: Kümes bölümleri, alet ve 

ekipmanlar düzenli aralıklarla ve kümes boşaltmadan sonra yeni bir tavuk grubunun girmesinden önce tamamen 

temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Kafeslerin dolu olduğu durumlarda, yüzeyler ve tüm ekipman yeterince 

temiz tutulmalıdır. Dışkılar sık sık uzaklaştırılmalı ve ölen hayvanlar günlük olarak toplanarak usulüne uygun 

şekilde imha edilmelidir. Kafesler: Kafesler tavukların kaçmasını önleyecek şekilde tasarlanmalı, iki ya da daha 

fazla katlı kafeslerden oluşan yerleşimlerde, tüm kafeslerin zorluk çekilmeden kontrol edilmesine ve tavukların 
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çıkartılmasının kolaylaştırılmasına imkan tanıyan önlemler alınmalı veya buna uygun araçlarla donatılmalıdır. 

Kafes kapakları yetişkin bir tavuğun gereksiz yere acı çekmesine ya da yaralanmasına neden olmayacak şekilde 

çıkarılmasına imkan verecek boyutlarda ve tasarımda yapılmalıdır. Uygun olmayan müdahaleler: Yumurtacı 

tavuklara tedavi amaçlı olmayan müdahaleler yapılmamalıdır. Ancak, yetkili otorite, tüy yolma veya kanibalizmin 

engellenmesinin diğer yöntemlerle mümkün olmadığı durumlarda, eğitimli personel tarafından yapılması şartıyla 

on günden küçük olan yumurtacı tavuk civcivlerinin gagalarının kesilmesine izin verebilir. 

SONUÇ 

Dünya’da hayvan refahı uygulamaları son dönemde tartışılan konular arasında olup, ülkeler Türkiye'de olduğu 

gibi, ulusal mevzuatlarında refah konusuna yer vermekte ya da yer vermeye başlamaktadırlar. Bilimsel ve yasal 

anlamda daha yeni önemi anlaşılmaya başlanan hayvan refahı konusunda bazı kanun ve yönetmeliklerde konuya 

ilişkin çeşitli hükümler mevcut olsa da, AB Komisyonu tarafından hazırlanan “AB Genişleme Politikasına İlişkin 

2016 Türkiye Raporunda" Türkiye'de herhangi bir ilerleme kaydedilmediği belirtilmiştir. Tarım ve hayvancılık 

sektöründe AB'ne uyumun daha kolay bir şekilde gerçekleşebilmesi için bu alandaki çalışmalara hız verilmesi 

gerekmektedir. Yumurta tavuğu yetiştiriciliği aşamasında refaha yönelik yasal mevzuatların çıkarılması, dış 

ticarette hayvan refahı uygulamalarının koşul olarak getirilmesi, tüketicilerin bilinçlenmeye başlaması hayvan 

refahını olumlu olarak pozitif etkileyecek en önemli faktörlerdir. 22.11.2014 tarih ve 29183 sayılı resmi gazetede 

yürürlüğe giren "Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine 

göre hali hazırda çalışmakta olan işletmelerde mevcut kafeslerin kullanımı 1 Ocak 2023 itibaren yasaklanmaktadır. 

Geleneksel kafes sisteminin yenilenmesi için tanınan geçiş sürecinin kısa olması, üreticilerin öz kaynak yetersizliği 

ve yetiştirme sistemlerindeki dönüşüm için devlet desteğinin öngörülmemiş olması gibi nedenler ile yönetmeliğin 

uygulanmasında yumurta üreticilerinin birçok sıkıntı ile karşı karşıya kalacağı kaçınılmazdır. Çünkü mevcut tavuk 

varlığı için kümes kapasitelerinin arttırılması ve yenilenmesi gerekmektedir. Tüm bunlar, tavukçuluk işletmeleri 

için maliyet kalemlerinin artması ve dolayısıyla da yumurta fiyatlarının da artması demektir. AB'ne geçiş 

sürecinde, hayvan refahına uyan ve uymayan üreticiler arasında haksız bir rekabetin de yaşanması olasılıklar 

arasındadır. Ancak, uzun vadede hayvan dostu ve insancıl yöntemler kullanan yetiştirici ve üreticiler, kaliteli ürün 

pazarında kendilerine pay sağlayabileceklerdir. Hayvan refahı standartlarının uygulanması, Türkiye'ye dış pazarda 

rakiplerine karşı önemli avantajlar sağlayacaktır.   

Türkiye’nin AB üyeliğinin gerçekleşmesi durumunda hayvan refahı ile ilgili düzenlemeleri uygulaması 

zorunluluk haline gelecektir. Çünkü, AB ithalat yapacağı ülkelerde hayvan refahı ile ilgili düzenlemelerin 

uygulanmasını bir ön koşul olarak talep etmeyi planlamaktadır. Bu nedenle hem genel anlamda yumurta 

tavukçuluğunda refahı geliştirmek, hem de ihracat açısından hayvansal üretimde barınaktan kesime kadar olan 

süreçte hayvan refahının istenilen standartlarda olması, yetersiz ise geliştirilmesi oldukça önemlidir.  
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ENKAPSÜLE PROBİYOTİK BAKTERİLERİN PEYNİR TEKNOLOJİSİNDE KULLANIMI 
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Özet 

Probiyotik mikroorganizmaların sağlığa olan faydaları, probiyotiklerle zenginleştirilmiş gıdalara olan talebi 

arttırmaktadır. Endüstriyel üretimi yapılan başlıca probiyotik ilaveli ürünler arasında peynir yer almaktadır. Genel 

olarak herkes tarafından tüketilen ve yüksek besin değerine sahip peynirin iyi bir probiyotik taşıyıcısı olduğu 

düşünülmektedir. Ancak, probiyotik bakteriler çeşitli fiziksel ve fizyolojik koşullara maruz kaldıklarında 

canlılıklarını ve stabilitelerini kolaylıkla kaybetmektedir. Mikroenkapsülasyon yöntemi, probiyotik bakterilerin 

gıda üretimi, depolanması ve gastointestinal koşullarda canlılık ve stabilitesini korumak için kullanılmaktadır. 

Mikroenkapsülasyon tekniğinin sağladığı avantajlardan dolayı enkapsüle probiyotik bakterileri içeren fonksiyonel 

gıdaların üretimine olan ilgi her geçen gün artmakta buna bağlı olarak da peynir teknolojisinde enkapsüle 

probiyotik mikroorganizmaların kullanımıyla ilgili çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, enkapsüle 

probiyotik bakterilerin peynir teknolojisinde kullanımı üzerine yapılan çalışmalar derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Enkapsülasyon, probiyotikler, peynir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USE OF ENCAPSULATED PROBIOTIC BACTERIA IN CHEESE TECHNOLOGY 

Abstract 

The health benefits of probiotic microorganisms increase the demand for foods enriched with probiotics. Cheese 

is one of the main probiotic added products made in industrial production. In general, cheese with high nutritional 

value and consumed by everyone is thought to be a good probiotic carrier. However, probiotic bacteria easily lose 

their viability and stability when exposed to various physical and physiological conditions. Microencapsulation 

method is used to preserve the viability and stability of probiotic bacteria in food production, storage and 

gastointestinal conditions. Due to the advantages of microencapsulation technique, interest in the production of 

functional foods containing encapsulated probiotic bacteria is increasing day by day, and accordingly, studies on 

the use of encapsulated probiotic microorganisms in cheese technology become important. In this study, studies 

on the use of encapsulated probiotic bacteria in cheese technology were reviewed. 
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Giriş 

Gıdalardaki canlı mikroorganizmaların özellikleri ve işlevselliği üzerine yapılan son bilimsel çalışmalar, 

probiyotiklerin immünolojik, sindirim ve solunum fonksiyonlarında önemli bir rol oynadığını ve çocuklar ile diğer 

yüksek risk gruplarında bulaşıcı hastalıkların azaltılmasında önemli bir etkiye sahip olabileceklerini göstermiştir. 

Buna paralel olarak, sağlığa faydalı olduğu için tüketilebilecek probiyotik yiyecek ve içeceklerin sayısı ve çeşidi 

de önemli ölçüde artış göstermiştir (FAO/WHO, 2006). 

Probiyotikler, yeterli sayıda alındıklarında konakçıya sağlık açısından fayda sağlayan canlı mikroorganizmalar 

olarak tanımlanmaktadır (Stanton et al., 1998; FAO/WHO, 2006). Probiyotik mikroorganizmaların insan tüketimi 

için güvenli olarak nitelendirilmesi önemlidir ve bu nedenle, probiyotik gıdalarda en yaygın olarak kullanılanlar, 

her ikisi de insan bağırsağında doğal olarak bulunan Lactobacillus ve Bifidobacterium cinslerine ait bakterileri 

türleridir (Tripathi & Giri, 2014). 

Probiyotik gıdalar, en az 107 kob/g düzeyinde probiyotik bakteri içermeli ve sağlık üzerinde yararlı etkilere sahip 

olması için 100 g/gün'den daha yüksek seviyelerde tüketilmelidir (Anal & Singh, 2007; Homayouni Rad, 2008). 

Probiyotik mikroorganizmaların, konakçı üzerinde yararlı etkilerini gösterebilmeleri için üretim işlemleri, 

depolanma ve raf ömrü boyunca gıda ürünlerinde canlılığını muhafaza etmesi gerekmektedir. Ayrıca ağızdan ve 

mideden geçişte hayatta kalmaları, bağırsaklara uygun miktarda ulaşmaları, bağırsakta kolonize olarak, bağırsak 

ortamındaki olumsuz koşullara dirençli olmaları beklenmektedir (Kailasapathy & Chin, 2000; Favaro-Trindade & 

Grosso, 2002; Sanz, 2007; Kim et al. 2008; De Prisco & Mauriello, 2016).  

Probiyotikler, genellikle uygun probiyotik taşıyıcısı olan yumuşak ve sert peynirler, dondurma, yoğurt ve 

dondurulmuş süt tatlıları dahil olmak üzere süt ürünleri gibi birçok gıda ürününe dahil edilmiştir (Anal & Singh, 

2007; Granato et al. 2010; Burgain et al. 2011). 
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Peynir; fermente süt ürünlerine kıyasla daha sert kıvamı, yüksek pH'sı ve yağ içeriği nedeniyle gastrointestinal 

sistemden geçiş sırasında diğer süt ürünlerinin pek çoğundan probiyotiklere daha yüksek oranda koruma 

sağlayabilmekte ve bu nedenle probiyotik alımı için ideal bir araç olarak kabul edilmektedir (Corbo et al. 2001; 

Özer ve diğerleri, 2009). Ayrıca, peynirin oksijen seviyesi, birkaç haftalık depolamada peynir mikroorganizmaları 

tarafından önemli ölçüde azaltılmakta ve bifidobakterilerin hayatta kalmasını destekleyen neredeyse anaerobik bir 

ortam sağlanmaktadır (Özer ve diğerleri, 2009).  

Peynirdeki probiyotiklerin stabilitesini etkileyen faktörler, formülasyon faktörleri (probiyotik bakteri türleri ve 

mikrobiyal etkileşimler, pH ve titre edilebilir asitlik, hidrojen peroksit, moleküler oksijen, büyüme destekleyicileri 

ve gıda katkı maddeleri, tuz, mikroenkapsülasyon ve olgunlaşma faktörleri), proses faktörleri (inkübasyon 

sıcaklığı, ısıl işlem, inokülasyon türleri ve depolama sıcaklığı) ve ambalaj malzemeleri ve sistemleri dahil olmak 

üzere 3 alanda sınıflandırılabilir (Karimi et al. 2011). Asitler, sindirim enzimleri, ısı, hidrojen peroksit, moleküler 

oksijen ve kısa zincirli yağ asitleri gibi stres faktörleri probiyotiklerin yaşayabilirliğini büyük ölçüde azaltabilir 

(Peighambardoust et al. 2011). Probiyotik hücrelerin kapsülleme yoluyla hapsolması, çevresel streslere karşı 

fiziksel bir engel oluşturmakta ve bu sebeple işleme, depolama ve sindirim sırasında probiyotik hücrelerin 

kaçınılmaz canlılık kaybını azaltmaktadır (Burgain et al. 2011; Heidebach et al. 2012). 

Enkapsülasyon sistemleri, probiyotiklerin mideden geçiş süresince düşük canlılık oranı ve bağırsakta az kalma 

süresi olmak üzere başlıca iki sorunun üstesinden gelmek için çözüm sunmaktadır. Bu sistemler; probiyotikleri 

koruyabilmekte, bazı mikro besinlerin kontrollü salınımını teşvik edebilmekte ve mukus tabakasına 

yapışabilmektedir (Takeuchi et al. 2005; Brun-Graeppi et al. 2011). 

Peynir teknolojisinde probiyotik mikroorganizmaların enkapsülasyonu 

Mikroenkapsülasyon 

Mikroenkapsülasyon; aktif bir materyalin kullanılıncaya kadar korunmasını sağlayan bir veya birden fazla 

materyal ile çevrelenmesi sonucu mikrometreden milimetreye kadar değişen boyut aralığında mikrokapsül 

oluşturulmasında kullanılan bir teknolojidir (Kınık ve diğerleri, 2003; Koç ve diğerleri, 2010). Enkapsüle edilen 

maddeye aktif materyal veya çekirdek bileşen adı verilirken, koruma sağlayan maddelere kaplama veya kabuk 

malzemeleri adı verilmektedir (Morales & Ruiz, 2016). Gıda endüstrisinde fonksiyonel bileşenlerin 

enkapsülasyonu; kötü aroma, koku ve rengi maskelemek, oksidatif reaskiyonları kontrol altına alabilmek, raf 

ömrünü uzatmak ve salınımı kontrol altına almak gibi amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır (Burgain et al. 

2011).  

Probiyotik mikroorganizmaların mikroenkapsülasyonu 

Mikroenkapsülasyon yöntemiyle; probiyotik mikroorganizmaların etrafında fiziksel bir bariyer meydana 

getirilerek olumsuz çevre koşullarına karşı mikroorganizmaların canlılığının korunması amaçlanmaktadır (Çakır, 

2006). Probiyotik bakterilerin enkapsülasyonu, gıda matrislerine ilave edilmeden önce hücreleri çevresel ve 

teknolojik koşullardan korumak; gıdalar farklı işlem koşullarına maruz kaldıklarında probiyotiklerin canlılıklarını 

artırmak ve gastrointestinal kanaldaki salınımlarını güvence altına almak için kullanılabilmektedir. Elde edilen 

mikropartiküllerin boyutunun, ilave edildiği gıdalar üzerinde olumsuz bir duyusal etkiyi önlemek için yeterince 

küçük olması önemlidir (Kailasapathy, 2002; Morales & Ruiz, 2016). Probiyotikleri içeren mikrokapsüllerin 

üretiminde temel olarak; ekstrüzyon, emülsiyon ve püskürterek kurutma (sprey kurutma) olmak üzere üç yöntem 

kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda ise ekstrüzyon ve emülsiyon teknolojilerinin en çok kullanıldığı 
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belirtilmektedir (Cook et al. 2012). Probiyotiklerin enkapsülasyonunda; aljinat, jellan gamı ve ksantan gamı, 

karragenan, selüloz asetat fitalat, kitosan, nişasta, jelatin, süt proteinleri gibi çeşitli kaplama malzemeleri 

kullanılmaktadır (Morales & Ruiz, 2016). 

Peynir teknolijisinde enkapsüle probiyotiklerin kullanımı üzerine yapılan çalışmalar 

Dinakar & Mistry (1994) Cheddar peynirinde emülsifikasyon tekniği ile enkapsüle edilmiş ardından dondurulmuş 

ve liyofilize yöntemi ile kurutulmuş Bifidobacterium bifidum hücrelerinin 24 haftaya kadar canlı kaldığını ve 

peynirin aroma, tekstür ve görünüşünü etkilemediğini belirtmişlerdir. Ayrıca peynirdeki probiyotik 

mikroorganizmanın 6 ay boyunca canlılığını sürdürmesinden dolayı bu peynire probiyotik ilavesinin önemli 

olduğu sonucuna varmışlardır. Stanton ve diğerleri (1998) gerçekleştirdikleri bir çalışmada, Bifidobakterilerin 

Cheddar peynirine dahil edilmesinin aroma, lezzet ve tekstür bakımından peynir kalitesini olumsuz yönde 

etkilemediğini gözlemlemiştir.  

Gobetti ve diğerleri (1998) yumuşak bir İtalyan peyniri olan Crescenza peynirine enkapsüle probiyotik bakteri 

ilavesinin, peynirin olgunlaşma periyodunun kısa olmasından kaynaklı olarak peynirin görünüş, aroma, 

fizikokimyasal ve mikrobiyal özelliklerinde değişikliğe sebep olmadığını belirlemişlerdir.  

Bir başka çalışmada, Cheddar peynirinde serbest probiyotik hücrelerin (Lactobacillus acidophilus ve 

Bifidobacterium infantis), muhtemelen kalsiyum aljinat kapsüller içinde organik asitler gibi metabolitlerin 

birikmesi ve hücre ölümüne neden olmasından dolayı enkapsüle hücrelere göre canlılık düzeylerinin daha fazla 

olduğu belirtilmiştir (Godward & Nga-Mun 2000).  

Gardiner ve diğerleri (2002) püskürtmeli kurutma tekniği ile enkapsüle edilen Lactobacillus casei’yi Cheddar 

peynirine ilave etmişlerdir. İlave edilen kültürlerin oda ve buzdolabı sıcaklığında 7 hafta depolaması süresince 

stabil oldukları tespit edilmiştir. 

Godward & Kailasapathy (2003) Cheddar peyniri içerisinde serbest ve enkapsülle probiyotik hücreler arasında 

canlılık karşılaştırmasının yapıldığı bir çalışmada, Cheddar peynirinin probiyotikler için ideal bir taşıyıcı olduğunu 

ancak mikroenkapsülasyonun probiyotiklerin canlılığını arttırmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca, kaplayıcı materyal 

tarafından oluşturulan fiziksel bariyer, bakteriler tarafından üretilen asit salınımını sınırlandırarak bakteriyel 

çevrede birikmesine neden olduğu için bakteri canlılığı azalmıştır. 

Kailasapathy & Masondole (2005) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, kalsiyum aljinat-nişasta ile 

mikroenkapsüle edilen probiyotik bakterilerin (Lactobacillus acidophilus DD 910 ve Bifidobacterium lactis DD 

920) ve serbest bakterilerin pH, yüksek tuzlu ortam, su tutma kapasitesi, ekzopolisakarit üretimi ve Feta peynirin 

dokusal özellikleri üzerindeki etkisi ile canlılığı 7 haftalık bir depolama boyunca incelenmiştir. Enkapsüle 

probiyotik kültürlerin eklenmesi, ekzopolisakaritlerin üretimi ile ilave edilen polimer (kapsülleyici madde olarak 

aljinat) ve dolgu maddesi (Hi Maize TM nişastası) peynirin su tutma kapasitesini arttırmıştır. Mikroenkapsülasyon, 

peynirin seyrek dokusundan tuzlu su çözeltisinde mikrokapsüllerin olası parçalanmasından ve enkapsüle edilen 

kültürler dahil edildiğinde daha yüksek bir tuz alımından dolayı probiyotik bakterilere koruma sağlamamıştır. 

Probiyotik kültürlerin, serbest ya da enkapsüle olarak eklenmesi, 7 haftalık periyotta peynir esnekliği ve 

yapışkanlığı gibi dokusal parametreleri önemli ölçüde etkilememiştir. Bununla birlikte, probiyotik kültürler dahil 

edildiğinde, Feta peynirinde çiğnenebilirlik, yapışkanlık ve sertlik bakımından önemli farklılıklar (p<0.05) tespit 

edilmiştir. Sonuçlar, kalsiyum aljinat-nişasta mikrokapsüllerin, probiyotik bakterilerin canlılığını korumak için 

önemli bir koruma sağlamadığını göstermiştir. Ayrıca mikroenkapsülasyonun, asit ve tuza toleranslı ve 
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ekzopolisakarit üreten probiyotik suşlarının seçimi ile, probiyotik bakterilerin canlılık oranının daha fazla olduğu 

ve geliştirilmiş bir dokuya sahip bir peynirin üretilmesine izin verebileceği düşünülmüştür. 

 Özer ve diğerleri (2008) Kaşar peynirinde haşlama ve kuru tuzlamanın olumsuz etkilerini en aza indirmek için, 

probiyotik suşları (Lactobacillus acidophilus LA-5 ve Bifidobacterium Bifidum BB-12) emülsiyon ve ekstrüzyon 

olmak üzere iki farklı teknikle mikroenkapsüle etmiş ve son ürünün kimyasal ve organoleptik özellikleri yanı sıra 

bu suşların canlılığını, 90 günlük depolama boyunca gözlemlemişlerdir. Nihai ürünün bakteri sayısı, proteoliz ve 

organoleptik özellikleri göz önüne alındığında iki yöntem arasında fark bulunmamıştır.  Mikroenkapsülasyonun 

Kaşar peynirinin temel bileşimini etkilemediğini; ancak proteoliz gelişiminin, enkapsüle edilmiş formda 

probiyotik bakteri içeren peynirlerde daha belirgin olduğunu belirtmiştir. Mikroenkapsülasyon, diasetil oluşumuna 

neden olmuş ve uzun zincirli serbest yağ asitlerinin konsantrasyonunu arttırmıştır. Ayrıca mikroenkapsülasyon 

peynirin görünüş, renk, tekstür ve genel olarak kabul edilebilirliğini olumsuz etkilememiştir. Mikrokapsülasyonun 

Kaşar peynirinde probiyotik canlılığı arttırmak için iyi bir yol olabileceği sonucuna varılmıştır.  

Özer ve diğerleri (2009) ekstrüzyon veya emülsiyon tekniği ile mikroenkapsüle edilen salamura beyaz peynirlerde 

kullanılan Bifidobacterium bifidum BB-12 ve Lactobacillus acidophilus LA-5'in canlılığını izledikleri bir 

çalışmada; her iki mikroenkapsülasyon tekniğinin de probiyotik bakteri sayısının terapötik minimum seviyeden (> 

107 kob/g) daha yüksek tutulmasında etkili olduğunu göstermiştir. Olgunlaşma sırasında probiyotik hücre sayısı, 

probiyotiklerin serbest hücre olarak kullanıldığı kontrol peynirinde mikroenkapsüle edilmiş hücreleri içeren 

peynirlere göre daha fazla azalmıştır. İmmobilize edilmiş probiyotikli peynirlerin orta ve uzun zincirli serbest yağ 

asidi içerikleri ile asetaldehit ve diasetil seviyeleri kontrol peynirinden çok daha yüksek tespit edilmiştir. Duyusal 

özellikleri bakımından karşılaştırıldığında ise mikroenkapsüle edilmiş probiyotik içeren peynirler ile kontrol 

peyniri arasında farklılık belirlenmemiştir. Son üründeki toplam probiyotik bakteri sayısı dikkate alındığında, 

mikroenkapsüle probiyotik hücreleri içeren peynirlerin, probiyotik olarak kabul edilebileceği sonucuna varılmıştır.  

El-Shafei, ve diğerleri (2011) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

gasseri ve Lactobacillus johnsonii türlerine ait probiyotiklerinin ayrı ayrı ilave edildiği Streptococcus 

thermophilus ve Lactobacillus bulgaricus karışık kültürü ile Streptococcus thermophilus ve aljinat jelde enkapsüle 

edilmiş Lactobacillus bulgaricus karışık kültürleri tarafından Labne peyniri üretilmiştir. Enkapsüle edilmiş 

Lactobacillus bulgaricus içeren kültür ve serbest Lactobacillus bulgaricus içeren kültürlerde zaman, sıcaklık, pH 

ve Streptococcus thermophilus ilavesi gibi polisakkaritlerin üretimini etkileyen faktörler incelenmiştir. Serbest 

kültürlere kıyasla enkapsüle Lactobacillus bulgaricus tarafından üretilen ekzopolisakkaritler daha fazla tespit 

edilmiştir. Ekzopolisakkaritleri üreten enkapsüle edilmiş Lactobacillus bulgaricus ve probiyotik bakterilerin 

kullanımı, fonksiyonel Labne peynirinde kabul edilebilir bir kalite sağlayabilmektedir. Bu ürün, uygun niteliklere 

sahip terapötik ve diyabetik süt ürünü olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca sonuçlar, tüm Labne peyniri örneklerinin 

iyi bir kaliteye sahip olduğunu, ancak enkapsüle edilmiş Lactobacillus bulgaricus kültürü içeren peynir 

örneklerinin hacim-tekstür bakımından diğerlerinden daha yüksek puanlar aldığını göstermiştir.  

Zomorodi, ve diğerleri (2011) ultrafiltrasyon tekniği ile üretilen İran beyaz peyniri içerisinde mikroenkapsüle 

edilmiş ya da serbest formdaki Lactobacillus casei (ATCC 39392), Lactobacillus plantarum (ATCC 8014) ve 

Bifidobacterium bifidum (ATCC 29521) probiyotik suşlarının canlılığını incelemişlerdir. Sonuçlar, enkapsüle 

probiyotik bakterilerin canlılığının serbest hücrelerden daha yüksek olduğunu göstermiştir. Hem serbest hem de 

mikroenkapsüle edilen formlar peynirde Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum ve Bifidobacterium bifidum 

sayısının 60 gün sonra terapötik minimum (106–107 kob/g) değer için yeterince yüksek tutulmasında başarılı 
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olmuştur. Peynire probiyotik eklenmesi kimyasal bileşimi değiştirmemiş ancak probiyotik peynirlerde pH daha 

düşük tespit edilmiştir. Ultrafiltrasyon tekniği ile üretilen İran beyaz peynirinin probiyotik organizmaların temini 

için etkili bir araç olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Kavas (2011), keçi sütünden beyaz peynir üretiminde starter kültür ile birlikte serbest halde ve mikroenkapsüle 

edilen probiyotik bakterileri (Lactobacillus paracasei ile Bifidobacterium longum) ve probiyotik + 

fruktooligosakkaritleri ilave ederek yaptığı çalışmada, kontrol örneğiyle birlikte beş farklı peynir örneğinin +4 

ºC’de 180 gün depolanması boyunca peynirlerin olgunlaşma biyokimyası ve probiyotik bakterilerin canlılıklarını 

incelemiştir. Depolama süresi sonunda, mikroenkapsüle edilen probiyotik bakterilerin canlılıklarında serbest halde 

ilave edilen probiyotik bakterilere göre daha az azalma saptanmıştır. Keçi peynirinin duyusal özellikleri üzerinde 

mikroenkapsülasyon yönteminin önemli bir etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca mikroenkapsülasyon 

yönteminin peynirdeki probiyotik bakterileri asitlik, tuz, oksijen varlığı gibi çevresel etmenlere karşı önemli 

ölçüde koruduğu tespit edilmiştir. Mikroenkapsüle edilen probiyotik bakterileri içeren peynir örneklerinin, 

minimum terapötik etki için gerekli olan değerin (107 kob/g) üzerinde 109 kob/g seviyelerinde probiyotik 

mikroorganizma içerdiği belirlenmiş ve probiyotik ürün olarak peynirlerin değerlendirilebileceği sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Mirzaei ve diğerleri (2012) yaptıkları bir çalışmada, serbest ve kalsiyum aljinat-dirençli nişasta ile mikroenkapsüle 

edilen Lactobacillus acidophilus La5 bakterisini içeren iki çeşit probiyotik İran beyaz salamura peynirinin 

soğutulmuş koşullarda 182 gün depolanma süresince canlı hücre sayısını değerlendirmişlerdir. Lactobacillus 

acidophilus'un canlı hücre sayısı, her iki peynir çeşidinde 28. günden 182. güne kadar olan depolama süresinde 

önemli ölçüde azalmıştır, ancak serbest hücreleri içeren peynirdeki azalma, mikroenkapsüle hücreleri içeren 

peynirden önemli ölçüde (p <0.05) daha yüksek tespit edilmiştir. Dört aylık depolamanın sonunda, her iki peynir 

çeşidinde canlı probiyotik bakteri sayısı Uluslararası Sütçülük Federasyonu (≥ 107 kob/g) tarafından tavsiye 

edilenden daha yüksek belirlenmiştir. Dört ay sonra, altı ay depolama süresinin sonuna kadar ise, yalnızca 

enkapsüle hücreleri içeren peynir örneklerinde canlı probiyotik bakteri sayısı, Uluslararası Sütçülük Federasyonu 

tarafından önerilenden daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca sonuçlar, mikroenkapsüle edilen hücreleri içeren 

peynirin, probiyotik bakteriyel hücrelerin insan bağırsağına iletilmesi için iyi bir taşıyıcı görevi üstlenebildiğini 

göstermiştir. 

Santillo ve diğerleri (2012) Lactobacillus acidophilus’un ve Bifidobacterium longum ve Bifidobacterium lactis 

karışımının enkapsüle hücrelerini içeren kuzu peynir mayasının Pecorino peynirinin biyokimyasal özellikleri 

üzerindeki etkisini peynir olgunlaştırmanın 1, 15, 30, 60 ve 120 günlerinde araştırmışlardır. Enkapsüle edilen 

mikroorganizmaları içeren peynir mayasının kullanımı, fonksiyonel Pecorino peyniri üretimini desteklemiştir. 120 

güne kadar olgunlaşmış peynirlerdeki biyokimyasal özellikler, kuzu peynir mayasına eklenen probiyotik suşun 

türünden etkilenmiştir. Bu probiyotik suşlar ile ilişkili enzimlerin katkısından dolayı bir Bifidobacterium longum 

ve Bifidobacterium lactis karışımı içeren peynir mayasıyla yapılan peynirde daha fazla proteolize uğradığı, 

Lactobacillus acidophilus içeren kuzu peynir mayasıyla üretilen peynirlerin ise daha yüksek serbest yağ asiti ve 

konjuge linolik asit miktarına sahip olduğu belirlenmiştir.  

Fritzen-Freire ve diğerleri (2013) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, probiyotiklerle püskürtmeli kurutma 

yöntemiyle mikroenkapsüle edilen Bifidobacterium BB-12 kullanımının Ricotta kremasının mikrobiyolojik, 

fizikokimyasal, doku, renk ve duyusal özellikleri üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Bifidobakterilerin kapsülleyici 

ajanları olarak rekonstitüye yağsız süt (RSM)/inulin ve RSM/oligofruktoz bakımından zenginleştirilmiş inulin 
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kullanılmıştır. Tüm Ricotta krem örnekleri için canlı Bifidobacterium BB-12 hücre sayısı, 60 günlük depolama 

süresince sabit bir şekilde azalmış; bununla birlikte, tüm örnekler potansiyel probiyotik olarak kabul edilmiştir. 

Depolama boyunca mikroenkapsüle bifidobakterilere sahip Ricotta krem örnekleri için canlı hücre sayısı ise, 

serbest hücreli olanlara göre çok daha fazla tespit edilmiştir. RSM/inülin ile mikrokapsüle edilen bifidobakterilerin 

Ricotta kreminde kullanımlarının, probiyotik bakterilerin korunmasında etkili bir alternatif olduğunu göstermiştir. 

Mikrokapsüllerin ilave edildiği numunelerde, toplam katı madde içeriği ve sertlik değerleri, mikrokapsülsüz 

numuneye göre daha yüksektir. Yapışkanlık değerleri, serbest bifidobakteri ve RSM/oligofruktoz bakımından 

zenginleştirilmiş inulin ile mikrokapsüle edilen bifidobakteriye sahip Ricotta krem örneklerinin depolanması 

sırasında artmış, esneklik değerleri ise sabit kalmıştır. Panelistlere göre, tüm Ricotta krem örnekleri iyi 

yayılabilirlik, iyi lezzet ve genel olarak iyi kabul edilebilirlik göstermiştir.  

Amine ve diğerleri (2014) Cheddar peynirinde koaksiyel hava akımı damlacığı ekstrüzyonu ve emülsiyon 

yöntemleriyle doğal ve palmitoillenmiş aljinat polimerlerinde mikrokapsülle edilen Bifidobacterium longum'un 

üretim ve depolanma sırasında hayatta kalmasını incelediler. B. longum kültürü ile desteklenmiş Cheddar 

peynirleri 4°C’de 21 günlük depolamanın ardından, emülsiyon işlemi ile üretilen doğal ve palmitoillenmiş aljinat 

polimerlerinde enkapsüle edilen B. longum, koaksiyel hava akımı damlacığı ekstrüzyonu yöntemiyle kapsüle 

edilen Bifidobacterium longum ve serbest hücrelerle karşılaştırıldığında daha iyi canlılık göstermiştir. Ayrıca, her 

iki polimerde immobilize edilmiş bakterilerin serbest hücrelere kıyasla simüle edilmiş mide ve bağırsak 

ortamlarına 30 kat daha dayanıklı olduğu tespit edilmiştir. Mevcut araştırmadan, mikroenkapsülasyon 

kullanımının, Bifidobacterium longum'un peynirde ve gastrointestinal geçiş sırasında canlılığını sürdürmek için 

umut verici bir strateji olduğu sonucuna varılabilmiştir.  

Rodríguez-Huezo ve diğerleri, (2014) yaptığı bir çalışmada, çift emülsiyonlarda (sulu iç faz olarak peyniraltı suyu 

ya da ballı su (aquamiel)) tutulan Lactobacillus plantarum hücreleri, pastörize Oaxaca peynirine üretim sırasında 

ilave edilmiştir. Oaxaca peynirine ilave edilen enkapsüle edilmiş probiyotik hücreler; peynir üretimi, erimesi ve 

gastointestinal koşullara maruz kalması sonrasında terapötik minimum seviyenin üstünde belirlenmiştir. 

Enkapsüle edilmemiş serbest hücrelerle üretilen kontrol peynirinin simüle edilmiş gastrointestinal koşullara (pH 

2.3 ve safra tuzları) maruz bırakılması sonucunda ise hücrelerin canlılığında önemli bir azalma görülmüştür. 

Yapılan çalışma, çift emülsiyona Lactobacillus plantarum hücrelerinin dahil edilmesinin, zorlu işlem ve ortam 

koşullarına karşı hücrelerin canlılıklarını korumak için etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir. 

Ningtyas ve diğerleri (2019), 4°C'de 35 gün depolanma boyunca fonksiyonel yağı azaltılmış Krem peynirdeki 

enkapsüle edilmiş ve enkapsüle edilmemiş probiyotik Lactobacillus rhamnosus'un canlılığını ve Krem peynirin 

mikro yapısı ile dokusal özelliklerini incelemiştir. Lactobacillus rhamnosus her iki formda da depolama süresince 

Krem peynirde canlı kalabilmiştir (en az 106 kob/g). Sonuçlar enkapsülasyonun, 35 gün depolama süresince canlı 

hücreleri daha az azalma ile koruyabildiğini göstermiştir. Prebiyotik β-glukan ve fitosterol emülsiyonlu probiyotik 

Krem peynir, 35 gün buzdolabında depolandıktan sonra canlı sayısında daha az azalma göstermiştir. Bu nedenle, 

bu bulgu, yağı azaltılmış krem peynirin probiyotik (Lactobacillus rhamnosus) ve prebiyotik (β-glukan) takviyesi 

için bir gıda matrisi olarak potansiyelini ortaya koymuştur. 4°C'de depolama boyunca yağı azaltılmış Krem peynire 

enkapsüle edilmiş veya enkapsüle edilmemiş formlarda probiyotiklerin eklenmesi pH, nem, protein veya yağ 

içeriğini önemli ölçüde değiştirmemiştir. Enkapsüle probiyotik ilavesi, enkapsüle edilmemiş forma kıyasla daha 

sert ve daha yoğun bir Krem peynir oluşmasına yol açmıştır.  

Sonuç 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/palmitoillenmi%C5%9F
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/palmitoillenmi%C5%9F
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Yapılan birçok çalışma, probiyotik mikroorganizmaların insan sağlığı üzerinde çok sayıda yararlı etkiye sahip 

olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, tüketici talepleri probiyotik gıdaların çeşit ve sayısında artışa neden 

olmaktadır. Sağlıklı beslenme konusunda tüketici bilincinin artması, probiyotik mikroorganizma içeren yeni 

gıdaların üretiminde probiyotiklerin mikroenkapsülasyonunu önemli hale getirmiştir. Probiyotik alımı için ideal 

bir araç olarak değerlendirilen süt ürünleri arasında yer alan peynirdeki probiyotik bakterileri; asitlik, tuz, oksijen 

varlığı gibi çevresel etmenlere karşı korumak amacıyla mikroenkapsülasyon yöntemi kullanılmaktadır. Probiyotik 

ürünlere olan talep artışı, peynir üretiminde mikroenkapsüle edilmiş probiyotiklerin kullanımıyla ilgili çalışmalara 

hız kazandırmıştır. Tüketici istekleri doğrultusunda peynir üretiminde mikroenkapsüle probiyotik bakterilerin 

kullanımının zamanla daha da artacağı düşünülmektedir. Peynir teknolojisinde farklı probiyotik suşların, 

mikroenkapsülasyon tekniklerinin ve kaplama materyallerinin kullanımı üzerine daha detaylı çalışmalar 

yapılmalıdır. Enkapsüle probiyotik mikroorganizmaları içeren farklı peynir çeşitleri geliştirmek için daha fazla 

araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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DEVE PEYNİR ALTI SUYU PROTEİNİNİN FAYDALI ETKİLERİ 
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ÖZET 

Amaç: Serbest radikaller ve antioksidanlar arasındaki denge, sağlığı korumak ve hastalığın ilerlemesini önlemek 

veya yavaşlatmak için önemli bir faktördür. Antioksidanların, özellikle doğal antioksidanların kullanımı yaygın 

hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Deve peynir altı suyu proteinlerinin (CWP) güçlü bir 

antioksidan özelliğe sahip olduğu kabul edilmektedir. CWP oksidatif stresi azaltmakta, bağışıklık sistemi 

fonksiyonlarını iyileştirmekte ve glutatyon seviyelerini arttırmaktadır. CWP, laktorferrin (LF), laktaalbumin, 

laktoglobulinler, laktoperoksidaz ve lisozim gibi birçok bileşen içermektedir. CWP bileşenleri, hem doğal hem de 

adaptif bağışıklık ve anti-inflamuar, antikanser, antibakteriyel ve antiviral aktivitelerin uyarılması da dahil olmak 

üzere birçok faydalı etkiye sahiptir. Bu çalışma CWP’nin hastalık tedavisi ve beslenme müdahalesindeki terapötik 

kullanımlarını desteklemek için faydalı etkilerinin bilimsel kanıtları ve literatür çalışmalarının özeti olarak 

sunulmaktadır. 

Bulgular: Deve peynir altı suyu proteinleri güçlü bir antioksidan özelliğe sahiptir. Laktoferrin (LF), laktalbumin, 

laktoglobulinler, laktoperoksidaz ve lisozim gibi birçok bileşen içermektedir. Düşük β-laktoglobülin içermesi 

nedeniyle çocuklarda süt alerjisi görülme riskini düşürmektedir.  

Sonuç: Deve peynir altı suyu proteini bir besin takviyesi olarak görev yapan güvenilir bir amino asit ve biyolojik 

olarak protein kaynağıdır. CWP’nin bazı patolojik durumlarda tedavi edici özelliklerine sahip olduğuna dair 

araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır. Deve peynir altı suyu proteini potansiyel faydalı etkileri mevcuttur. Son 

zamanlarda immüno-modülatör, antioksidan, antiinflamuar, antidiyabetik, anti-termal ve antihipertansif ajan 

olarak deve peynir altı suyu proteini takviyesi olarak kullanılmasına odaklanılmıştır. Bu bağlamda bu derleme, 

deve peynir altı suyu proteini takviyesinin, yüksek konsantrasyonda hücresel antioksidanları koruduğu ve 

kanserojen detoksifikasyonunu teşvik eden immün savunmaları artırdığı gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Deve Sütü, Peynir Altı Suyu Proteinleri, Sağlık 

ABSTRACT 

Objective: The balance between free radicals and antioxidants is an important factor in maintaining health and 

preventing or slowing down the progression of diseases. The use of antioxidants, especially natural antioxidants, 

plays a major role in the prevention of common diseases. Camel whey proteins (CWP) are considered to have 

strong antioxidant properties. CWP reduces oxidative stress, improves the functions of the immune system and 

increases the glutathione levels. CWP contains many components such as lactorferrin (LF), lactalbumin, 

lactoglobulins, lactoperoxidase and lysozymes. CWP components have many beneficial effects, including both 

innate and adaptive immunity and the stimulation of anti-inflammatory, anticancer, antibacterial and antiviral 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1603 
 

activities. This study is presented as a summary of the literature and scientific evidence of the beneficial effects of 

CWP to support their therapeutic use in disease treatment and nutritional intervention. 

Results: Camel whey proteins have strong antioxidant properties. It contains many components such as lactoferrin 

(LF)  lactalbumin, lactoglobulins, lactoperoxidase and lysozymes. Because of its low β-lactoglobulin content, it 

reduces the risk of milk allergy in children. 

Conclusion: Camel whey protein is a reliable amino acid and a biological protein source that serves as a nutritional 

supplement. Researches showing CWP has therapeutic properties in some pathological conditions are in increase 

day by day. Camel whey protein has potential beneficial effects. Recently, it has been focused on the use of camel 

whey protein supplementation as an immunomodulator, antioxidant, antiinflammatory, antidiabetic, anti-thermal 

and antihypertensive agent. In this context, this review has shown that camel whey protein supplementation 

protects cellular antioxidants at high concentrations and increases immune defenses that promote carcinogenic 

detoxification. 

Keywords: Camel Milk, Whey Protein, Health 

 

 

DEVE SÜTÜ VE PEYNİR ALTI SUYU PROTEİNLERİ 

Giriş 

     Deve sütü yöresel olarak popülerdir ve çoğunlukla taze çiğ süt veya ekşi süt olarak tüketilmektedir (1). 

Özellikleri ve bileşimi devenin yaşı, cinsi, hayvanın sağlığı, beslenme koşulları, laktasyon aşaması, mevsim ve 

coğrafi konum gibi birçok faktöre bağlıdır (2). Yenidoğan ve yetişkin beslenmesinde önemli olan aktif bileşikler 

deve sütünde bulunmaktadır. Deve sütü temel olarak lipitler, proteinler, laktoz, kül, mineraller ve çok sayıda 

vitamin, esansiyel aminoasitler ve diğer metabolitlerden oluşmaktadır (3). 

     Deve sütü bileşenlerinin ortalama değerleri şu şekildedir; yağ maddesi 3.78 ± 1.31, toplam protein 3.19 ± 0.60, 

kuru madde 11.98 ±  1.78, laktoz 4.34 ±  0.54 ve kül 0.81 ±  0.08’dir. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre 

anti-diabetik ve anti-hipertansif özellikler de dahil olmak üzere çeşitli terapötik faydalara sahip olduğu 

bildirilmektedir. Düşük alerjenik özellikleri nedeniyle yenidoğan ve inek sütüne alerjisi olan çocuklar için deve 

sütü önerilmektedir (4). 

     Doğal antioksidanlar, oksidatif strese bağlı mekanizmalar yoluyla bağışıklık sisteminin fonksiyonunu 

güçlendirmede merkezi rol oynamaktadır. Deneysel hayvan modellerinde yapılan bir araştırmada diyabetik 

yaraların iyileşme sürecini hızlandırmada doğal antioksidanlar olarak immümodülatör görevinde deve peynir altı 

suyu proteininin yararlı olduğu bildirilmiştir (5). Bu nedenle birçok yeni çalışma gıdalardaki antioksidanların 

özellikle de her yaştan insanlar tarafından her gün tüketilen süt ve süt türevli peptitlerin genel sağlık ve bağışıklık 

sistemi işlevi üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır (6). Deve peynir altı suyu proteini amino asit içeriğinin yüksek 

olmasından dolayı sığır ve peynir altı suyu proteinlerinden daha fazla antioksidan aktiviteler sergilemektedir. Son 

zamanlarda yapılan araştırmalar peynir altı suyu proteininin antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelere sahip 

olduğunu da göstermektedir (7). 
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      Bir araştırmaya göre, peynir altı suyu protein konsantresi (WPC) ile takviye edilmiş aflatoksin (AF) ile 

kontamine bir diyet uygulanmış hayvanların, karaciğerinde yalnız AF ile kontamine olmuş bir diyetle beslenen 

hayvanlarla karşılaştırıldığında, lipit peroksidasyonunun (LP) azaldığını ve karaciğerde glutatyon (GSH) 

seviyelerinin önemli ölçüde arttığı gözlenmiştir. CWP ayrıca karaciğerdeki GSH düzeylerini de eski durumuna 

getirebilmektedir. Başka bir çalışmada, WP ile takviye uygulamasının inflamasyonu, oksidatif stres ve kan 

basıncını azalttığı sonucuna varılmıştır (8).  Diğer bir çalışmada, CWP’nin hepatik lipit peroksidasyonunu 

azaltarak ve glutatyon-S-transferazı aktive ederek GSH seviyelerini artırıp oksidatif stresi baskıladığı 

gösterilmiştir (9).  

     Son zamanlarda sayısız çalışma deve sütünün bu terapötik etkilerini incelemektedir. Ve deve sütü peynir altı 

suyu proteininin mevcut terapötik kullanımını desteklemek için ayrıntılı bileşimleri incelenmiştir. Şekil 1.’de deve 

sütü peynir altı suyu proteinin biyolojik faydaları gösterilmiştir (10). 

Şekil 1. Diğer Peynir Altı Suyu Proteinleriyle Karşılaştırıldığında Deve Peynir Altı Suyu Proteininin Özgün 

Bileşenleri (10). 

     Deve sütü peynir altı suyu proteini, toplam deve sütü proteininin %20-25’ini oluşturmaktadır. CWP serum 

albümin, α-laktalbümin (α-LA), immünoglobulin (Ig), lakto-phorin ve peptidoglikan tanıma proteinini 
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içermektedir. CWP ayrıca laktoperoksidaz (LPO), lizozim ve laktoferrin (LF) ile biyolojik fonksiyonlu diğer 

proteinleri de içermektedir (11). Serum albumin, ortalama 10.8 g/L konsrantrasyona sahip deve sütünde bulunan 

ana peynir altı suyu proteinidir. Peynir altı suyu proteini esansiyel ve nonesansiyel aminoasitleri içermektedir. 

CWP’ler ayrıca hücre büyümesi için önemli olan bol miktarda glutamin ve dallı zincirli amino asit kaynağıdır. 

İnsan ve deve sütü yüksek düzeyde α-LA ve LF içerirken her iki süt grubunda  β-LG eksikliği mevcuttur. β-LG, 

bebeklerde sığır sütüne karşı alerjiden sorumludur. CWP (deve sütü peynir altı suyu proteini)’nin alerjik özellikleri 

yoktur ve laktoz intoleransı veya bağışıklık yetersizliği olan bireyler için önerilmektedir (12). Ayrıca deve sütünde 

bulunan laktoferrin konsantrasyonu sığır sütündeki konsantrasyondan yaklaşık üç kat daha fazladır. LF, tek başına 

veya lizozim ve immünoglobülinler gibi diğer süt proteinleri ile kombinasyon halinde, mikroorganizmaların neden 

olduğu enfeksiyona karşı doğal ve spesifik konak savunma mekanizmalarında hayati bir rol oynamaktadır (10).  

     Deve sütü inek ve manda sütünden daha yüksek konsantrasyonlarda lizozim, LF ve IgG'ye sahiptir. Lizozim 

ayrıca süt, gözyaşı, tükürük ve birçok memeli sekresyonunda da bulunan bir antibakteriyel proteindir ve bu nedenle 

doğuştan gelen bağışıklığın arttırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, CWP'nin benzersiz 

bileşenleri birçok hastalıkta terapötik kullanımını desteklemektedir. 

Tablo 1. Peynir Altı Suyu Proteini Bileşenleri Ve Biyolojik Aktiviteleri (10). 

Peynir Altı Suyu Proteini 

Bileşenleri 
Biyolojik Fonksiyonlar Türler 

α-Laktalbumin 
 

Sistematik antijene karşı antikor 

yanıtının arttırılması stimülasyon 

ve bebek maması imalatında 

kullanılır 

 
Deve, sığır ve insan 

Laktoferrin 

Mikroorganizmalara karşı 

antimikrobiyal aktiviteler, 
antikanser ve antiinflamatuar 
etki gösterir 

 
Deve, sığır ve insan 

 
β-Laktoglobulin 
 

Aminoasit kaynağı ve çocuk 

alerjisinden sorumludur 
Sığır, manda, keçi ve at 

Lizozimler 
Süt, gözyaşı ve tükürükte bulunan 

antibakteriyel protein 
Deve ve sığır 

İmmunglobulin Bağışıklık sistemini güçlendirir Deve, sığır ve insan 

Laktoperoksidaz Bakteriyel büyümenin baskılanması 
 
Deve ve sığır 

Glikomakropeptit 

Asit gastrik sekresyonunu inhibe 
edici özelliğe sahiptir, peynir altı 

suyu proteinlerinin %10-20’sini 

oluşturmaktadır 

 
Deve ve sığır 

 

 

Bağışıklık Sistemini Koruyan Bir Bağışıklık Düzenleyici Faktör Olarak Deve Peynir Altı Suyu Proteini 

     Deve peynir altı suyu proteinleri, kanıtlanmış in vitro ve in vivo modellerde kullanılarak bağışıklık sistemi 

fonksiyonunu modüle ettiği gösterilen çok az bileşenden (veya diyet takviyesi) bazılarıdır. CWP; lenfosit 

aktivasyonu, sitokin salgısı ve antikor üretimi gibi farklı  immün hücre fonksiyonlarını modüle etmektedir (10). 

Peynir altı suyu proteinleri; IL-1, IL-8, IL-6, makrofaj enflamatuar proteinlerinin (MIP-1 a, MIP-1β) ve tümör 

nekroz faktörünün (TNF-α)  üretimini arttırmaktadır (13). CWP, erken gelişim sırasında immün hücre 
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fonksiyonlarını arttırmaktadır. Diyabet hastalığı dahil olmak üzere bazı immün sistem hastalıklarında hayati 

terapötik rol oynamaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre diyabetik farelerde CWP immün tepkiyi geliştirmiş ve 

bunun sebebi CWP diyabet sırasında B ve T hücrelerinde hücre iskeleti yeniden düzenlemelerini ve kemotaksiyi 

arttırmasına bağlanmıştır (14). Başka bir çalışma, zayıflatılmış bir sistein bakımından zengin WP izolatının oral 

yoldan verilmesini takiben GSH'siz bazı HIV hastalarında GSH seviyelerinin arttığı bildirmiştir. Ayrıca, WP'den 

elde edilen ürünler, in vitro ve in vivo çalışmalarda immün fonksiyonları düzenlemektedir. (15). CWP, çocukluk 

çağı astımına karşı koruyucu etkileri de bulunmaktadır.  Antikanser ve CWP’nin immün sistem etkileri ve 

diyabetiklerde CWP’nin antiapoptotik etkileri yeni terapötik etkilerini araştırmaya zemin hazırlamaktadır. GSH 

seviyelerini arttırarak CWP lenfositlerin poliferasyonunu uyarmaktadır (16). Ek olarak CWP mast hücrelerinin 

sayısını ve bunlarla ilişkili sitokinler ve diğer biyokimyasal mediatörlerin üretimini arttırmaktadır. CWP, TNF-a 

ve hücre ölümü reseptörü mRNA’larının ekspresyonunu düzenler ve diyabetik yaraların iyileşmesini 

arttırmaktadır. Bu fraksiyonlar, prebiyotik etkiler, doku onarımının teşviki, bağırsak bütünlüğünün korunması, 

patojenlerin imhası ve toksinlerin giderilmesi gibi bir dizi biyolojik olarak aktif fonksiyona bağlı immün 

fonksiyonu modüle eden immün arttırıcı bileşenler oluşturmaktadır (17). 

     Diyete peynir altı suyu konsantrasyonu eklenmesinin, şu anda tıbbi kullanımda olan çeşitli farklı aşı 

antijenlerine karşı birincil ve ikincil bağırsak yolu antikor yanıtlarını önemli ölçüde geliştirdiği gösterilmiştir. 

Peynir altı suyu protein konsantrasyonundan %20 protein içeren bir diyet tüketen kemirgenler, influenza aşısı, 

tetanoz toksoidleri, poliomiyelit aşısı ve kolera toksinlerine karşı anlamlı derecede daha iyi bir bağışıklık tepkisi 

gösterdiği tanımlanmıştır (18).  Ayrıca, diyabetik farelerdeki CWP takviyesi, oksidatif stresi azaltarak yara 

iyileşmesini hızlandıran proinflamatuar sitokin seviyeleri ve doku onarımını desteklediği görülmüştür. CWP, 

diyabetik hayvanlarda inflamatuar sitokinleri baskılayarak yara iyileşme kapasitesini arttırmaktadır. CWP'nin 

immün fonksiyonlar üzerindeki etkileri sitokinlerin  düzenlenmesini ve lökosit proliferasyonunun arttırılmasını 

içermektedir. CWP'nin LF (laktoferrin), LPO (laktoperoksidaz), glikomakropeptid, serum albümin, farklı büyüme 

faktörleri ve Immünoglobülinler gibi biyoaktif bileşenleri, antikanser, antiviral, antibakteriyel ve antifungal 

aktiviteler sergilemektedir (19). 

Deve Peynir Altı Suyu Proteininin Antidiyabetik Etkileri 

      Diyabet mellitus (DM), düşük insülin sekresyonu ve /  veya artan insülin direncinden kaynaklanan anormal 

derecede yüksek kan glukoz seviyeleri ile karakterizedir. Oksidatif stres, hücre ömrünü etkileyen diyabetik 

komplikasyonlarda önemli patojenik faktördür. Reaktif oksijen türleri (ROS), hücre sinyalleşmesinde ve immün 

yanıtta önemli rol oynamasına rağmen, yüksek ROS seviyeleri diyabet sırasında oksidatif strese neden olmaktadır. 

CWP, oksidatif stresi ve diyabet tedavisinde önemli bir faktör olarak rol oynayan inflamatuar cevabı 

düzenlemektedir. CWP takviyesi, diyabetik modellerde yara iyileşmesi sırasındaki normal enflamatuar süreci stres 

ve inflamatuar sitokin seviyelerini geri alarak geliştirmektedir. LF, TNF-α ve IL-6 seviyelerini düzenleyerek 

enflamasyon ve mortaliteyi azaltmaktadır (10). 

     Peynir altı suyu takviyesi, GSH sentezini, hücresel antioksidan savunma sisteminin işlevini ve yara iyileşmesini 

arttırmaktadır. CWP, diyabetik hastalarda kan glukoz seviyelerini, oksidatif stres, büyüme faktörü seviyelerini ve 

enflamatuar yanıtını azaltarak bozulmuş yara iyileşmesini hızlandırır. Ek olarak, CWP diyabetik 

komplikasyonlarda önemli rol oynayan T yardımcı 1 (Th1) – tipi T hücrelerini de inhibe eder. Bu bağlamda, CWP 

uzun süreli enflamasyonu sınırlar, bağışıklık sistemi fonksiyonunu iyileştir ve diyabetik fareler modellerinde yara 
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iyileşmesini arttırmaktadır. Genel olarak CWP takviyesi oksidatif stresi azaltmaktadır, merkezi sinir sistemi (CNS) 

nöronlarını korur ve diyabetik farelerde nöro-davranışlarını arttırdığı bildirilmiştir (17). 

Deve Peynir Altı Suyu Proteininin Antihipertansif Etkileri 

     Fermente deve sütü, anjiyotensin I-dönüştürücü enzim (ACE) inhibe edici peptidleri (66) içermektedir. Bu 

peptitler kan basıncını düzenler, kazein ve peynir altı suyu proteinlerinin proteolitik sindirimi ile üretilmektedir 

(10). Bu peptitlerin C- terminal dizileri ACE aktivitesini inhibe etmek için ACE’nin aktif bölgesine bağlanır. 

Ayrıca deve sütü proteinlerinin hipokolesterolemik etkisi, kolesterol düzeyleriyle reaksiyona giren ve düzeyleri 

azaltan biyoaktif peptitlerin varlığından kaynaklanabilir. Deve sütü proteinlerinin hipoglisemik etkisi, CWP'de 

bulunan insülin / insülin benzeri bir bileşen ve küçük immünglobülinler varlığı gibi birçok faktöre bağlıdır (20).  

Deve Peynir Altı Suyu Proteininin Antibakteriyel Özellikleri 

    CWP, gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı antibakteriyel etkileri olduğu bildirilen birçok bileşeni 

içermektedir. Bu bileşenlerin hepsi bakteri üremesini engelleyebilen lizozim, laktoferrin, hidrojen peroksit ve 

immünglobülinleri içermektedir. Ek olarak lizozim, bazı Ig’ler Escherichia coli, Staphylococcus aureus ve 

rotavirüsü inhibe etmektedir. Laktoferrin, çevrede bakteri üremesi için gerekli olan demire bağlanarak Salmonella 

Typhimurium büyümesini inhibe etmektedir, böylece bakteriyostatik bir etki yaratmaktadır. Bununla birlikte, 

lizozim, bakteri hücre duvarına zarar vererek bazı bakterilerin büyümesini inhibe etmektedir. Ek olarak deve sütü 

lizozimi, S. Typhimurium’a karşı diğer süt türlerinin lizozimde daha fazla etkinliğe sahiptir. Immünglobülinler, 

laktoferrin ve lizozim CWP’de sığır sütünden daha yüksek konsantrasyonlarda bulunmaktadır. CWP’lerin en aktif 

bileşenlerinden birisi α-laktalbumin (α-LA)’dir. Yenidoğanları farklı patajenlere sahip enfeksiyonlardan 

koruyabilir. Laktoperoksidaz bazı gram-pozitif suşlara karşı bakteriyostatik aktiviteye ve bazı gram- negatif 

suşlara karşı bakterisidal aktiviteye sahiptir. Dahası deve sütü rotavirüse karşı koruyan çok miktarda antikor 

içermektedir (10). 

     CWP’inin E.coli’ye karşı antibakteriyel aktivitesi, proteinaz tarafından hidroliz yoluyla önemli ölçüde 

arttırılabilmektedir. Bu sonucu destekleyen, deve kolostral peynir altı suyu proteinlerini peptitlere sindirmek için 

pepsin ve pankreatini kullanan bir çalışmada, kolostral peynir altı suyu proteininin enzimatik sindirimden sonra 

gram-negatif ve gram-pozitif bakterilere karşı antibakteriyel aktivite sergilediği gösterilmiştir. Ek olarak, 

antioksidan aktivite ve ACE inhibisyonu gibi enzimatik sindirim ile farklı aktiviteler geliştirilmiştir. Bu faaliyetler, 

kolostral peynir altı suyu proteininin hidrolizatından biyoaktif peptitlerin salınmasının ardından, laktoferrin 

peptitleri gibi kolostrum peynir altı suyu peptitletinin antibakteriyel etkinliğinin, doğal laktoferrinden daha güçlü 

olduğu ileri sürerek arttırılmıştır. Bu sonuçlar, CWP’lerin ve bunların hidrolizatlarının, oksidatif stres seviyelerini 

azaltmak için gıdada doğal antioksidanlar olarak kullanılabileceğini göstermektedir (10). 

 

 

Sonuç ve Öneriler 

     Deve peynir altı suyu proteini bir besin takviyesi olarak görev yapan güvenilir bir amino asit ve biyolojik olarak 

protein kaynağıdır. CWP’nin bazı patolojik durumlarda tedavi edici özelliklerine sahip olduğuna dair araştırmalar 
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gün geçtikçe artmaktadır. Deve peynir altı suyu proteini potansiyel faydalı etkileri mevcuttur. Son zamanlarda 

immüno-modülatör, antioksidan, antiinflamuar, antidiyabetik, anti-termal ve antihipertansif ajan olarak deve 

peynir altı suyu proteini takviyesi olarak kullanılmasına odaklanılmıştır. Bu bağlamda bu derleme, deve peynir altı 

suyu proteini takviyesinin, yüksek konsantrasyonda hücresel antioksidanları koruduğu ve kanserojen 

detoksifikasyonunu teşvik eden immün savunmaları artırdığı gösterilmiştir. Bu bilgiler ışığında deve peynir altı 

suyu proteini takviyesi, kanser tedavisinde farmasötik olmayan yardımcı bir tedavi olarak görülmeye 

başlanılmıştır. Bunun yanı sıra CWP doku rejeneratif mekanizmalarını uyaran ve immün baskılanmayı en aza 

indirmeye yardımcı olan organ ve dokulara bol miktarda esansiyel amino asit sağlamaktadır. Ayrıca deve sütü, 

kan basıncını düzenleyen ve kazein ve peynir altı suyu proteolitik sindirimi tarafından üretilen, inhibitör bir peptit 

olan anjiyotensin I-dönüştürücü enzimi (ACE) içermektedir. Diyabet tedavisinde CWP’nin terapötik kullanımı, 

kan şekeri seviyelerini, oksidatif stresi, büyüme faktörü seviyelerini ve enflamatuar tepkisini azaltarak diyabetik 

hastalarda yarar iyileşmesine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle deve peynir altı suyu proteininin 

değerlendirilmesinin sağlanması ve bu amaçla ilgili tarafların bilgilendirilmesinin, bu alanda yapılacak olan 

bilimsel çalışmalarının arttırılmasının önemli olacağı öngörülmektedir. 
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Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İnternet Bağımlılık Düzeyleri ve İlişkili 

Faktörler 
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1,2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Aydın/Türkiye 

 
ÖZ: Sağlık, insanoğlunun varoluşundan itibaren üzerinde en çok durduğu kavramlardan biri  
 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumdaki her bir bireyin sağlıklarını korumaları ve  
 
geliştirmeleri için olumlu sağlık davranışı kazanarak kendi “sağlıklı yaşam biçimlerini”  
 
oluşturmaları gerekir. (Zaybak ve Fadıllıoğlu, 2004)  
 
Hemşirelik öğrencilerinin ileride yetkin birer hemşire olabilmeleri için öncelikle kendilerinin  
 
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına sahip olmaları gerekir. (Aksoy ve Uçar, 2014). 

Literatürdeki hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile ilgili çalışmalar  
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incelendiğinde hemşirelik öğrencilerinin genel olarak sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında  
 
orta ve orta düzeyin üstünde olduğu görülmüştür. Sigara ve alkol kullanımı sağlıklı yaşam  
 
biçimi davranışlarını olumsuz egzersiz yapmak ise olumlu etkilemektedir.  
 
İnternet bağımlılığı genel olarak internetin normalden fazla kullanılması isteğinin önüne  
 
geçilememesi, internete bağlı olmadan geçirilen sürenin değerini kaybetmesi, mahrum  
 
kalındığında aşırı sinirlilik hali ve saldırganlık olması ve kişinin iş, sosyal, ailevi hayatının  
 
giderek bozulması olarak tanımlanabilir (Young, 2004). 
 
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin cinsiyet,  
 
sigara ve alkol kullanımı, internette geçirilen süreye, dinlenmeye zaman ayırma durumuna,  
 
hobisi olma durumuna, sosyal destek alma durumuna, aile eğitim durumuna, depresyon ve  
 
anksiyete düzeyine bağlı olduğu anlaşılmıştır. Ailelere internet kullanımı ile ilgili eğitimler  
 
verilerek teknoloji ile erken yaşlarda tanışan bireylerin internet bağımlılığı ile mücadele  
 
edilebilir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, hemşirelik eğitimi, internet bağımlılığı. 
   
 
ABSTRACT: Health has emerged as one of the most emphasized concepts of human beings  
 
since its existence. Each individual in the society needs to establish positive davranış healthy  
 
lifestyles arak by gaining positive health behavior in order to protect and improve their health.  
 
(Zaybak and Fadıllıoğlu, 2004) Nursing students need to have healthy lifestyle behaviors in  
 
order to become competent nurses in the future. (Aksoy and Uçar, 2014) When 
 
studies on healthy lifestyle behaviors of nursing students in the literature are examined, it is  
 
seen that nursing students are generally above the middle and middle level in healthy lifestyle  
 
behaviors. Smoking and alcohol use adversely affect healthy lifestyle behaviors, while  
 
exercise affects positively..  
 
Internet addiction can be defined as the inability to avoid the desire to use the internet more  
 
than normal, losing the value of the time spent without being connected to the internet,  
 
excessive nervousness and aggression when deprived, and gradually deteriorating one's work,  
 
social and family life. (Young, 2004) When the studies in the literature were examined, it was  
 
found that the level of internet addiction of the students was dependent on gender, smoking  
 
and alcohol use, the time spent on the internet, the time to rest, the status of having a hobby,  
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the status of receiving social support, the level of family education, the level of depression  
 
and anxiety. Internet addiction can be fought for individuals who are introduced to technology  
 
at an early age by providing families with training on internet use. 
 
 
Keywords: Healthy lifestyle behaviors, nursing education, internet addiction 
 
 
 
 
 
 
SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI 
        
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlığın tanımı; "Sağlık, yalnızca hastalık veya  
 
sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir.” (WHO,  
 
2011) 
 
Sağlıklı yaşam biçimi, bireyin sağlığını etkileyebilecek davranışlarını kontrol  
 
edebilmesi, günlük aktivitelerini düzenler iken kendi sağlık durumuna uygun davranışları  
 
seçmesi olarak tanımlanmıştır. (http://server.karaelmas.edu.tr/saglik/skg.htm). Bu davranışları  
 
tutum haline dönüştüren birey, sağlıklı olma halini sürdürebildiği gibi, sağlık durumunu daha  
 
iyi bir düzeye getirebilir (Zaybak ve Fadıllıoğlu, 2004). Beslenme, stres yönetimi, egzersiz,  
 
tinsellik, kişiler arası ilişki ve sağlık sorumluluğu sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında  
 
sayılmaktadır (Vural, 1998). 
 
  
Yaşam biçiminden kaynaklanan hastalıkların ve bu hastalıklara bağlı ölümlerin 

önlenmesi için bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazanması gerekmektedir. 

Bu davranışların kazanılması kronik hastalıkların önlenmesinde, kronik hastalıklarda 

yaşam kalitesinin artırılmasında ve sağlıklı yaşlanmada büyük önem taşımaktadır. 

Ayrıca bireylerde bu davranışların varlığı, kronik hastalıkların tanı, tedavi ve bakım 

maliyetlerinin de önemli ölçüde azalmasına katkı sağlayacaktır.(Cindaş, 2001) 

Bireylere sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazandırılabilmesi için öncelikle 

bireylerin sahip oldukları yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi gerekmektedir. 

Böylece bireylerin mevcut yaşam biçimi davranışlarının saptanması ile gereksinimleri 

doğrultusunda eğitim programları geliştirilebilir. Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının 

saptanmasında Pender tarafından oluşturulan sağlığı geliştirme modelinde yer alan 

temel kavram ve ilkeler yol gösterici olmuştur. Sağlığı geliştirme modeli bireyin sağlığını 

geliştiren davranışlarını etkileyen öğrenme sürecine dikkat çeker ve bu süreçte bireylere 
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verilen sağlık eğitiminin önemini vurgular. (Pender, 1988) 

 

Literatürden Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile İlgili Çalışmalar 

 2010 yılı ve sonraki çalışmalar incelenmiştir. 

 Araştırmalara YÖK Tez Merkezi ve Google Akademik aracılığı ile ulaşılmıştır. 

 
Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve 

Etkileyen Faktörler  
 
Araştırma grubunu 688 Elazığ Sağlık Yüksek Okulu öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama  
 
formunda SYBD Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin SYBD genel puan ortalamaları orta  
 
bulunmuştur. Öğrencilerin beslenme ve egzersiz alışkanlığı alt boyut puanları düşük tespit  
 
edilmiştir. Öğrencilerde yaş arttıkça sağlık sorumluluğu ve kişilerarası destek davranışları alt  
 
boyut puanları da artmaktadır. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin SYBD ve sağlık sorumluluğu  
 
puanları 1. 2. sınıf öğrencilerine kıyasla daha yüksektir. Sosyoekonomik düzey algısı arttıkça  
 
SYBD, beslenme alışkanlığı, kendini gerçekleştirme, egzersiz alışkanlığı ve stres yönetimi  
 
puanları da artmaktadır. Sigara içmek SYBD ve beslenme puanlarını olumsuz etkilemektedir. 
 
Egzersiz yapmak SYBD genel puanını olumlu etkilemektedir. 
 
Öğrencilerin sağlıklarına ilişkin algı arttıkça sağlık sorumluluğu, egzersiz alışkanlığı ve stres  
 
yönetimi alt boyut puanları da artmaktadır. (Cihangiroğlu ve Deveci. 2010) 
 
Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları 
 
Araştırma grubunu 281 Hacettepe Üniversitesi hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veri  

toplama formunda SYBD II Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin SYBD genel puanı orta  

düzeyin üstünde bulunmuştur. Öğrencilerin yaşı arttıkça SYBD genel puanları da artmaktadır.  

Kız öğrencilerin SYBD puan ortalamaları erkek öğrencilerin SYBD puan ortalamalarından  

daha yüksektir. Evli öğrencilerin SYBD puan ortalamaları bekar öğrencilerin SYBD puan  

ortalamalarından daha yüksektir. Öğrencilerin Sosyoekonomik düzeyleri arttıkça SYBD genel  

puanları da artmaktadır. İlçede yaşayanlar, ailesiyle yaşayanlar, kardeşi olmayanlar, ailesinde  

sağlık çalışanı bulunan öğrenciler, genel lise mezunlarınıın SYBD puanları diğerlerine göre  

daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin uyku süresi arttıkça SYBD puanları düşmektedir.  

Sigara ve alkol kullanan öğrencilerin SYBD puanları düşük tespit edilmiştir. Egzersiz yapmak  

SYBD genel puanını olumlu etkilemektedir. Kronik hastalığa sahip olma durumu SYBD  

genel puanı üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Sosyal kulüplere üye olanların kişilerarası  

iletişim puanları yüksek bulunmuştur. Sosyoekonomik düzey arttıkça beslenme alt boyut  
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puanı da artmaktadır. (Aksoy, 2010.) 

 

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi 

Araştırma grubunu 507 Gaziantep Üniversitesi hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veri  

toplama formunda SYBD II Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin SYBD genel puanı orta  

düzeyin üstünde bulunmuştur. Düzenli egzersiz ve beslenmelerine özen göstermedikleri tespit  

edilmiştir. Gelir durumu yüksek olan öğrencilerin alkol ve sigara kullanım oranı daha  

yüksektir. Düzenli egzersiz yapan erkek sayısı düzenli egzersiz yapan kız sayısından fazla  

bulunmuştur. Erkek öğrenciler kadın öğrencilere kıyasla daha az sağlık kontrolüne  

gitmektedir Erkek öğrenciler kız öğrencilere kıyasla daha fazla egzersiz yapmaktadır. Sağlık  

durumunu iyi olarak değerlendiren öğrencilerin çoğu yalnız, orta ve kötü olarak  

değerlendirenlerin çoğu ailesiyle yaşadığını belirtmiştir. (Ağar, 2017) 

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi  

Araştırma grubunu 336 Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Öğrencisi  

oluşturmuştur. Veri toplama formunda SYBD II Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin SYBD  

toplam puan ortalaması orta düzeyde bulunmuştur. Kız öğrenciler erkek öğrencilerden SYBD,  

sağlık sorumluluğu, beslenme, kişilerarası ilişkiler alanlarında daha yüksek puan almıştır.  

Gelir düzeyinin düşüşüne paralel olarak beslenme puanlarının da düştüğü görülmüştür. Düz  

liseden gelen öğrencilerin diğer liseden gelenlere oranla daha düşük beslenme puanına sahip  

olduğu bulunmuştur. (Özyazıcıoğlu ve ark., 2011) 

İstanbul İlindeki Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları  

Araştırma grubunu 506 hemşirelik yüksek okulu öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama  

formunda SYBD Ölçeği kullanılmıştır. Kız öğrencilerin kendini gerçekleştirme, sağlık  

sorumluluğu ve kişilerarası destek puanları, erkek öğrencilerin ise egzersiz puanı yüksek  

bulunmuştur. 4. sınıf öğrencilerinin kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, beslenme,  

kişilerarası destek puanları 1. sınıflara göre ileri derecede anlamlı bulunmuştur. Öğrencilerin  

sağlık davranışlarını yaş, bir işte çalışma durumu, arkadaş ilişkileri ve sağlık algısı gibi  

değişkenlerin etkilediği tespit edilmiştir. (Kocaakman ve ark., 2010) 

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri  

Araştırma grubunu bir üniversitenin 235 1. ve 2.sınıf sağlık bilimleri fakültesi öğrencisi  

oluşturmuştur. Veri toplama formunda SYBD Ölçeği kullanılmıştır. Öğrenciler orta düzeyde  

SYBD puanı almışlardır. Yeterli ve dengeli beslendiğini belirten öğrencilerin SYBD genel  

puanı, beslenme, kişilerarası destek, stres yönetimi, sağlık sorumluluğu ve kendini  

gerçekleştirme puanları anlamlı oranda yüksek bulunmuştur. Sağlık sorumluluğu puanları  
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ikinci sınıf öğrencilerinde birinci sınıf öğrencilerinden anlamlı oranda yüksek bulunmuştur.  

(Ertop ve ark., 2012) 

Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler  

Araştırma grubunu 197 Hatay Sağlık Yüksek Okulu hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veri  

toplama formunda SYBD Ölçeği kullanılmıştır. SYBD orta düzeyde bulunmuştur. Kız  

öğrencilerin beslenme ve sağlık sorumluluğu erkeklere göre anlamlı, erkek öğrencilerin ise  

egzersiz puanı kızlara göre daha anlamlı bulunmuştur. SYBD cinsiyet, yaş, sınıf, sosyal  

aktivitelere katılma, sigara kullanma, fiziksel/ruhsal hastalığa sahip olma durumlarından  

etkilenmektedir. (Tambağ, 2011) 

 

 

 

Konu ile İlgili Ulaşılan 7 Adet Çalışmanın Değerlendirilmesi 

Beş çalışmada hemşirelik öğrencilerinin SYBD puanları orta düzeyde, iki çalışmada orta  

düzeyin üstünde bulunmuştur. Kız öğrenciler, evliler, sosyoekonomik düzeyi iyi olanlar  

sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında daha iyidir. Yaş artışı ile birlikte SYBD puanı  

artmaktadır. Erkek öğrenciler daha fazla egzersiz yapmaktadır. Sigara ve alkol kullanımı  

SYBD ve alt ölçek puanlarını olumsuz etkilemektedir. 

İNTERNET BAĞIMLILIĞI 

İnternet bağımlılığı genel olarak internetin aşırı kullanılması isteğinin önüne geçilememesi,  

internete bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini yitirmesi, yoksun kalındığında aşırı  

sinirlilik hali ve saldırganlık olması ve kişinin iş, sosyal, ailevi hayatının giderek bozulması  

olarak tanımlanabilir (Young, 2004). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması  

sonuçlarına göre ise Türkiye genelinde hanelerin %42,9’u internet erişim imkânına sahiptir.  

Bunun yanı sıra bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24  

yaş grubudur. Bu oranlar tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir (TÜİK, 2011).  

İnternet bağımlılığı ile ilgili yapılan gözlemler sonucu, oluşturulan tanı ölçütlerinin daha çok  

madde bağımlılığına benzer özellikler gösterdiği görülmüştür (Young, 1996). İnternet  

bağımlılığı tanımını ilk ortaya atan ve ilk tanı ölçütlerini oluşturan Young’a göre internet tıpkı  

kumar gibi bağımlılık yaratmaktadır ve internet bağımlıları çeşitli dürtü kontrol bozukluğu  

belirtileri göstermektedir (Greenfield,1999). 

İnternet bağımlılığı ve bunun etkileri konusunda yürüttükleri çalışmada Kubey ve  

arkadaşları (2001) 542 üniversite öğrencisiyle görüşmüşlerdir. Katılımcıların yüzde 90’ı  

kendilerini internet bağımlısı olarak sınıflandırmamıştır. İnternet bağımlıları ise, internet  
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kullanımı nedeniyle okuldaki işlerinde sorun yaşadıklarını, ders saatini kaçırdıklarını,  

suçluluk ve kontrol eksikliği hissettiklerini ifade etmişlerdir. (Yuen ve Lavin 2004). 

 

Tsai ve Lin (2003) Tayvan’daki 700 lise öğrencisi üzerinde yürüttükleri araştırmalarında,  

bağımlı öğrencilerin internet kullanım süresini yönetmede zorlandıklarını ve böylelikle  

internet başında çok uzun kaldıklarını bulgulamışlardır. Yazarlar internet başında geçirilen  

zaman aşırılığının internet bağımlılığına neden olduğunu bildirmektedirler. Çalışmada internet  

bağımlılığının en temel belirleyicisi olarak internet kullanım süresi bulunmuştur. 

Bir başka Avrupa araştırmasında Simkova ve Cincera (2004) Çek Cumhuriyeti’nden  

341 üniversite öğrencisiyle görüşmüşlerdir. Katılımcılar cinsiyetlerine göre  

karşılaştırıldığında farklı sonuçlar elde edilmiştir. 142 kız öğrencinin yüzde 1’i bağımlı iken;  

erkek öğrencinin yüzde 9’u bağımlı bulunmuştur. Bu sonuçlara göre Çek Cumhuriyeti’ndeki  

üniversite öğrencileri arasında internet bağımlığı konusunda erkek öğrenciler daha sıklıkla  

sorun yaşamaktadır. Benzer şekilde internet bağımlısı öğrencilerle bağımlı olmayan  

öğrenciler arasında internet kullanım zamanı açısından da anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.  

İnternet bağımlısı denekler haftada 44 saatlerini internet başında geçirirlerken; bağımlı  

olmayan öğrenciler haftalık 13 saat internet kullanmaktadırlar. Yazarlara göre ciddi bir  

şekilde chat ve anında mesajlaşma gibi internet hizmetlerini kullanan öğrencilerin, ortalama  

üniversite öğrencilerine kıyasla internet bağımlılığı belirtileri gösterme ihtimalleri daha  

yüksektir. Ancak chat’leşme aktiviteleri mi bağımlılık yapıyor, yoksa bağımlı kişiler mi  

chat’leşmeyi tercih ediyor bilinmemektedir. 

 
Niemz ve arkadaşları (2005) Nottingham Trent Üniversitesi’nden 371 İngiliz öğrenci  
 
üzerinde yaptıkları araştırmalarında, katılımcıların yüzde 18.3’ünün patolojik internet  
 
kullanımı belirtileri gösterdiğini bulgulamışlardır. Araştırma sonuçlarına göre internet  
 
bağımlıları, bağımlı olmayanlara nazaran akademik, sosyal ve kişilerarası ilişkilerinde daha  
 
fazla problem yaşamaktadırlar. 
      
Sally (2006) Hong Kong Üniversitesi’nde eğitimlerini sürdüren 410 öğrenci üzerinde yaptığı  

araştırmasında yirmi maddeden oluşan Young’ın İnternet Bağımlılık Ölçeği’ni kullanmıştır.  

Sonuçlar, çalışmaya katılan öğrencilerin yüzde 18’inin bağımlılık belirtisi gösterdiğini ortaya  

koymaktadır. Regresyon analizi bulguları, akademik performans ve cinsiyetin, Hong Kong’lu  

öğrenciler arasında internet bağımlılığının en önemli iki belirleyicisi olduğunu  

göstermektedir. Türkiye’deki literatür incelendiğinde ise bu alanda çok az sayıda çalışmanın  

olduğu dikkat çekmektedir. Bu çalışmalardan birinde Balta ve Horzum (2008) Ankara  
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Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin altı farklı bölümünden toplam 292 kişiyle  

görüşmüşlerdir. Araştırmada cinsiyet yönünden erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre  

internet bağımlılığı düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Haftada sekiz saatten fazla  

internete bağlı kalan öğrencilerin, haftada sekiz saatten az internete bağlı kalan öğrencilerden  

internet bağımlılık düzeyi olarak daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin sosyo  

ekonomik statüleri ise internet bağımlılığı düzeylerine etkisi bakımından anlamlı bir farklılık  

oluşturmamaktadır. Işık (2007) doktora tezi kapsamında Gazi Üniversitesi’nden 563 öğrenci  

ile gerçekleştirdiği araştırmasında; internetin, öğrencilerin sosyal çevre ile ilişkileri üzerinde  

etkilerini belirlemiştir. Faktör analizi sonuçları dört bağımlılık tipini ortaya çıkarmıştır.  

Bunlar sırasıyla; bireysel oryantasyon+sosyal oyun, bireysel oyun+sosyal oyun, sosyal  

oryantasyon+bireysel anlama ve sosyal anlama. Deneklerin internet kullanım sonrası  

arkadaşlarıyla, ailesiyle ve eş/sevgili ile iletişimlerinde bir kayıp yaşayıp yaşamadıkları  

üzerine verdikleri cevaplar; bir etkinin muhakkak söz konusu olduğunu göstermektedir. Aile  

ile yüz yüze iletişimlerinde kayıp yaşayanların oranı yüzde 21.9 iken; arkadaşlarla yüzde  

18.4’lük ve eş/ sevgili ile ilişkilerde yüzde 5.9’luk bir azalma olduğu kaydedilmiştir. 

Ulutaşdemir ve arkadaşlarının 2015 yılında sağlıkla ilişkili bölümlerde okuyan öğrenciler ile  

yürüttüğü çalışmada dinlenmeye zaman ayıramayan, hobisi olmayan, sigara ve alkol kullanan  

üniversite öğrencilerin internet bağımlılığı daha yüksek bulunmuştur (Ulutaşdemir ve ark.,  

2017). Ersun ve arkadaşlarının hemşirelik öğrencileri ile gerçekleştirdiği çalışmada sosyal  

desteği az olan öğrencilerin internet kullanımında artış olduğu bulunmuştur (Ersun ve ark.,  

2012). Kırağ ve arkadaşlarının üniversitede okuyan hemşirelik öğrencilerinde yaptığı  

çalışmada hemşirelik öğrencilerinin internet bağımlılığı düşük düzeyde tespit edilmiştir.  

İnternet bağımlılığı üzerinde baba eğitim düzeyinin, internete günlük ve her defasında  

bağlanılan sürenin, internet kullanım sıklığının, depresyon ve anksiyete düzeyinin etkili  

faktörler olduğu saptanmıştır (Kırağ ve ark., 2016). Köse ve arkadaşlarının hemşirelik  

öğrencileri ile yürüttüğü çalışmada internet bağımlılığının öz denetim, sorumluluk ve zaman  

yönetimi hususlarını olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştır (Köse ve ark., 2012). Yılmaz ve  

arkadaşlarının hemşirelik öğrencileri ile yürüttüğü çalışmada hemşirelik bölümü  

öğrencilerinin düşük düzeyde akıllı cep telefonu ve internet bağımlısı olduğu belirlenmiştir.  

Ayrıca, öğrencilerin akıllı telefon ve internet bağımlılık düzeyleri ile üst ekstremite  

fonksiyonel aktivite düzeyleri arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur (Yılmaz ve ark. 2017). 

 

Sonuç 

Hemşirelik öğrencilerinin genel olarak sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında orta ve orta  
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düzeyin üstünde olduğu görülmüştür. Sigara ve alkol kullanımı sağlıklı yaşam biçimi  

davranışlarını olumsuz egzersiz yapmak ise olumlu etkilemekte ve alt ölçek puanlarını  

olumsuz etkilemektedir. 

Hemşirelik öğrencilerinin ileride yetkin birer hemşire olabilmeleri için öncelikle kendilerinin  

sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına sahip olmaları gerekir. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı  

yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi, mevcut durumun değerlendirilmesine ve bu  

alandaki gereksinimlerin tanımlanmasına olanak sağlayacaktır. Bunun yanı sıra eğitimcilerin,  

hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları gereksinimleri hakkında bilgi  

sahibi olması önemlidir. Böylece, hemşirelik eğitim müfredatının, öğrencilerde sağlıklı yaşam  

biçimi davranışlarını geliştirecek şekilde düzenlenebilmesi sağlanacaktır.  (Aksoy ve Uçar, 2014). 

Young’a göre internet tıpkı kumar gibi bağımlılığa sebep olmaktadır ve internet  
 
bağımlılarında çeşitli dürtü kontrol bozukluğu bulguları görülmektedir (Greenfield,1999).  
 
Öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin cinsiyet, sigara ve alkol kullanımı, internette  
 
geçirilen süreye, dinlenmeye zaman ayırma durumuna, hobisi olma durumuna, sosyal destek  
 
alma durumuna, aile eğitim durumuna, depresyon ve anksiyete düzeyine bağlı olduğu  
 
anlaşılmıştır. İnternet bağımlılığı bireyleri yalnızlaştırmakta, aile ve arkadaş çevresiyle olan  
 
ilişkilerinde probleme ve kayba yol açmaktadır. İnternet bağımlılığı öğrencilerin akademik  
 
hayatlarını olumsuz etkilemekte ve suçluluk hissetmelerine neden olmaktadır. Ailelere  
 
internet kullanımı ile ilgili eğitimler verilerek teknoloji ile erken yaşlarda tanışan bireylerin  
 
internet bağımlılığı ile mücadele edilebilir. 
 
. 
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ÖZ: Sağlık, insanoğlunun varoluşundan itibaren üzerinde en çok durduğu kavramlardan biri  
 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumdaki her bir bireyin sağlıklarını korumaları ve  
 
geliştirmeleri için olumlu sağlık davranışı kazanarak kendi “sağlıklı yaşam biçimlerini”  
 
oluşturmaları gerekir. (Zaybak ve Fadıllıoğlu, 2004)  
 
Hemşirelik öğrencilerinin ileride yetkin birer hemşire olabilmeleri için öncelikle kendilerinin  
 
sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına sahip olmaları gerekir. (Aksoy ve Uçar, 2014). 

Literatürdeki hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile ilgili çalışmalar  
 
incelendiğinde hemşirelik öğrencilerinin genel olarak sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında  
 
orta ve orta düzeyin üstünde olduğu görülmüştür. Sigara ve alkol kullanımı sağlıklı yaşam  
 
biçimi davranışlarını olumsuz egzersiz yapmak ise olumlu etkilemektedir.  
 
İnternet bağımlılığı genel olarak internetin normalden fazla kullanılması isteğinin önüne  
 
geçilememesi, internete bağlı olmadan geçirilen sürenin değerini kaybetmesi, mahrum  
 
kalındığında aşırı sinirlilik hali ve saldırganlık olması ve kişinin iş, sosyal, ailevi hayatının  
 
giderek bozulması olarak tanımlanabilir (Young, 2004). 
 
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin cinsiyet,  
 
sigara ve alkol kullanımı, internette geçirilen süreye, dinlenmeye zaman ayırma durumuna,  
 
hobisi olma durumuna, sosyal destek alma durumuna, aile eğitim durumuna, depresyon ve  
 
anksiyete düzeyine bağlı olduğu anlaşılmıştır. Ailelere internet kullanımı ile ilgili eğitimler  
 
verilerek teknoloji ile erken yaşlarda tanışan bireylerin internet bağımlılığı ile mücadele  
 
edilebilir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlıklı yaşam biçimi davranışları, hemşirelik eğitimi, internet bağımlılığı. 
   
 
ABSTRACT: Health has emerged as one of the most emphasized concepts of human beings  
 
since its existence. Each individual in the society needs to establish positive davranış healthy  
 
lifestyles arak by gaining positive health behavior in order to protect and improve their health.  
 
(Zaybak and Fadıllıoğlu, 2004) Nursing students need to have healthy lifestyle behaviors in  
 
order to become competent nurses in the future. (Aksoy and Uçar, 2014) When 
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studies on healthy lifestyle behaviors of nursing students in the literature are examined, it is  
 
seen that nursing students are generally above the middle and middle level in healthy lifestyle  
 
behaviors. Smoking and alcohol use adversely affect healthy lifestyle behaviors, while  
 
exercise affects positively..  
 
Internet addiction can be defined as the inability to avoid the desire to use the internet more  
 
than normal, losing the value of the time spent without being connected to the internet,  
 
excessive nervousness and aggression when deprived, and gradually deteriorating one's work,  
 
social and family life. (Young, 2004) When the studies in the literature were examined, it was  
 
found that the level of internet addiction of the students was dependent on gender, smoking  
 
and alcohol use, the time spent on the internet, the time to rest, the status of having a hobby,  
 
the status of receiving social support, the level of family education, the level of depression  
 
and anxiety. Internet addiction can be fought for individuals who are introduced to technology  
 
at an early age by providing families with training on internet use. 
 
 
Keywords: Healthy lifestyle behaviors, nursing education, internet addiction 
 
 
 
 
 
 
SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI 
        
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlığın tanımı; "Sağlık, yalnızca hastalık veya  
 
sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir.” (WHO,  
 
2011) 
 
Sağlıklı yaşam biçimi, bireyin sağlığını etkileyebilecek davranışlarını kontrol  
 
edebilmesi, günlük aktivitelerini düzenler iken kendi sağlık durumuna uygun davranışları  
 
seçmesi olarak tanımlanmıştır. (http://server.karaelmas.edu.tr/saglik/skg.htm). Bu davranışları  
 
tutum haline dönüştüren birey, sağlıklı olma halini sürdürebildiği gibi, sağlık durumunu daha  
 
iyi bir düzeye getirebilir (Zaybak ve Fadıllıoğlu, 2004). Beslenme, stres yönetimi, egzersiz,  
 
tinsellik, kişiler arası ilişki ve sağlık sorumluluğu sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında  
 
sayılmaktadır (Vural, 1998). 
 
  
Yaşam biçiminden kaynaklanan hastalıkların ve bu hastalıklara bağlı ölümlerin 

önlenmesi için bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazanması gerekmektedir. 
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Bu davranışların kazanılması kronik hastalıkların önlenmesinde, kronik hastalıklarda 

yaşam kalitesinin artırılmasında ve sağlıklı yaşlanmada büyük önem taşımaktadır. 

Ayrıca bireylerde bu davranışların varlığı, kronik hastalıkların tanı, tedavi ve bakım 

maliyetlerinin de önemli ölçüde azalmasına katkı sağlayacaktır.(Cindaş, 2001) 

Bireylere sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının kazandırılabilmesi için öncelikle 

bireylerin sahip oldukları yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi gerekmektedir. 

Böylece bireylerin mevcut yaşam biçimi davranışlarının saptanması ile gereksinimleri 

doğrultusunda eğitim programları geliştirilebilir. Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının 

saptanmasında Pender tarafından oluşturulan sağlığı geliştirme modelinde yer alan 

temel kavram ve ilkeler yol gösterici olmuştur. Sağlığı geliştirme modeli bireyin sağlığını 

geliştiren davranışlarını etkileyen öğrenme sürecine dikkat çeker ve bu süreçte bireylere 

verilen sağlık eğitiminin önemini vurgular. (Pender, 1988) 

 

Literatürden Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile İlgili Çalışmalar 

 2010 yılı ve sonraki çalışmalar incelenmiştir. 

 Araştırmalara YÖK Tez Merkezi ve Google Akademik aracılığı ile ulaşılmıştır. 

 
Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve 

Etkileyen Faktörler  
 
Araştırma grubunu 688 Elazığ Sağlık Yüksek Okulu öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama  
 
formunda SYBD Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin SYBD genel puan ortalamaları orta  
 
bulunmuştur. Öğrencilerin beslenme ve egzersiz alışkanlığı alt boyut puanları düşük tespit  
 
edilmiştir. Öğrencilerde yaş arttıkça sağlık sorumluluğu ve kişilerarası destek davranışları alt  
 
boyut puanları da artmaktadır. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin SYBD ve sağlık sorumluluğu  
 
puanları 1. 2. sınıf öğrencilerine kıyasla daha yüksektir. Sosyoekonomik düzey algısı arttıkça  
 
SYBD, beslenme alışkanlığı, kendini gerçekleştirme, egzersiz alışkanlığı ve stres yönetimi  
 
puanları da artmaktadır. Sigara içmek SYBD ve beslenme puanlarını olumsuz etkilemektedir. 
 
Egzersiz yapmak SYBD genel puanını olumlu etkilemektedir. 
 
Öğrencilerin sağlıklarına ilişkin algı arttıkça sağlık sorumluluğu, egzersiz alışkanlığı ve stres  
 
yönetimi alt boyut puanları da artmaktadır. (Cihangiroğlu ve Deveci. 2010) 
 
Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları 
 
Araştırma grubunu 281 Hacettepe Üniversitesi hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veri  

toplama formunda SYBD II Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin SYBD genel puanı orta  
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düzeyin üstünde bulunmuştur. Öğrencilerin yaşı arttıkça SYBD genel puanları da artmaktadır.  

Kız öğrencilerin SYBD puan ortalamaları erkek öğrencilerin SYBD puan ortalamalarından  

daha yüksektir. Evli öğrencilerin SYBD puan ortalamaları bekar öğrencilerin SYBD puan  

ortalamalarından daha yüksektir. Öğrencilerin Sosyoekonomik düzeyleri arttıkça SYBD genel  

puanları da artmaktadır. İlçede yaşayanlar, ailesiyle yaşayanlar, kardeşi olmayanlar, ailesinde  

sağlık çalışanı bulunan öğrenciler, genel lise mezunlarınıın SYBD puanları diğerlerine göre  

daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin uyku süresi arttıkça SYBD puanları düşmektedir.  

Sigara ve alkol kullanan öğrencilerin SYBD puanları düşük tespit edilmiştir. Egzersiz yapmak  

SYBD genel puanını olumlu etkilemektedir. Kronik hastalığa sahip olma durumu SYBD  

genel puanı üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Sosyal kulüplere üye olanların kişilerarası  

iletişim puanları yüksek bulunmuştur. Sosyoekonomik düzey arttıkça beslenme alt boyut  

puanı da artmaktadır. (Aksoy, 2010.) 

 

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi 

Araştırma grubunu 507 Gaziantep Üniversitesi hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veri  

toplama formunda SYBD II Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin SYBD genel puanı orta  

düzeyin üstünde bulunmuştur. Düzenli egzersiz ve beslenmelerine özen göstermedikleri tespit  

edilmiştir. Gelir durumu yüksek olan öğrencilerin alkol ve sigara kullanım oranı daha  

yüksektir. Düzenli egzersiz yapan erkek sayısı düzenli egzersiz yapan kız sayısından fazla  

bulunmuştur. Erkek öğrenciler kadın öğrencilere kıyasla daha az sağlık kontrolüne  

gitmektedir Erkek öğrenciler kız öğrencilere kıyasla daha fazla egzersiz yapmaktadır. Sağlık  

durumunu iyi olarak değerlendiren öğrencilerin çoğu yalnız, orta ve kötü olarak  

değerlendirenlerin çoğu ailesiyle yaşadığını belirtmiştir. (Ağar, 2017) 

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Belirlenmesi  

Araştırma grubunu 336 Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Öğrencisi  

oluşturmuştur. Veri toplama formunda SYBD II Ölçeği kullanılmıştır. Öğrencilerin SYBD  

toplam puan ortalaması orta düzeyde bulunmuştur. Kız öğrenciler erkek öğrencilerden SYBD,  

sağlık sorumluluğu, beslenme, kişilerarası ilişkiler alanlarında daha yüksek puan almıştır.  

Gelir düzeyinin düşüşüne paralel olarak beslenme puanlarının da düştüğü görülmüştür. Düz  

liseden gelen öğrencilerin diğer liseden gelenlere oranla daha düşük beslenme puanına sahip  

olduğu bulunmuştur. (Özyazıcıoğlu ve ark., 2011) 

İstanbul İlindeki Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları  

Araştırma grubunu 506 hemşirelik yüksek okulu öğrencisi oluşturmuştur. Veri toplama  

formunda SYBD Ölçeği kullanılmıştır. Kız öğrencilerin kendini gerçekleştirme, sağlık  
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sorumluluğu ve kişilerarası destek puanları, erkek öğrencilerin ise egzersiz puanı yüksek  

bulunmuştur. 4. sınıf öğrencilerinin kendini gerçekleştirme, sağlık sorumluluğu, beslenme,  

kişilerarası destek puanları 1. sınıflara göre ileri derecede anlamlı bulunmuştur. Öğrencilerin  

sağlık davranışlarını yaş, bir işte çalışma durumu, arkadaş ilişkileri ve sağlık algısı gibi  

değişkenlerin etkilediği tespit edilmiştir. (Kocaakman ve ark., 2010) 

Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimleri  

Araştırma grubunu bir üniversitenin 235 1. ve 2.sınıf sağlık bilimleri fakültesi öğrencisi  

oluşturmuştur. Veri toplama formunda SYBD Ölçeği kullanılmıştır. Öğrenciler orta düzeyde  

SYBD puanı almışlardır. Yeterli ve dengeli beslendiğini belirten öğrencilerin SYBD genel  

puanı, beslenme, kişilerarası destek, stres yönetimi, sağlık sorumluluğu ve kendini  

gerçekleştirme puanları anlamlı oranda yüksek bulunmuştur. Sağlık sorumluluğu puanları  

ikinci sınıf öğrencilerinde birinci sınıf öğrencilerinden anlamlı oranda yüksek bulunmuştur.  

(Ertop ve ark., 2012) 

Hatay Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler  

Araştırma grubunu 197 Hatay Sağlık Yüksek Okulu hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veri  

toplama formunda SYBD Ölçeği kullanılmıştır. SYBD orta düzeyde bulunmuştur. Kız  

öğrencilerin beslenme ve sağlık sorumluluğu erkeklere göre anlamlı, erkek öğrencilerin ise  

egzersiz puanı kızlara göre daha anlamlı bulunmuştur. SYBD cinsiyet, yaş, sınıf, sosyal  

aktivitelere katılma, sigara kullanma, fiziksel/ruhsal hastalığa sahip olma durumlarından  

etkilenmektedir. (Tambağ, 2011) 

 

 

 

Konu ile İlgili Ulaşılan 7 Adet Çalışmanın Değerlendirilmesi 

Beş çalışmada hemşirelik öğrencilerinin SYBD puanları orta düzeyde, iki çalışmada orta  

düzeyin üstünde bulunmuştur. Kız öğrenciler, evliler, sosyoekonomik düzeyi iyi olanlar  

sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında daha iyidir. Yaş artışı ile birlikte SYBD puanı  

artmaktadır. Erkek öğrenciler daha fazla egzersiz yapmaktadır. Sigara ve alkol kullanımı  

SYBD ve alt ölçek puanlarını olumsuz etkilemektedir. 

İNTERNET BAĞIMLILIĞI 

İnternet bağımlılığı genel olarak internetin aşırı kullanılması isteğinin önüne geçilememesi,  

internete bağlı olmadan geçirilen zamanın önemini yitirmesi, yoksun kalındığında aşırı  

sinirlilik hali ve saldırganlık olması ve kişinin iş, sosyal, ailevi hayatının giderek bozulması  

olarak tanımlanabilir (Young, 2004). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması  
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sonuçlarına göre ise Türkiye genelinde hanelerin %42,9’u internet erişim imkânına sahiptir.  

Bunun yanı sıra bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24  

yaş grubudur. Bu oranlar tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir (TÜİK, 2011).  

İnternet bağımlılığı ile ilgili yapılan gözlemler sonucu, oluşturulan tanı ölçütlerinin daha çok  

madde bağımlılığına benzer özellikler gösterdiği görülmüştür (Young, 1996). İnternet  

bağımlılığı tanımını ilk ortaya atan ve ilk tanı ölçütlerini oluşturan Young’a göre internet tıpkı  

kumar gibi bağımlılık yaratmaktadır ve internet bağımlıları çeşitli dürtü kontrol bozukluğu  

belirtileri göstermektedir (Greenfield,1999). 

İnternet bağımlılığı ve bunun etkileri konusunda yürüttükleri çalışmada Kubey ve  

arkadaşları (2001) 542 üniversite öğrencisiyle görüşmüşlerdir. Katılımcıların yüzde 90’ı  

kendilerini internet bağımlısı olarak sınıflandırmamıştır. İnternet bağımlıları ise, internet  

kullanımı nedeniyle okuldaki işlerinde sorun yaşadıklarını, ders saatini kaçırdıklarını,  

suçluluk ve kontrol eksikliği hissettiklerini ifade etmişlerdir. (Yuen ve Lavin 2004). 

 

Tsai ve Lin (2003) Tayvan’daki 700 lise öğrencisi üzerinde yürüttükleri araştırmalarında,  

bağımlı öğrencilerin internet kullanım süresini yönetmede zorlandıklarını ve böylelikle  

internet başında çok uzun kaldıklarını bulgulamışlardır. Yazarlar internet başında geçirilen  

zaman aşırılığının internet bağımlılığına neden olduğunu bildirmektedirler. Çalışmada internet  

bağımlılığının en temel belirleyicisi olarak internet kullanım süresi bulunmuştur. 

Bir başka Avrupa araştırmasında Simkova ve Cincera (2004) Çek Cumhuriyeti’nden  

341 üniversite öğrencisiyle görüşmüşlerdir. Katılımcılar cinsiyetlerine göre  

karşılaştırıldığında farklı sonuçlar elde edilmiştir. 142 kız öğrencinin yüzde 1’i bağımlı iken;  

erkek öğrencinin yüzde 9’u bağımlı bulunmuştur. Bu sonuçlara göre Çek Cumhuriyeti’ndeki  

üniversite öğrencileri arasında internet bağımlığı konusunda erkek öğrenciler daha sıklıkla  

sorun yaşamaktadır. Benzer şekilde internet bağımlısı öğrencilerle bağımlı olmayan  

öğrenciler arasında internet kullanım zamanı açısından da anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.  

İnternet bağımlısı denekler haftada 44 saatlerini internet başında geçirirlerken; bağımlı  

olmayan öğrenciler haftalık 13 saat internet kullanmaktadırlar. Yazarlara göre ciddi bir  

şekilde chat ve anında mesajlaşma gibi internet hizmetlerini kullanan öğrencilerin, ortalama  

üniversite öğrencilerine kıyasla internet bağımlılığı belirtileri gösterme ihtimalleri daha  

yüksektir. Ancak chat’leşme aktiviteleri mi bağımlılık yapıyor, yoksa bağımlı kişiler mi  

chat’leşmeyi tercih ediyor bilinmemektedir. 

 
Niemz ve arkadaşları (2005) Nottingham Trent Üniversitesi’nden 371 İngiliz öğrenci  
 
üzerinde yaptıkları araştırmalarında, katılımcıların yüzde 18.3’ünün patolojik internet  
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kullanımı belirtileri gösterdiğini bulgulamışlardır. Araştırma sonuçlarına göre internet  
 
bağımlıları, bağımlı olmayanlara nazaran akademik, sosyal ve kişilerarası ilişkilerinde daha  
 
fazla problem yaşamaktadırlar. 
      
Sally (2006) Hong Kong Üniversitesi’nde eğitimlerini sürdüren 410 öğrenci üzerinde yaptığı  

araştırmasında yirmi maddeden oluşan Young’ın İnternet Bağımlılık Ölçeği’ni kullanmıştır.  

Sonuçlar, çalışmaya katılan öğrencilerin yüzde 18’inin bağımlılık belirtisi gösterdiğini ortaya  

koymaktadır. Regresyon analizi bulguları, akademik performans ve cinsiyetin, Hong Kong’lu  

öğrenciler arasında internet bağımlılığının en önemli iki belirleyicisi olduğunu  

göstermektedir. Türkiye’deki literatür incelendiğinde ise bu alanda çok az sayıda çalışmanın  

olduğu dikkat çekmektedir. Bu çalışmalardan birinde Balta ve Horzum (2008) Ankara  

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin altı farklı bölümünden toplam 292 kişiyle  

görüşmüşlerdir. Araştırmada cinsiyet yönünden erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre  

internet bağımlılığı düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Haftada sekiz saatten fazla  

internete bağlı kalan öğrencilerin, haftada sekiz saatten az internete bağlı kalan öğrencilerden  

internet bağımlılık düzeyi olarak daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin sosyo  

ekonomik statüleri ise internet bağımlılığı düzeylerine etkisi bakımından anlamlı bir farklılık  

oluşturmamaktadır. Işık (2007) doktora tezi kapsamında Gazi Üniversitesi’nden 563 öğrenci  

ile gerçekleştirdiği araştırmasında; internetin, öğrencilerin sosyal çevre ile ilişkileri üzerinde  

etkilerini belirlemiştir. Faktör analizi sonuçları dört bağımlılık tipini ortaya çıkarmıştır.  

Bunlar sırasıyla; bireysel oryantasyon+sosyal oyun, bireysel oyun+sosyal oyun, sosyal  

oryantasyon+bireysel anlama ve sosyal anlama. Deneklerin internet kullanım sonrası  

arkadaşlarıyla, ailesiyle ve eş/sevgili ile iletişimlerinde bir kayıp yaşayıp yaşamadıkları  

üzerine verdikleri cevaplar; bir etkinin muhakkak söz konusu olduğunu göstermektedir. Aile  

ile yüz yüze iletişimlerinde kayıp yaşayanların oranı yüzde 21.9 iken; arkadaşlarla yüzde  

18.4’lük ve eş/ sevgili ile ilişkilerde yüzde 5.9’luk bir azalma olduğu kaydedilmiştir. 

Ulutaşdemir ve arkadaşlarının 2015 yılında sağlıkla ilişkili bölümlerde okuyan öğrenciler ile  

yürüttüğü çalışmada dinlenmeye zaman ayıramayan, hobisi olmayan, sigara ve alkol kullanan  

üniversite öğrencilerin internet bağımlılığı daha yüksek bulunmuştur (Ulutaşdemir ve ark.,  

2017). Ersun ve arkadaşlarının hemşirelik öğrencileri ile gerçekleştirdiği çalışmada sosyal  

desteği az olan öğrencilerin internet kullanımında artış olduğu bulunmuştur (Ersun ve ark.,  

2012). Kırağ ve arkadaşlarının üniversitede okuyan hemşirelik öğrencilerinde yaptığı  

çalışmada hemşirelik öğrencilerinin internet bağımlılığı düşük düzeyde tespit edilmiştir.  

İnternet bağımlılığı üzerinde baba eğitim düzeyinin, internete günlük ve her defasında  
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bağlanılan sürenin, internet kullanım sıklığının, depresyon ve anksiyete düzeyinin etkili  

faktörler olduğu saptanmıştır (Kırağ ve ark., 2016). Köse ve arkadaşlarının hemşirelik  

öğrencileri ile yürüttüğü çalışmada internet bağımlılığının öz denetim, sorumluluk ve zaman  

yönetimi hususlarını olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştır (Köse ve ark., 2012). Yılmaz ve  

arkadaşlarının hemşirelik öğrencileri ile yürüttüğü çalışmada hemşirelik bölümü  

öğrencilerinin düşük düzeyde akıllı cep telefonu ve internet bağımlısı olduğu belirlenmiştir.  

Ayrıca, öğrencilerin akıllı telefon ve internet bağımlılık düzeyleri ile üst ekstremite  

fonksiyonel aktivite düzeyleri arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur (Yılmaz ve ark. 2017). 

 

Sonuç 

Hemşirelik öğrencilerinin genel olarak sağlıklı yaşam biçimi davranışlarında orta ve orta  

düzeyin üstünde olduğu görülmüştür. Sigara ve alkol kullanımı sağlıklı yaşam biçimi  

davranışlarını olumsuz egzersiz yapmak ise olumlu etkilemekte ve alt ölçek puanlarını  

olumsuz etkilemektedir. 

Hemşirelik öğrencilerinin ileride yetkin birer hemşire olabilmeleri için öncelikle kendilerinin  

sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına sahip olmaları gerekir. Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı  

yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi, mevcut durumun değerlendirilmesine ve bu  

alandaki gereksinimlerin tanımlanmasına olanak sağlayacaktır. Bunun yanı sıra eğitimcilerin,  

hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışları gereksinimleri hakkında bilgi  

sahibi olması önemlidir. Böylece, hemşirelik eğitim müfredatının, öğrencilerde sağlıklı yaşam  

biçimi davranışlarını geliştirecek şekilde düzenlenebilmesi sağlanacaktır.  (Aksoy ve Uçar, 2014). 

Young’a göre internet tıpkı kumar gibi bağımlılığa sebep olmaktadır ve internet  
 
bağımlılarında çeşitli dürtü kontrol bozukluğu bulguları görülmektedir (Greenfield,1999).  
 
Öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin cinsiyet, sigara ve alkol kullanımı, internette  
 
geçirilen süreye, dinlenmeye zaman ayırma durumuna, hobisi olma durumuna, sosyal destek  
 
alma durumuna, aile eğitim durumuna, depresyon ve anksiyete düzeyine bağlı olduğu  
 
anlaşılmıştır. İnternet bağımlılığı bireyleri yalnızlaştırmakta, aile ve arkadaş çevresiyle olan  
 
ilişkilerinde probleme ve kayba yol açmaktadır. İnternet bağımlılığı öğrencilerin akademik  
 
hayatlarını olumsuz etkilemekte ve suçluluk hissetmelerine neden olmaktadır. Ailelere  
 
internet kullanımı ile ilgili eğitimler verilerek teknoloji ile erken yaşlarda tanışan bireylerin  
 
internet bağımlılığı ile mücadele edilebilir. 
 
. 
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Abstract 

Feline retroviruses are notorious viral agents in terms of the health of felids, which substantially suppress the 

immune system, and leads to clinical disease or subclinical infection. Feline retroviruses consist of Feline 

Immunodeficiency Virus (FIV), Feline Leukemia Virus (FeLV) and Feline Foamy Virus (FFV). FFV is less-

known feline retrovirus which is thought to be apathogenic for felids.  

We intended in this study to elucidate the association between clinical views of domestic cats and the presence of 

feline retroviruses. This is the first evidence study to investigate a potential association between the clinical status 

of cats and the presence of FFV, although clinical data for FIV and FeLV have been provided by numerous 

scientific sources. 

We have collected 200 whole blood samples from owned cats in the frame of ethical approval by Ankara University 

HADYEK. During sampling, the individual properties of each cat were recorded as risk factors. Molecular 

techniques have been used to detect specific gene for each feline retrovirus. We obtained 10.5% and 10% positivity 

rates for FIV and FFV, respectively. We have found no positive cats in terms of FeLV, however, we have detected 

positivity for endogenous variant of FeLV (enFeLV) in the rate of 14%. Multiple logistic regression analysis was 

applied for assessment of risk factors effects on the presence of feline retroviruses.     

Presence of feline retroviruses should be routinely investigated in terms of cats’ health because of having multiple 

negative effects. The prevention and vaccination program should be revised according to individual properties and 

the presence of these viruses. Designed prevention plan by specialists should be strictly followed.   

Keywords 

Domestic cats; Feline retroviruses; FeLV; FFV; FIV; Turkey  

 

Özet  

Feline retroviruslar, bağışıklık sistemini büyük ölçüde baskılayan ve klinik hastalıklara ya da subklinik 

enfeksiyonlara yol açan kedigillerin sağlığı açısından önemli viral ajanlardır. Feline retroviruslar, Feline Bağışıklık 
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Yetmezlik Virusu (FIV), Feline Lösemi Virusu (FeLV) ve Feline Foamy Virus'tan (FFV) oluşur. FFV, kedigiller 

için apatojenik olduğu düşünülen daha az bilinen kedi retrovirusudur. 

Bu çalışmada, evcil kedilerin klinik görünümleri ile feline retrovirusları varlığı arasındaki ilişkiyi açıklamayı 

amaçladık. Bu, FIV ve FeLV için klinik veriler çok sayıda bilimsel kaynak tarafından sağlanmış olmasına rağmen, 

kedilerin klinik durumu ile FFV'nin varlığı arasındaki potansiyel bir ilişkiyi araştıran ilk kanıt çalışmasıdır. 

Ankara Üniversitesi HADYEK'in etik onayı çerçevesinde sahipli kedilerden 200 tam kan örneği topladık. 

Örnekleme sırasında, her bir kedinin bireysel özellikleri risk faktörü olarak kaydedildi. Her kedi retrovirusuna 

özgü gen tespitinde moleküler teknikler kullanılmıştır. FIV ve FFV için sırasıyla %10,5 ve %10 pozitiflik 

oranlarını elde ettik. FeLV açısından herhangi bir pozitiflik elde edemedik ancak endojen varyantı olan enFeLV 

bakımından %14 pozitiflik tespit edildi. Kedi retroviruslarının varlığına etki eden risk faktörlerinin 

değerlendirilmesinde çoklu lojistik regresyon analizi uygulanmıştır. 

Kedi retroviruslarının varlığı, çoklu olumsuz etkileri nedeniyle, kedilerin sağlığı açısından rutin olarak 

araştırılmalıdır. Önleme ve aşılama programı, bireysel özelliklere ve bu virüslerin varlığına göre revize edilmelidir. 

Uzmanlar tarafından tasarlanan önleme planı kesinlikle takip edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler 

Evcil kedi; Feline retrovirusları; FeLV; FIV; FFV; Türkiye 

 

 

 

Introduction 

Feline retroviruses are consisted of Feline Immunodeficiency Virus (FIV), Feline Leukemia Virus (FeLV) and 

Feline Foamy Virus (FFV). Feline retroviruses proportionally cause more subclinical infections and are underlying 

reasons to other clinical diseases through by their immunosuppression effects. Feline retroviruses are widespread 

among both domestic and wild cats (Weissl et al., 2012, Oguzoglu et al., 2013).  

FIV has been the most significant feline retrovirus so far because of it closely resembles Human Immunodeficiency 

Virus (HIV) in terms of the molecular and the pathogenesis properties. FIV taxonomically belongs to genus 

Lentivirus in subfamily Orthoretrovirinae of family Retroviridae. It has some unique accessory genes (vif, vpr, 

nef etc.) which encode critical proteins determining pathogenicity besides having main genes (gag, pol, env) 

belonging by each member of Retroviridae (Hosie et al., 2009, Westman et al., 2016 ). 

FeLV is the secondary significant feline retroviruses, which is clinically observed in three different views 

following as: (1) Abortive infection, (2) Regressive infection and (3) Progressive infection (Kawamura et al., 2015, 

Krunic et al., 2015). The most spread one is regressive form in global aspect due to vertical transmission is 

available among cats. Regressive form generally is asymptomatic, thus doesn’t appear in clinical examinations. 

FeLV-associated disease does not always develop in this form, and regressive FeLV infected cats may live many 

years without any diseases. FeLV genome is consisted of three main gene fragments of retroviruses (gag, pol, env), 

and length of genome is 7,5-7,8 kb. There are two variants of FeLV (exogenous and endogenous) which have been 
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putatively associated with its pathogenesis and genomic structure. It has been determined that clinical disease has 

been substantially caused by exogenous FeLV (exFeLV) (Kawamura et al., 2015, Krunic et al., 2015). 

FFV has been overlooked feline retroviruses by clinicians, due to definitively unknown of its pathoclinical status. 

It has been also accepted apathogenic by the vast majority of researchers so far (Arzi et al., 2014, German et al., 

2008, Romen et al., 2006). However, in the last decade, some papers have conjecturally associated FFV with some 

clinical symptoms (Arzi et al., 2014, German et al., 2008, Romen et al., 2006). FFV belongs to genus Spumavirus 

in the subfamily of Spumaretrovirinae. FFV also has some significant accessory genes effective in pathogenesis. 

The most important of them is bet gene which inhibits antiviral activity of APOBEC3, intracellular antiretroviral 

protein (Arzi et al., 2014, German et al., 2008, Romen et al., 2006).  

In Turkey, feline retroviruses as FIV and FeLV have been investigated before, however, data is needed to be 

updated. Additionally, the presence of natural infection by FFV has never been investigated before, thus, the many 

new data has been obtained by this study. Within this perspective, knowledge of presence and prevalence of feline 

retroviruses need to be kept in updated for domestic cats. In this study, we substantially intended to reveal the last 

status of feline retroviruses, and we additionally focused a statistical cross-comparison by our results and 

information of risk factors provided from owners’. 

 

Materials and Methods 

Materials  

In this study, the whole blood samples were collected in 200 domestic cats. The individual features of cats were 

recorded to both clinical observation by clinicians and both information from cat owners. Informed consent form 

was provided from each cat owner.  

Methods 

Viral RNA extraction 

Collected blood samples were centrifuged at 2500 rpm in cooler-centrifuge and buffy coats were separated and 

delivered to sterile 1.5 ml tubes. Buffy coats were diluted by phosphate-buffer-saline (PBS) in ratio of 1:1. 

Commercial viral RNA extraction kit (Invitrogen PureLink®  Viral RNA/DNA) was used to isolate viral RNAs 

from buffy coat and PBS mix. The protocol suggested by manufacturer was followed for isolation of viral RNAs. 

Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reactions (RT-PCRs) 

RT-PCRs were performed by using a commercial one-step RT-PCR kit (Thermo® Verso 1-Step). Relevant primer 

pairs, previously reported, were used to amplify unique region on target gene. Primer pairs for FIV, FeLV 

(exogenous/endogenous), FFV were previously designed by outstanding researchers which have been globally 

used for detection of feline retroviruses (Endo et al 1997, Roca et al 2004, Winkler 1998).  

The products were run in 1% agarose gel and then amplified ones were screened under UV light after PCRs. 

Amplicons in expected length were purified by a commercial purification kit (PureLink® Quick Gel Extraction and 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1634 
 

PCR Purification Combo Kit) according to suggesting protocol by manufacturer. To ensure whether expected 

products amplified, we conducted sequence analysis based on Sanger method.  

Statistical Assessment  

Recorded risk factors information from owners and obtained results have been compared by statistical analysis 

(Logistic Regression Analysis). 

 

Results 

Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reactions (RT-PCRs) 

We detected amplicons with modified primer sets in length of 809, 240, and 455 basepairs (bp) for FIV, enFeLV 

and FFV), respectively. We have no found exFeLV positive samples among this cat population. Relevant amplified 

products belonging to each feline retrovirus (FIV, enFeLV and FFV) were found positive in 21 (10,5%), 28 (14%) 

and 20 (10%) cats, respectively (Figure 1).  

 

 

Figure 1. Diagram of distribution of cat population for each retrovirus infection5 

 

Statistical Assessment  

The data obtained in the study were saved to Microsoft Excel (Microsoft Office 2016) program and it was made 

possible to evaluate both on a percentage basis and to make it suitable for Logistic Regression Analysis (SPSS). 

In our study, the data including the individual characteristics of cats found to be Feline retrovirus positive, the 

percentage and p-value chart obtained from logistic regression analysis according to these data are presented below 

(Table 1). 

                                                           
5 This figure was modified from phD thesis of B.T. Koç (Corresponding Author). 
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Table 1. Chart showing risk factors and results. Distribution of positivity obtained in the study according to 
various variables (gender, age, breed, health and vaccine status) in the total population (n = 200)6. 

 FIV enFeLV FFV 
Gender 
Female(n=95) 11 (%11.5) 12 (%12.6) 6 (%6.3) 
Male (n=105) 10 (%9.5) 16 (%15.2) 14 (%13.3) 
p-value >0.05 >0.05 <0.05 
Age (month)  
0-6 (n=102) 2 (%1.9) 8 (%7.8) 6 (%5.8) 
7-12 (n=44) 6 (%13.6) 8 (%18.2) 6 (%13.6) 
13-48 (n=50) 11 (%22) 10 (%20) 8 (%16) 
>48 (n=4) 2 (%50) 2 (%50) -(%0) 
p-value >0.05 >0.05 >0.05 
Breed  
Pure (n=15) 11 (%73.3) 7 (%46.6) 6 (%40) 
Mix (n=185) 10 (%5.4) 21 (%11.3) 14 (%7.6) 
p-value <0.05 >0.05 <0.05 
Clinical status  
Healthy (n=161) 4 (%2.48) 11 (%6.8) 9 (%5.6) 
Diseased (n=39) 17(%43.6) 17 (%43.6) 11 (%28.2) 
p-value <0.05 <0.05 >0.05 
Vaccination  
Vaccinated (n=60) 14 (%23.3) 18 (%30) 10 (%16.6) 
Non-vaccinated 
(n=140) 

7 (%5) 10 (%7.1) 10 (%7.1) 

p-value <0.05 <0.05 >0.05 
 

Discussion 

Although there is only one molecular-based study on the prevalence of FIV and FeLV infections (Oguzoglu et al., 

2013), serological-based studies have been conducted intensively (Yılmaz et al., 2000, Erol and Paşa, 2013, 

Oguzoglu et al., 2013). No studies have been conducted to report FFV infection in cats in our country. In the first 

seroprevalence studies in cats from Turkey, the seropositivity rate was found to be 23% in Istanbul (Yilmaz et al., 

2000). In another study, the presence of FIV by antigen ELISA was found to be 3% in Van cats (Yuksek et al., 

2005). In another seroprevalence study conducted in Aydın and İzmir, the presence of FIV antibodies was found 

to be 19.5% (Erol and Pasa, 2013). As the only prevalence study for the presence of nucleic acid; antigenic 

positivity was detected in 20.5% FeLV and 9.5% FIV, and high co-existence of FIV and FeLV infections in the 

same individual was also detected (Oguzoglu et al., 2013). Oguzoglu et al. (2013) in this study; age (adult) and 

living conditions of the (stray cat) of these infections is, it might pose a risk in terms of assets in domestic cats in 

Turkey, prior to vaccination elucidation of infection statements for these diseases has focused on the requirements. 

 

In this study, the prevalence value of 10.5% (21/200) in terms of FIV was found to be consistent with the previous 

prevalence study (9.5%) (Oguzoglu et al., 2013). In addition, the rates of FIV positivity 66.7% (14/21) and FeLV 

positivity 64.2% (18/28) in the animals vaccinated against other diseases found in this study, again with the 

mentioned study (FIV 40%, FeLV 42%) ( Oguzoglu et al. In the light of these findings; domestic cats should be 

virologically screened for FIV and FeLV infections before vaccination against other disease agents during routine 

                                                           
6 This table was modified from phD thesis of B.T. Koç (Corresponding Author). 
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controls. It is important to clarify the infection before vaccination, in case of immunosuppressive retrovirus 

infections, to reduce negative effects on the immune system and to prevent the emergence of other infectious 

agents. 

 

The presence of FIV nucleic acid in animals with clinical findings was found to be 80% (17/21). Although these 

clinical findings were frequently identified as oral and nasal lesions, no clinical findings were detected in two cats 

(FIV / TR / BTK.55 / Pala and FV / TR / BTK67 / Mocha). In the logistic regression analysis, the risk of infection 

was found to be 44.9 times higher in cats with clinical findings compared to subclinical ones and this was 

statistically significant (p <0.001). These results are consistent with many prevalence studies (Courchamp et al., 

2000, Hosie et al., 2009, Westman et al., 2016). 

 

Other important data in this study; There was a relationship between FIV positivity and the breeds of the sampled 

animals, which were found to be 22 times higher in pure breeds than in hybrid (p <0.001). The statistical evaluation 

of breed susceptibility of infection in FIV studies is quite low. Oguzoglu et al. (2013) emphasized that breedfactor 

was not significant in statistical evaluation. In the studies; No inter-racial susceptibility to FIV infection has been 

reported, and it is emphasized that there is no significant data (Gleich et al., 2009, Norris et al., 2007). Gleich et 

al. (2009), in a retrospective study of 17 thousand cats over a 6-year period; FIV was found to be higher in pure 

breeds. In this context; Of the 200 animals sampled in this study, 15 were pure breeds, and when FIV positivity 

was considered, the rate of 73.3% (11/15) was found to be statistically significant (p <0.001). In this case, Gleich 

et al. (2009). 

 

The endogenous variant (14%) detected in FeLV in cats in our country is consistent with many studies conducted 

worldwide (Anai et al., 2012 and Hartmann, 2012). More frequent observations of enFeLV in cats with clinical 

signs have been reported, especially in recent studies (Arnaud et al., 2007, Kawamura et al., 2015, Ramirez et al., 

2016). In the study, it was found that the probability of enFeLV positivity was 6.9 times higher in cats with clinical 

signs (p <0.001). This is particularly in accordance with reports of Krunic et al. (2015) and Ramirez et al. (2016). 

 

FIV / TR / BTK51 / Pala is a case with the most negative clinical prognosis and is simultaneously infected with 

three retrovirus infections. The sample in question; phylogenetically FeLV-FAIDS (M18247) was found to be 

closely related to the reference strain of the FeLV-A subtype on BLAST. This supports the hypothesis that enFeLV 

has an impact on the clinical condition. In molecular-based studies in Turkey (Oguzoglu et al., 2013) FeLV positive 

rate of 20.5% was determined, but no exogenous and endogenous FeLV distinction. In terms of the presence of a 

relationship between clinical findings and enFeLV infection, no comparison of our origin could be made. In this 

study; Endogenous FeLV-infected individuals were found to be statistically significant (p <0.05) in terms of 

clinical findings, and the presence of FeLV infection was found in cats with clinical findings at a rate of 60.7% 

(17/28). This may cause enFeLV to weaken the organism alone (8/28) or viral (10/28 with FIV, 6/28 with FFV, 

4/28 with FIV / FFV) or with other secondary infectious agents and clinical findings. 

 

Statistical analysis revealed that there was a significant difference in the presence of enFeLV in animals vaccinated 

against other diseases (P <0.01). The rate of enFeLV infection of vaccinated cats was 64.2% (18/28), which was 
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consistent with other studies (Miyazawa, 2010, Yoshikawa et al., 2014). In these studies; It was emphasized that 

the cells used in vaccine production should be of cat origin and that these cells would be infected with endogenous 

FeLV from the genome of the cat and that the harmlessness of the vaccines should be controlled. This risk of 

infection is not only vaccine-induced, but it is also important to administer these routine vaccines following the 

illumination of the infection panels of the cats to be vaccinated. Another important point to remember here; The 

ability of retroviruses to integrate into the genome is limited by the applicability of FeLV vaccines. Krunic et al. 

(2015), observed to have tumor formation in a cat known to have enFeLV pre-vaccination after vaccination, and 

it was not clear whether it was directly effective in tumor development, but emphasized the possibility that enFeLV 

integrated provirus could activate and cause clinical infection. According to the findings in this study; before the 

vaccination of individuals, the infection spectrum should be clarified for all microbial agents including 

retroviruses. The necessity of vaccination for FIV, FeLV should be questioned by considering the living 

environment of the cats and the clinician Veterinarians should be informed about this. 

 

FFV infection has not been investigated in terms of its presence and prevalence in domestic cats in our country, 

and it is a disease agent that has been reported in cat populations that cannot be underestimated in terms of its 

prevalence in the world (Winkler et al., 1998; Winkler et al., 1999; Nakamura et al., 2000, Romen et al., 2006). In 

the study, 20 (10%) of the 200 cats were found to have FFV positivity, and it was detected in seven cats with FIV 

and in 6 cats with enFeLV. Although many seroprevalence studies have reported positive rates ranging from 30% 

to 80% (Bleiholder et al., 2011), it is seen that the rate of positivity in this study is lower than those mentioned. 

The positivity in this study was based on the detection of FFV nucleic acid, and it was considered normal to have 

a lower antigenic positivity than the results based on the presence of antibodies. 

 

The breed characteristics of FFV infected cats were statistically significant (p <0.05) and the presence of FFV 

infection was found 70% (14/20) especially in hybrid breeds. There was no effect of any variable on FFV infection 

except breed. It has been found that FFV is more common in breed cats and is 4.3 times more common than pure 

breeds. According to these results, it is thought that there may be a breed predisposition for hybrid breeds. 

 

In male cats (n = 14), FFV positivity was higher than females (n = 6), and this rate of 70% was statistically 

significant (p <0.05). In terms of the prevalence of FFV infection, Winkler et al. (1999) in a study, female cats 

have been found to have higher positivity than males, infected females sharing the same habitat, especially 

secretaries can spread this agent easily stated. In this study, the high positivity of FFV in men is remarkable and it 

is recommended to investigate whether it is possible to transfer the virus by semen in future studies on the transport 

of the agent by gamete cells. Thus, it will be possible to clarify which gender may be important in vertical 

transplantation. 

 

A number of studies on clinical findings in FFV cats (Arzi et al., 2015 and German et al., 2008) reported a case of 

polyarthritis. In the study, gingivitis and oral lesions were predominantly (8/11) in cats with FFV positivity and 

the others (n = 9) were subclinically infected. The findings in three animals; fever, weakness, accumulation of 

fluid in the abdomen. Gingivitis and oral lesions (72.7%) were prominent clinical findings and it was concluded 
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that questioning in future studies on FFV would be important. In this context, it is thought that these findings will 

be important for clinician veterinarians to suggest FFV infection. 

 

In this study, FIV, enFeLV and FFV were detected simultaneously in four cats. Cats have gingivitis in all four in 

terms of clinical findings. Weissl et al. (2012) in the similar study; Feline retroviruses were investigated in 

osteoporotic cats and FFV was found at the highest rate. This suggests that feline retroviruses may present with 

different clinical findings. In this study, four of the three retrovirus positive animals; Since three are pure breeds 

and three are vaccinated, it is recommended to consider these characteristics when considering multiple retroviral 

infections. 

 

Conclusion 

As a conclusion, keeping up-to-date of molecular evolutionary and related pathogenesis variability of feline 

retroviruses has huge importance for feline health. Additionally, clinician veterinarians should care these viruses 

in general assessment of cat health and vaccination program. As a further investigation, we will focus on 

metagenomic evaluation of these virus genomes by next-generation sequencing. 
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Giriş 

Yüksek girdi maliyetleri nedeniyle büyükbaş hayvancılık sektöründe ciddi yatırımlar yapmak giderek 

zorlaşmaktadır. Buna karşın kırmızı et açığının kapatılması ve mevcut hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu 

için ciddi yatırımlar yapılması gerekmektedir. Ülkemiz genelinde kırmızı et sektöründeki işletmelerin yapısı küçük 

ve orta ölçekli işletmeler olup, modernizasyon için çok fazla yatırım yapacak imkanlardan yoksundurlar. 

Hayvansal üretim işletmelerinde istenilen verimin alınabilmesi için kaliteli hayvan kullanımı yanında çevresel 

faktörlerin de optimize edilmesi gerekmektedir. Önemli bir çevre faktörü olan beslenmenin ekonomik ve doğru 

olabilmesi, kullanılan yem materyalinin de istenilen özellikte olmasını ve rasyonel bir şekilde kullanımına bağlıdır 

(Budağ,2013). 

Özellikle AB standartlarında işletmelerin kurulumunun teşvik edilmesi, Türk Malı ürünlerin dünya pazarlarında 

rekabet şansını artıracak, ihracat ürünlerinin çeşitlenmesi ve kalitenin artmasını sağlayacaktır.  

Ülkemizde kırsal kalkınmanın sağlanması, üretimde verimliliğin artması için 8. Beş Yıllık Kalkınma Planında 

belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. Bu amaçla Kırsalda verimli ve kaliteli üretimin 

gerçekleşmemesi, istihdam imkânlarının azlığı, kırsal tarım eğitiminin düşüklüğü, makineleşme yetersizliği, 

yatırım için gerekli sermaye yetersizliği ve bunların sonucunda gerçekleşen kente göç gibi problemlere bağlı olarak 

bu sorunların giderilmesine dönük çalışmalar başlıca Kırsal Kalkınma Politikaları haline gelmiştir (Günaydın, 

2000; YPK, 2013; DPT, 2006). 

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi, kırsal kalkınma faaliyetlerine ilk kez bütüncül bir politika çerçevesi 

oluşturmaktadır. Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi doğrultusunda Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve ilgili 
kuruluşların katılımı ile 2010-2013 dönemini kapsayan Kırsal Kalkınma Planı hazırlanmıştır. Kırsal Kalkınma 

Planı, dünyada kırsal kalkınma alanındaki değişen yeni yaklaşımları, AB uyum sürecini ve Türkiye’nin 

ihtiyaçlarını ve önceliklerini hedeflemiştir (TKB, 2010: 25). Kırsal Kalkınma Planı, mekansal olarak ülke 

genelinde tüm kırsal alanları kapsayan çok sektörlü bir plandır, 4 stratejik amaç ve bunların altında tematik olarak 

belirlenmiş 10 öncelikten oluşmaktadır (TKB, 2010: 26). Bu Stratejik amaçlar:  

1. Ekonominin geliştirilmesi ve iş imkânlarının artırılması, 
2. İnsan kaynaklarının, örgütlenme düzeyinin ve yerel kalkınma kapasitesinin geliştirilmesi,  
3. Kırsal alan fiziki altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması,  
4. Kırsal çevrenin korunması ve geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.  

Türkiye’de kırsal kalkınmaya yönelik faaliyetler yukarıda belirtilen Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi ve bunu 

dayanak alarak hazırlanan Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde yürütülmektedir (Koç, 2014). 

AB tarafından, Türkiye’ye sağlanan katılım öncesi mali yardımlar kapsamında tarım, gıda ve hayvancılık 

alanlarında üreticilerin kullanımına tahsis edilen hibe destekleri IPARD (Instrument for Pre-accession Rural 
Development) altında verilmektedir (Gülçubuk ark., 2016a). 

IPARD programıyla hedeflenen ise Tarım Sektörünün sürdürülebilir modernizasyonunu sağlamak, gıda güvenliği, 

veterinerlik, bitki sağlığı, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB standartlarına ulaşmasının teşvik edilmesi, kırsal 

alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması, yerel kırsal kalkınma stratejileri ve tarım-çevre 

tedbirlerinin uygulanması için hazırlık faaliyetlerinin yapılmasıdır (IPARD Yatırımcı Rehberi, 2013).  

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bu fonları, Türkiye’nin topluluk standartlarında bir 

Tarım ve Kırsal Kalkınma sağlaması çerçevesinde Kalkınma programımıza uygun olarak kullandırtmayı 

hedeflemiştir. Kurum, çalışmalarına 2008 yılında 1.fazda 20 ille başlamış, sonra bu illere 2. faz olarak 2012 yılında 

22 il daha eklenmiş ve toplam 42 il koordinatörlüğüyle çalışmalarına devam etmektedir. 

Materyal Ve Yöntem 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Isparta İl Koordinatörlüğü tarafından 2008-2016 yılları arasında 

101-1 ve 101-2 alt tedbirleri kapsamında desteklenen ve aktif olarak çalışan 15 projenin anket yöntemi ile yüz 

yüze yapılan görüşmeleri sonucunda ortaya çıkan verilerin analiz edilmesi ile değerlendirilmiştir. Anket 31 adet 

sorudan oluşmuş olup, üreticilerin demografik durumları, işletme faaliyetleri, hayvan besleme-yetiştirme 

yaklaşımları ile üreticilerin TKDK Kurumu hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir 
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Bulgular Ve Tartışma 

Sahada yüz yüze yapılan çalışmalarda işletmelerin genel yapıları, yöneticilerin yaş, eğitim düzeyleri, işletmeye ait 
veriler, hayvan beslemesine yönelik yaklaşımlar, TKDK kurumuna karşı tutumlar ile işletmelerin sorunları ve 

ekonomik yapıları incelenmiştir. Yapılan istatistik analiz sonucunda ortaya çıkan deskriptif istatistiklerde işletme 

sahiplerinin işletme verilerinin, ekonomik durumların, hayvan besleme ve yetiştirme gibi özelliklerin çalışmayı 

biçimlendirdiği ve etkili olduğu görülmüştür.  Isparta İli Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 

(TKDK) Tarafından Desteklenen Büyükbaş Hayvancılık Projelerinin Analizi çalışması,  (Gülçubuk 

ark.,2016b)’nin de belirttiği üzere çok fazla ulusal veya uluslararası bir çalışma konu olmadığından yeterince 

tartışma bulgusu ortaya konulamamıştır.   

Çizelge 1. Ankete katılanların eğitim ve yaş durumları 

Eğitim Durumları                  n                              %           % oran          Toplamlı % 

İlkokul  5 33.3 33.3 33.3 

Lise 5 33.3 33.3 66.7 

Yüksekokul 5 33.3 33.3 100.0 

Toplam 15 100.0 100.0   

Yaş                  n                              %          % oran          Toplamlı % 

25-35 1 6.7 6.7                                
6.7 

35-45 4 26.7 26.7                               
33.3 

45 + 10 66.7 66.7                              
100.0 

Toplam 15 100.0 100.0   

 

Çizelge 1’ e göre işletme sahiplerinin %33.3’ünün yüksekokul mezunu olduğu, %.33.3’ünün lise mezunu, 

%33.3’ünün ise ilkokul mezunu olduğu belirlenmiştir. Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumundan (TKDK) 

destekleme alma konusunda bitirilen eğitim düzeylerinin herhangi bir etkisinin olmadığı görülmektedir. Benzer 

bir çalışmada (Gülçubuk ark., 2016b.) İşletme sahiplerinin %42.6’sı üniversite, %29.8’i lise mezunu olduğunu, 

yine (Gülçubuk ark., 2016a.)’un yapmış olduğu diğer bir çalışmada, işletme sahiplerinin %37.9’u üniversite, 

%30.3’ü lise,%16.6’sı ilkokul ve %12.4’ü ise ortaokul mezunu olduklarını bildirmiştir. Bu değerler yapılan 

çalışma ile uygunluk göstermektedir.  

İşletme sahiplerinin %6.7’sinin 25-35 yaş aralığında, %26.4’ünün 35-45 yaş aralığında, %66.7’sinin ise 45 yaş ve 

üzeri yaşlarda olduğu dikkati çekmektedir. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve kırsalda genç nüfusun 

artırılması için verilmeye devam eden TKDK desteklemelerinde genç yaşta olanlara pozitif ayrımcılık yapılmasına 

rağmen Isparta İlinde desteklenen büyükbaş işletmelerinin büyük bir oranda 45 yaş ve üzeri olduğu belirlenmiştir. 

Benzer şekilde (Gülçubuk ark., 2016b) yaptıkları çalışmada TKDK desteklerinden faydalanan süt ve besi işletme 

sahiplerinin yaş ortalamaları 40.8 olarak hesaplamıştır. Isparta İlinde yapılan çalışmada da benzer şekilde 

işletmelerin büyük bir çoğunluğunun 45 yaş ve üzeri olduğu belirlenmiştir.   

Çizelge 2. İşletme tipleri   

İşletme tipi                n                   %                  % oran   Toplamlı % 

Süt İşletmesi 10 66.7 66.7 66.7 

Besi İşletmesi 4 26.7 26.7 93.3 

Damızlık İşletme 1 6.7 6.7 100.0 
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Toplam 15 100.0 100.0   

 

Çizelge 2’de görüldüğü üzere işletmelerin %66.7’si süt işletmelerinden oluşmakta olup, %26.7’si besi işletmesi, 

%6.7’si ise damızlık işletmelerinden oluştuğu görülmüştür.  

 

Çizelge 3. Kuruluş kapasitesi ve mevcut hayvan varlığı 

Kuruluş Kapasitesi (Baş)              n       %    % oran       Toplamlı % 

50-99 3 20.0 20.0 20.0 

100-199 5 33.3 33.3 53.3 

200+ 7 46.7 46.7 100.0 

Toplam 15 100.0 100.0   

Mevcut Hayvan Varlığı (Baş)              n       %    % oran       Toplamlı % 

50< 8 53.3 53.3 53.3 

51-100 2 13.3 13.3 66.7 

101-199 4 26.7 26.7 93.3 

200+ 1 6.7 6.7 100.0 

Toplam 15 100.0 100.0   

 

İşletmelerin kuruluş kapasiteleri ve mevcut hayvan varlıkları Çizelge 3’de görülmekte olup, kuruluş kapasitesi 

bakımından işletmelerin %46.7’si 200 baş ve üzeri kapasitede planlanmış ve yapılmıştır. %33.3’ ü ise 100-199 baş 

arasında yapılmıştır. Ancak kapasiteye göre işletmede bulunan hayvan sayılarına baktığımızda sadece % 26.7’sinin 

kuruluş kapasitesinde çalıştığını, %53.3’ünün 50 baş ve daha az hayvanla çalışmaya devam ettikleri görülmektedir.    

Çizelge 4. Yetiştirilen ırklar ve ırk seçim tercihleri 

Hayvan Irkları                   n       %         % oran     Toplamlı % 

Holstein 8 53.3 53.3 53.3 

Simmental 5 33.3 33.3 86.7 

Diğer 2 13.3 13.3 100.0 

Toplam 15 100.0 100.0   

Yetiştirilecek Irk Seçimi                  n       %         % oran     Toplamlı % 

Kendim 14 93.3 93.3 93.3 

Diğer 1 6.7 6.7 100.0 

Toplam 15 100.0 100.0   

 

İşletmelerin %53.3’ ü Holstein, %33.3’ünde Simmental ırkı ile yetiştiricilik yapmayı tercih etmektedir. 

%13.3’ünde ise Montofon, Angus ve melez ırklarla yetiştiricilik yapmayı tercih etmişlerdir. İşletmecilerin %93.3’ü 

yetiştiriciliğini yapacakları ırkları kendileri belirlerken, %6.7’si ise bir arkadaşına veya bir uzmana danıştığını 

bildirmiştir.  

Çizelge 5. İşletmelerin arazi varlığı durumu ve büyüklüğü 

İşletme arazi varlığı durumu                   n              %          % oran   Toplamlı % 
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Kendi Arazim 10 66.6 66.6 66.6 

Diğer 1 6.7 6.7 6.7 

Kira 4 26.7 26.7 26.7 

Toplam 15 100.0 100.0 100.0 

Arazi varlığı büyüklüğü (da.) 
                  n            %        % oran   Toplamlı % 

11-50 3 20.0 21.4 21.4 

51-100 2 13.3 14.3 35.7 

101+ 9 60.0 64.3 100.0 

Toplam 14 93.3 100.0   

Yok 1 6.7     

  15 100.0     

Çizelge 5’de görüldüğü üzere işletmelerin %66.6’sı kendilerine ait arazileri işlerken, %26.7’si ise kiralık arazileri 

işlemektedir. Arazi büyüklükleri bakımından ise işletmelerin %60’ının arazi büyüklüğü 100 dekar ve üzeri, 

%13.3’ünün 51-100 dekar, %20’sinin ise 11-50 dekar arazi varlığı bulunduğu belirlenmiştir. Sadece bir işletmenin 

arazisinin olmadığı görülmektedir.  

Çizelge 6. İşletmelerin faaliyet durumları  

İşletmenin ana faaliyet alanı         n % % oran Toplamlı % 

Hayvansal Üretim 12 80.0 80.0 80.0 

Her İkisi de 1 6.7 6.7 86.7 

Tarım Dışı Faaliyet 2 13.3 13.3 100.0 

Toplam 15 100.0 100.0   

İşletme öncesi hayvancılık faaliyeti n % % oran Toplamlı % 

Evet 9 60.0 60.0 60.0 

Hayır 6 40.0 40.0 100.0 

Toplam 15 100.0 100.0   

İşletme sahiplik durumu n % % oran Toplamlı % 

Gerçek Kişi 11 73.3 73.3 73.3 

Şirket 4 26.7 26.7 100.0 

Toplam 15 100.0 100.0   

 

Çizelge 6’ da işletmelerin ana faaliyet alanları, işletme öncesi hayvancılık faaliyetleri ile işletmelerin sahiplik 

durumları verilmiştir. Buna göre işletmelerin %80’ininin ana faaliyet alanını hayvancılık oluştururken, %13.3’ü 
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ise tarım dışı faaliyetleri ana faaliyet alanı olarak belirtmiştir. TKDK tarafından kurulan işletmelerin sahiplerinin 

%60’ının daha önceden hayvancılık yaptığı, %40’ının ise işletmeyi kurduktan sonra hayvancılık faaliyetlerine 

başladığı belirlenmiştir. Kurulan işletmelerin %73.3’ ü şahıs işletmesi olup, %26.4’ü ise şirket olarak faaliyetlerini 

sürdürmekte olduğu görülmüştür. (Gülçubuk ark., 2016b) yaptıkları çalışmada işletme sahiplerinin %78.2’si gibi 

çok büyük bir bölümünün tarımsal deneyime sahip olduğunu, yaklaşık yarısının (%48.1) çiftçi olduğunu, Süt 

hayvancılığı yapan işletmelerin ise %55.6’sı şahıs, %37’si limited şirket konumunda olduğunu, besi hayvancılığı 

yapan işletmelerin ise %50’si limited, %35’i şahıs ve %15’i de anonim şirket olduğu sonucuna varmıştır. Yapılan 

çalışma, Isparta İlinde yapılan çalışma ile paralellik göstermektedir.  

 

 

Çizelge 7. İşletmelerde kayıt tutma 

Kayıt tutma durumu n % % oran Toplamlı % 

Evet 13 86.7 86.7 86.7 

Hayır 2 13.3 13.3 100.0 

Toplam 15 100.0 100.0   

Tutulan kayıtlar n % % oran Toplamlı % 

Süt Verimi 4 26.7 26.7 26.7 

Hepsi (Süt-Döl-Kızgınlık) 5 33.3 33.3 33.3 

Kayıt Tutmuyor 1 6.7 6.7 6.7 

Canlı Ağırlık Tartımı 5 33.3 33.3 33.3 

Toplam                 15 100.0     

Kayıt tutma yöntemi n % % oran Toplamlı % 

Yazılı 6 40.4 40.4 40.4 

Bilgisayarda 5 33.0 33.0 33.0 

Profesyonel yazılım 2 13.3 13.3 13.3 

Tutmayan 2 13.3 13.3 13.3 

Toplam  15 100.0     

  

İşletmecilerin kayıt tutma tutumlarını içeren Çizelge 7 yukarıda verilmiştir. İşletmelerin %86.7’sinde kayıtlar 

tutulmakta olup, %33.3’ü süt verimi, döl verimi ve kızgınlık kayıtlarını tuttuklarını bildirmiştir. İşletmelerin 

%26.7’si sadece süt verim kayıtlarını tutarken, %33.3’ü canlı ağırlık kayıtlarını tuttuklarını belirtmiştir. Kayıt 

tutma yöntemi olarak işletmelerin %40.4’ü yazılı olarak kayıt tutmakta olup, %33’ü kayıtları bilgisayar yardımı 

ile tuttuklarını, %13.3’ü ise profesyonel bir sürü takip programı kullandıklarını belirtmişlerdir.     

Çizelge 8. Yem temini ve analizi 

Kaba yem kaynağı n % % oran Toplamlı% 

Saman 2 13.3 13.3 13.3 

Hepsi (Saman-kuru ot-yem 
bitkisi-silaj) 

13 86.7 86.7 100.0 

Toplam 15 100.0 100.0   

Kesif yem kaynağı n % % oran Toplamlı% 

Fabrika Yemi (Karma Yem) 14 93.3 93.3 93.3 

Diğer (Kendi yaptıkları yem) 1 6.7 6.7 100.0 
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Toplam 15 100.0 100.0   

Silaj temini n % % oran Toplamlı% 

Kendi İşletmemde 3 20.0 20.0 20.0 

Dışarıdan 12 80.0 80.0 100.0 

Toplam 15 100.0 100.0   

Yem Analizi n % % oran Toplamlı% 

Evet 4 26.7 26.7 26.7 

Hayır 11 73.3 73.3 100.0 

Toplam 15 100.0 100.0   

 

Çizelge 8’ de görüldüğü üzere işletmelerin %86.7’si kaba yem kaynağı olarak saman, kuru ot, yem bitkileri ve 

silaj kullanmakta olup sadece %13.3’ü kaba yem olarak saman kullandığı göze çarpmaktadır. Kesif yem kaynağı 

olarak işletmelerin %93.3’ü yem fabrikalarından almış oldukları karma yemleri kullanmakta olup, %6.7’si 

kendilerinin işletmede karma yem yaptıklarını bildirmişlerdir. İşletmelerin %80’inin silajı dışardan temin ettikleri, 

%20’sinin ise kendilerinin silaj yaptıkları belirlenmiştir. İşletmelerin %73.3’ü almış oldukları veya yetiştirmiş 

oldukları yem maddelerinin besin madde analizlerini yaptırmadıklarını, %26.7’si ise yaptırdıklarını bildirmiştir.  

Çizelge 9. Uzman çalıştırma durumu ve rasyon hazırlama 

Uzman Çalıştırma  n % % oran Toplamlı% 

Sadece Part Time Veteriner 
Hekim 

6 40.0 40.0 40.0 

Sürekli çalışan Veteriner Hekim 2 13.3 13.3 53.3 

Zir.Müh.(Zooteknist) 0 0.0 0.0 0.0 

Yok 7 46.7 46.7 100.0 

Toplam 15 100.0 100.0   

Rasyon Hazırlama  n % % oran Toplamlı% 

İşçiler 1 6.7 6.7 6.7 

Yem Firma Tavsiyesi 2 13.3 13.3 20.0 

Kendim 12 80.0 80.0 100.0 

Uzman (Vet.Hek.&Zooteknist) 0 0.0 0.0 0.0 

Toplam 15 100.0 100.0   

 

 İşletmelerde hayvan sağlığı, rasyon hazırlama ve işletmelerin yönetimi konusunda uzman çalıştırma yaklaşımları 

ile rasyon hazırlamada aldıkları desteği gösteren Çizelge 9 yukarıda verilmiştir. İşletmelerin %46.7’si veteriner 

hekim veya ziraat mühendisi (zooteknist) çalıştırmadıkları göze çarpmaktadır. Bu işletmeler sağlık hizmetlerini 

Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerinden almakta, ayrıca bir uzmanı çalıştırmayı ekonomik 

bulmamaktadırlar. İşletmelerin %40’ında ise part time çalışan veteriner hekim bulunmakta, %13.3’ünde ise sürekli 

çalışan bir veteriner hekim bulunmaktadır. TKDK tarafından desteklenen bu işletmelerin hiçbirinde ziraat 

mühendisi (zooteknist) çalışmamaktadır.  

Süt ve et üreten işletmelerin en önemli maliyet unsurlarından birisi olan yem giderleri oluşturmakta ve bu gider 

maliyetleri işletmelerin giderlerinin %70-80’inin oluşturmaktadır. Bu giderlerin minimize edilebilmesi ve hayvan 

sağlığının korunması için rasyonların mutlaka bir uzman tarafından formüle edilmesi önem arz etmektedir. Ancak 
anket yapılan işletmelerin %80’i rasyonlarını kendilerinin hazırladığını, dışardan bir destek almadıklarını 
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bildirmişlerdir. Bu işletmelerin %13.3’ü ise yem aldıkları firmaların verdiği rasyonları kullandıklarını, %6.7’si ise 

rasyonu işçilerin hazırladığını ifade etmişlerdir.  

Çizelge 10. İşletme sorunları ürün değerlendirme memnuniyet 

İşletme sorunları  n % %oran Toplamlı% 

Finansal Sıkıntılar 13 86.7 86.7 86.7 

Hayvan Sağlığı 1 6.7 6.7 93.3 

Diğer 1 6.7 6.7 100.0 

Toplam 15 100.0 100.0   

Ürün Değerlendirme  n % % oran Toplamlı% 

Hammadde olarak (çiğ süt, et) 15 100.0 100.0 100.0 

TKDK Memnuniyeti  n % % oran Toplamlı% 

Evet 9 60.0 60.0 60.0 

Hayır 6 40.0 40.0 100.0 

Toplam 15 100.0 100.0   

         

Isparta İlinde yapılan çalışma sonucunda işletmelerin yaşadıkları sorunlar, ürün değerlendirme ve TKDK 

memnuniyeti ile ilgili anket sonuçları Çizelge 10’da verilmiştir. Bu kapsamda işletmelerin %86.7’si finansal 

sıkıntılardan dolayı sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Finansal sıkıntıların temelinde; çiğ süt ve et kesim 

fiyatlarının düşük olması ve girdi maliyetlerinin (yem, mazot, işçilik) yüksek olduğu beyan edilmiştir. Ankete 

katılan süt ve besi işletmelerinin tamamı ürünleri hammadde (çiğ süt ve et) olarak pazarladıklarını ifade 

etmişlerdir. Yine bu işletmelerin %60’ı TKDK ile iletişimden memnun kaldıklarını bildirmişlerdir. İşletmelerin 

%40’ı ise özellikle müracaat sırasında yaşadıkları sıkıntılardan ve inşaat işleri sırasında ortaya çıkan bazı 

sorunlardan dolayı TKDK ile iletişimden memnun kalmadıklarını belirtmişlerdir.   
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Sonuç 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Isparta İlinde kurulmuş olan büyükbaş işletmelerine 

genel olarak baktığımızda; 

-İşletme altyapılarının çok güçlü olarak tesis edildiği, 

-Ancak işletme kapasitelerinin finansal sıkıntılardan dolayı tam kapasite çalışamadığı, 

-Bilgiye dayalı üretimin gelişmesini amaçlayan bir yapı ile destekleme sağlandığı, 

-Ancak işletme sahiplerinin hayvan sağlığı ve hayvan besleme konularında bilgiye dayalı olmayan daha çok kendi 

tecrübelerine güvenerek üretim yapmaya devam ettikleri, süreç içerisinde hayvan sağlığı ve hayvan besleme 

konularında sıkıntılar yaşadıkları,   

-Hayvan beslemenin temelini oluşturan yem hammaddeleri ile ilgili analiz ve rasyon hazırlama konularında 

yetersiz oldukları, 

-İşletme kayıtlarını tutma konusunda yetersiz oldukları, 

-Üretimde entegre yapıya henüz geçilemediği, hammadde bazında üretimin devam ettiği, 

 tespit edilmiştir. 

Kırsalda üretimin devam edebilmesi, kırsal göçün önüne geçebilmek için Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu’nun 

desteklemeleri çok büyük önem arz etmektedir. Proje süresi boyunca üreticilere eğitimlerin de verilmesi yapılan 

yatırımların sürekli ve verimli olmasını sağlayacaktır.  
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Abstract 

 

In deciduous fruit tree species, breeding studies are more time-consuming and expensive compared with those in 

the major crops. The transition from the juvenile-to-adult phase is one of the most critical impediments on the 

rapid evaluation of seedlings in fruit tree breeding. Therefore, juvenility is one of the most fundamental topics of 

fruit breeders, and also has long attracted interest due to scientific, economical and practical implications. In this 

sense, this research aimed at investigating the juvenile-to-adult phase transition of apple full-sib and half-sib 

offsprings based on vegetative growth over the first seven years of growth after germination. In the seventh year 

of growth following germination, the highest flowering seedlings rate was observed in open-pollinated seedlings 

of ‘Golden Delicious’ (69.70%) followed by ‘Starkrimson Delicious’ x ‘Kaşel 41’ (60.87%), whereas the lowest 

flowering rate was exhibited by the ‘Golden Delicious’ x ‘Kaşel 41’ (35.79%). Similarly, considerable variation 

was found among the studied apple seedlings for vegetative growth. This capacity within such a collection was 

considered to be a high potential to select superiors with desired canopy architecture. The accurate and consistent 

assessments regarding the duration of the juvenile phase could be used to improve the efficiency of breeding 

programmes. 

 

Keywords: breeding, cross combination, Malus x domestica, progeny, seedling. 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

 

The life cycle of fruit tree species consists of mainly two stages, the vegetative and generative stages, considering 

the time of flowering or fruiting. In the vegetative stage, trees are unable to produce flowers for a certain period 

following germination. This stage is often referred to as juvenile phase (Visser et al., 1976; Webster, 2005). After 

this phase, attainment of the ability to flower is considered the generative stage where trees acquired reproductive 

growth (Faust, 1989; Huijser and Schmid, 2011). The period between these two phases is defined as the transition 

period that is also known as ‘adult vegetative phase’ (Zimmerman, 1973; Poething 1990; Hanke et al., 2007). 

However, trees sometimes may not have flowers even though they have adult traits and are under inductive 
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conditions (Brunner and Nilsson, 2004; Poethig, 2010). Therefore, the adult vegetative phase term is thought to be 

confusing (Matsoukas, 2014).  

 

In most tree fruit crops, the transition from the juvenile-to-adult phase is regulated by both different environmental 

and endogenous stimuli as in annual plants (Bangerth, 2009). The juvenile phase in apple seedlings can generally 

last 4 to 8 years, depending on the parent attributes (Webster, 2005; Hanke et al., 2012). Since an adult scion bud 

section is mostly budded or grafted on a rootstock to propagate nursery trees, the juvenility is less critical for 

temperate fruit tree growers (Santus-Antunes et al., 2005; Hanke et al., 2012). However, the long juvenile phase 

length in fruit trees make a significant challenge for fruit tree breeding. As the juvenile phase becomes long, the 

selection of particular features becomes difficult, and the efficiency of breeding programmes may be decreased.  

 

The Egirdir Fruit Research Institute breeding programme was launched in 2006 to breed new cultivars over 

existing cultivars in terms of attractiveness, eating quality and storage capacity (Atay et al., 2014; Atay et al., 

2016). An understanding of juvenile phase length in apple seedlings is crucial for the efficient of the programme 

and also has scientific, economic, and practical implications. The goal of this research was to evaluate the juvenile-

to-adult phase transition of 1766 apple full-sib (‘Starkrimson Delicious’ × ‘Kaşel 41’; ‘Braeburn’ × ‘Kaşel 41’; 

‘Golden Delicious’ × ‘Kaşel 41’; ‘Kaşel 41’ × ‘Braeburn’) and 396 half-sib (open-pollinated of ‘Golden 

Delicious’) offsprings based on vegetative growth.  

 

 

 

Materials and Methods 

 

This research was conducted at Egirdir Fruit Research Institute in Isparta, located in the Mediterranean area of 

Turkey. The crossing was performed in 2011. There were five different crosses (Table 1). ‘Kaşel 41’, a strain of 

‘Amasya’ apple -a vigorous Turkish cultivar, was a common parent.  Half-sib offsprings were derived from open-

pollination of the ‘Golden Delicious’ apple cultivar. Seeds were sown into plastic pots after stratification. When 

seedlings reach a length of 30-45 cm, they were transplanted to the orchard at a distance of 200 × 40 cm in 2012. 

All seedlings were grown under minimal pruning with standard horticultural practices. 

 

Table 1. Description of the full-sib and half-sib apple crosses used in the research with their abbreviations 
and numbers. 

Full-sib cross Abbreviation n Half-sib cross Abbreviation n 
‘Starkrimson Delicious’ × ‘Kaşel 41’ SD×A 69 ‘Golden Delicious’  GD-op 396 
‘Braeburn’ × ‘Kaşel 41’ B×K41 840    
‘Golden Delicious’ × ‘Kaşel 41’ GD×K41 693    
‘Kaşel 41’ × ‘Braeburn’ K41×B 164    

 

After three years had passed, the first flowering occurred in 2016. The number of flowering and non-flowering 

seedlings were counted for each cross from 2016 to 2019 at the pink bloom stage. Bottom trunk diameter was 

measured at 15 cm above the budding point to determine vegetative growth. Trunk cross-sectional area (TCSA) 
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was calculated in cm2 by the following formula: TCSA=π (trunk diameter/2)2 in the spring of 2019. TCSA of a 

tree is considered closely related to tree vigour and is a good indicator of growth (Westwood, 1993). 

 

Percentage of flowering seedlings by year was depicted using a line chart. TCSA was depicted by box plots for 

each cross. The correlation analysis was used to determine the correlations between TCSA and % of flowering 

seedlings to reveal possible relationships. All data were analyzed using R statistical software version 3.6.0 (R Core 

Team, 2019). 

 

Results and Discussion 

 

In this research, the first appearance of flowers occurred in the fourth year (i.e. in 2016) after germination in all 

crosses except SD×K41 which showed flowering one year later (i.e. in 2017) than the others. After the trees had 

first flowers, the rate of flowering apple seedlings steadily increased in all crosses over consecutive years (Figure 

1). It was also observed that the crosses differed significantly for flowering traits. In 2016, the highest flowering 

seedling rate was observed in GD-op (8.33%), followed by K41×B (5.49%), B×K41 (4.88%) and GD×K41 

(3.17%), whereas there is no flower in the seedlings of SD×K41. Other than 2018, in comparison to other crosses, 

GD-op had a higher flowering seedling rate over the flowering years. In 2019, the flowering seedling rate was 

69.70%, 60.87%, 58.54%, 49.52% and 35.79% in GD-op, SD×K41, K41×B, B×K41 and GD×K41, respectively.  

 

 
Figure 1. Percentage of flowering seedlings in different crosses over years after germination. The full names 
of the abbreviated crosses are given in Table 1. 
 

The duration of the juvenile phase is an important trait, and the differences between seedlings can occur due to 

genetic factors as well as environmental conditions (Zimmerman, 1972; Fischer, 1994). Especially the influence 

of parents on the transition from the juvenile-to-adult phase could be much more apparent (Visser and de Vries, 
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1970). This effect was also evident in this research. In the seedlings for which ‘Golden Delicious’ was used as a 

female parent, the lowest proportion of flowering seedlings was obtained when the ‘Kaşel 41’ was used as a male 

parent, while the highest proportion of flowering seedings was obtained using open pollinated seedlings. The 

selection of those with a short juvenile phase is critical for efficient apple breeding programmes (Matsoukas, 2014). 

Besides, since the longevity of the juvenility phase correlates with the precocity (Visser and de Vries, 1970; 

Webster, 2005), selection and propagation of naturally occurring early flowering seedlings with the short juvenile 

phase could be useful to enhance precocity and productivity.  

 

The seedlings must reach sufficient growth before emerging from the juvenile phase (Jackson, 2003). TCSA was 

determined to characterise the relationship between vegetative growth and flowering process. Boxplot 

representations for TCSA were presented in Figure 2 to display a pattern for vegetative growth in each cross. High 

variability for each cross was observed for TCSA among the seedlings studied. The median values of the seedlings 

of B×K41, GD-op, GD×K41, K41×B, SD×K41 for TCSA were 21.41, 17.11, 26.88, 22,10, and 35.81 cm2, 

respectively. The transition from juvenile-to-adult phase has been associated with seedling vigour (Zimmerman, 

1973; Webster, 2005; Duyvelshoff, 2011). However, in this research, there was no significant correlation between 

TCSA and percentage of flowering seedlings (Figure 3). Data in this research agree with Santus-Antunes et al. 

(2005). The findings were partly attributable to the large variability in vegetative growth. Nevertheless, high 

variability in morphological traits indicates the high potential of seedlings for selecting superior with the desired 

canopy architecture. Flowering and non-flowering seedlings need to be tested separately with further studies to 

increase clarity.  

 

 
Figure 2. Box and whisker plot representations of the TCSA of the all seedlings in 2019 depending on the 
cross. The horizontal middle line in boxes denotes the median value. The whiskers below and above the 
boxes denote the minimum and maximum value, respectively. The full names of the abbreviated cross are 
given in Table 1. 
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Figure 3. Correlation between TCSA and percentage of flowering seedlings in 2019. The full names of the 
abbreviated cross are given in Table 1. 
 

 

In summary, there were substantial differences for the length of the juvenile phase among the studied apple 

seedlings, and this capacity can be of significant scientific, economical and practical implications. A relatively 

high variation was determined among both full-sib and half-sib offsprings for vegetative growth. It may indicate 

that a high potential has been found within such a collection to obtain desired canopy architecture. Further studies 

could contribute to obtaining accurate estimates regarding the length of juvenility. It could be used to improve the 

efficiency of breeding programmes. 
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ABSTRACT 

In this study, the influence of fructooligosaccharide, galactooligosaccharide and inulin on the growth performance 

and acidifying activity of Lactobacillus acidophilus (NRRL B-1910), Bifidobacterium bifidum (DSM 20456), 

Lactobacillus plantarum (NRRL B-4496), Lactobacillus acidophilus (LA-5), Lactobacillus rhamnosus (NRRL B-

442), Lactobacillus acidophilus (ATCC 11975), Lactobacillus reuteri (NRRL B-14172) and Bifidobacterium 

animalis subsp. lactis (BB-12) were investigated in vitro conditions. Therefore, test bacteria developed in MRS 

broth and prebiotics added in the goat milk based follow-up formula and after 24 h incubation at 37 oC, test bacteria 

counts were performed using MRS Agar medium. According to the count of bacteria, when FOS and 

Bifidobacterium animalis subsp. lactis were used together, it is observed that the growth of this bacteria increased 

and the pH of the follow-up formula decreased rapidly. 

Anahtar Kelimeler: Devam Sütü, Keçi Sütü, Oligosakkarit, Probiyotik 
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KEÇİ SÜTÜ BAZLI DEVAM FORMÜLÜNDE LACTOBACİLLUS VE BİFİDOBACTERİUM GİBİ 

PROBİYOTİKLERİN KULLANIMI VE BUNLARIN GELİŞİMİ ÜZERİNE OLİGOSAKKARİTLERİN 

ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

ÖZET 

Bu çalışmada fruktooligosakkarit, galaktooligosakkarit ve inülinin Lactobacillus acidophilus (NRRL B-1910), 

Bifidobacterium bifidum (DSM 20456), Lactobacillus plantarum (NRRL B-4496), Lactobacillus acidophilus (LA-

5), Lactobacillus rhamnosus (NRRL B-442), Lactobacillus acidophilus  (ATCC 11975), Lactobacillus 

reuteri (NRRL B-14172) ve Bifidobacterium animalis subsp. lactis (BB-12)’in gelişim performansı ve asitlik 

geliştirme özelliği üzerine etkileri in vitro koşullarda araştırılmıştır. Bunun için keçi sütü bazlı devam sütüne, 

prebiyotikler ve MRS broth içerisinde geliştirilen test bakterileri ilave edilmiş, 37 °C’de 24 saat inkübasyonun 

sonunda MRS Agar besiyeri kullanılarak test bakterisi sayımları gerçekleştirilmiştir. Sayım sonuçlarına göre FOS 

ve Bifidobacterium animalis subsp. lactis’in birlikte kullanıldığında bakteri gelişimini artırdığı ve devam sütünün 

pH’sında diğer substratlardan daha hızlı düşüş sağladığı gözlenmiştir. 

Key Words: Follow-Up Formula, Goat Milk, Oligosaccharide, Probiotic  
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GİRİŞ 

Probiyotikler 

Fonksiyonel bileşenleri içeren gıdaların sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu durum aynı zamanda bebek 

formülü ve devam formüllerinde de bu fonksiyonel bileşenlerin kullanılmasına olanak vermiştir. Araştırma 

bulguları; oligosakkaritler, prebiyotikler ve probiyotikler gibi çeşitli fonksiyonel gıda bileşenlerinin, bebeklerin 

bağırsak mikroflorasının bileşimi ve aktivitesinde yararlı etkilerinin bulunduğunu desteklemiştir (Mountzouris vd., 

2002). En çok kullanılan fonksiyonel bileşenlerden biri probiyotiklerdir. Probiyotikler, yeterli miktarda alındığında 

konakta bir sağlık yararı sağlayan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanır (Guarner vd., 2005). Probiyotiklerin 

yaygın kullanım alanlarından biri gastrointestinal sistemdir.  

Prebiyotikler 

Prebiyotikler, konakçı sağlığını artırabilen, kolonda bir veya sınırlı sayıda bakterinin büyümesini ve/veya 

aktivitesini seçici olarak uyararak konakçıyı faydalı bir şekilde etkileyen sindirilemeyen gıda bileşenleridir 

(Gibson ve Roberfroid, 1995). Prebiyotikler, mide ve ince bağırsakta sindirilmeden kalın bağırsağa geçer ve 

burada bulunan Lactobacillus ve Bifidobacterium gibi probiyotiklerin gelişimlerini ve aktivitelerini desteklerler 

(Yıldırım vd., 2003). Prebiyotik özelliğe sahip en önemli gıda bileşenleri arasında fruktooligosakkarit, inülin, 

galaktooligosakkarit, glukooligosakkarit, ksilooligosakkarit, izomaltooligosakkarit, gentiooligosakkarit, laktuloz, 

laktosukroz, polidekstroz, pirodekstrin, rafinoz gelmektedir (Holzapfel ve Schillinger, 2002; Gibson ve 

Roberfroid, 1995; Ziemer ve Gibson, 1998). 

Keçi Sütü 

Dünya piyasasını araştırdığımızda keçi sütü esaslı birçok ürün bulunmaktadır. Örneğin tam yağlı mineral ve 

vitamin katkılı keçi sütü tozları, koyulaştırılmış keçi sütü, keçi sütü yoğurdu tozu, çikolata ve meyve aromalı keçi 

yoğurdu, anne sütünü artırıcı takviye keçi sütü ve çocuklar için keçi sütü esaslı çikolatalar gibi ürünler teknolojik 

olarak üretilmektedir. 

Ancak piyasadaki mevcut bebek formülü ve devam formüllerine bakıldığında üretimlerinde genellikle inek sütü 

kullanılmakta ve tasarımlarında anne sütü ile inek sütünün bileşimi arasındaki farklılık, bileşenlerden her birinin 

rolü, bebeğin beslenme ve bağışıklık bakımından duyduğu gereksinimler esas alınmaktadır (Gürsel, 2007).  

Probiyotik Gıda 

Probiyotik gıdalar, genel olarak içerisinde raf ömrü sonuna kadar yeterli miktarda canlı probiyotik mikroorganizma 

(1,0x106kob/g) bulunduran ve bu canlılığı muhafaza eden ürün olarak ifade edilir (TGK, 2006). FAO ve WHO 

tarafından hazırlanan rapora göre de gıdalarda kullanılan probiyotikler sindirim sistemi boyunca canlı kalabilmeli, 

gastrik sıvılara ve safra tuzlarına karşı dayanıklı olmalı, hızla gelişebilmeli ve bağırsak sisteminde kolonize 

olabilmelidir. Ayrıca, probiyotikler etkili ve güvenli olmasının yanı sıra bu etkinliğini ürünün raf ömrü boyunca 

da sürdürebilmelidir (Tsuda ve Miyamoto, 2010).  

MATERYAL VE YÖNTEM  

Materyal 

Prebiyotikler 
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Kullanılan prebiyotikler; fruktooligosakkarit (Sigma-Aldrich), galaktooligosakkarit (Magazym) ve inülin (Sigma-

Aldrich)’dir.  

Test Bakterileri 

Test bakterileri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mikrobiyoloji Laboratuvarından, Akdeniz Üniversitesi 

Mikrobiyoloji Laboratuvarından ve Christian Hansen firmasından temin edilmiştir. Çalışmada kullanılan test 

bakterileri Çizelge 1 de verilmiştir. 

Çizelge 1. Kullanılan test bakterisi suşları 

No Test Bakterisi Suş Numarası 

1 Lactobacillus acidophilus NRRL B-1910 

2 Bifidobacterium bifidum DSM 20456 

3 Lactobacillus plantarum NRRL B-4496 

4 Lactobacillus acidophilus  LA-5 

5 Lactobacillus rhamnosus  NRRL B-442 

6 Lactobacillus acidophilus  ATCC 11975 

7 Lactobacillus reuteri  NRRL B-14172 

8 Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 
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Yöntem 

Keçicik Süt Endüstrisi ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından üretilen devam formülünün kimyasal kompozisyonu 

belirlenmiş ve mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirilmiştir. Devam formülündeki olası bir patojen deneyler 

sırasında Lactobacillus ve Bifidobacterium gelişimini baskılayabileceğinden ürünün mikrobiyolojik analizler 

önem taşımaktadır.  

Test edilecek bakterilerin canlandırılmasının ardından, farklı oligosakkaritler ile test bakterilerinin gelişim 

çalışması ve pH ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Gelişim çalışması ve pH değerlerine göre seçilen test bakterisi 

devam formülüne ilave edilmiş ve probiyotikli devam formülü üretimi gerçekleştirilmiştir.  

Yağ analizi 

Gerber Yöntemi ile yağ dışındaki bileşenlerin derişik sülfürik asit ile yakılarak amil alkol eşliğinde ayrılan yağ 

oranının bütirometre aracılığı ile belirlenmesi ilkesine göre üründeki yağ miktarı yüzdesel olarak belirlenmiştir 

(Metin ve Öztürk, 2010). 

% 8’lik yağ içeriğini gösterebilen süt bütirometresine % 90-91’lik 10 ml sülfürik asit koyulmuş ve üzerine 3 ml 

saf su ilave edilmiştir. Hassas terzide 1,69 g devam formülü tartılarak saf suyun üzerine eklenmiştir. 1 ml amil 

alkol ilave edilmiştir. Bütirometre tepe boşluğuna kadar saf su ile tamamlanmıştır. Bütrometrenin ağzı esnek bir 

tıpa ile sıkıca kapatılıp alt üst edilerek beyaz partikül kalmayıncaya kadar iyice karışması sağlanmıştır. 

Bütirometrenin tıpalı kısmı alta gelecek şekilde ısıtıcılı santrifüje (Funke Gerber, Nova Safety Gerber Santrifüj) 

yerleştirilerek 65 °C sıcaklıkta 7 dakika, 1350 devir/dakikada santrifüj edilmiştir. Süre sonunda bütirometrenin 

tıpası oynatılarak içindeki yağ, skaladaki başlangıç derecesine getirilerek göz hizasında okuma yapılmıştır.  

Protein analizi 

Protein miktarının belirlenmesinde Kjeldahl yöntemi (TS EN ISO 8968-1, 2014) kullanılmıştır. Protein tayini, 

kjeldahl metodu ile numunedeki nitrojenin uygun bir katalizör eşliğinde, H2SO4’te parçalanıp; alkali ortamda borik 

asidin içinde toplanması ve standart bir asit çözeltisi ile titre edilmesine dayanır. Bulunan sonuç literatürlerde 

önerilen protein çevirme faktörü ile çarpılarak protein miktarı hesaplanmıştır. Kullanılan cihazlar; ön yakma 

ünitesi (Behr), Azot distilasyon ünitesi (Behr) ve titrasyon ünitesi (Behr)’dir. 

 

Kül analizi 

Üründeki organik maddeleri 550 C ‘yi geçmeyen özel yakma fırınlarında iyice yaktıktan sonra kalan kısımdan 

yani külden yüzde miktarın hesaplanmasını kapsar.  

 Porselen kroze boş ve açık olarak 105±2 oC’ye ayarlanmış etüvde 1 saat süreyle bırakılmıştır. Desikatöre 

alınarak oda sıcaklığına kadar soğutulup darası alınmıştır. (dara) 

 Darası alınmış porselen krozeye 2-2,5 g örnek alınmış ve tartılmıştır. (numune miktarı) 

 Krozeler kül fırınına koyulmuştur. 

 Fırının sıcaklığı 550 oC’ye ayarlanarak çalıştırılmıştır. 
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 Kül fırınına koyulan kaplar örneğin bütün organik maddeleri tümüyle yanıncaya yani kül homojen 

beyazımsı renk alıncaya kadar bekletilmiştir. 

 Desikatöre alınan örnekler soğutulup tartılmıştır. (son tartım) 

 Dara ile arasındaki fark örnekteki kül miktarını vermiştir. 

 Buradan kül miktarı % olarak hesaplanmıştır. 

pH değerinin belirlenmesi 

Ürünün pH ölçümleri, pH metre (Mettler Toledo seven2go, Almanya) ile yapılmıştır. 

Karbonhidrat miktarının belirlenmesi 

% Karbonhidrat=100-(nem+protein+yağ+kül) eşitliğine göre hesaplanmıştır. 

Test Bakterilerinin Canlandırılması  

PBS çözeltisinin hazırlanması 

200 ml saf suya 1 adet Phosphate buffered saline (PBS) tablet eklenmiş, magnetik karıştırıcıda homojen olarak 

karıştırma sonucu PBS sıvı ortamı elde edilmiştir. 
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Bakteriyolojik peptonlu suyun hazırlanması 

0,1 g bakteriyolojik pepton tartılıp 100 ml balonjojede saf su ile tamamlanmıştır. Magnetik karıştırıcıda homojen 

dağılımı sağlanıp %0,1 (w/v)’lik bakteriyolojik peptonlu su elde edilmişitr. Daha sonra 9 ml’lik tüplere dağıtılıp 

otoklavlanmıştır. 

Test bakterilerinin canlandırılması 

Stok test bakterileri -20 °C’de steril gliserol içerisinde muhafaza edilmiştir. 1,5 g L-1 L-sistein HCl ile takviye 

edilmiş MRS broth hazırlanmış, kültürler deneyden önce bu takviye edilmiş MRS broth (%1 v/v inokulum) 

ortamında 3 kez, 24 saat 37 oC’de inkübasyon ile aşağıda anlatıldığı gibi canlandırılmıştır.  

Derin dondurucudaki test bakterileri kullanım durumlarına göre analiz edilmeden önce L-sistein HCI ile takviye 

edilmiş 2 ml’lik MRS brotha öze ile aktarılmış ve 37 °C'de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. Gelişmeleri 

sağlandıktan sonra tekrar L-sistein HCI ile takviye edilmiş 2 ml’lik MRS broth ortamına 20 µl olacak şekilde pasaj 

işlemi uygulanmış ve yine 37 °C'de 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. Gelişme sağlandıktan sonra 30 ml’lik steril 

halde falkon tüplerde bulunan L-sistein HCI ile takviye edilmiş MRS brotha 300 µl olacak şekilde aktarma 

yapılmış ve analize hazır olmaları için 37 °C'de 24 saat gelişmeleri sağlanmıştır. 

Santrifüj işlemi 

MRS broth ortamında 3 kez, 24 saat 37 oC’de inkübasyon ile gibi canlandırılmış, falkon tüplerde bulunan test 

bakterilerine santrifüj işlemi uygulanmıştır. Santrifüj işlemi 15 dakika 5000 rpm olacak şekilde yapılmıştır. Çöken 

test bakterilerinin üzerindeki besiyeri uzaklaştırılmış ve 10 ml PBS ile vortex cihazı kullanılarak yıkama işlemi 

uygulanmıştır. Yıkama uygulandıktan sonra tekrar santrifüj işlemi uygulanmıştır. Süpernatant uzaklaştırılmış ve 

yeniden 10 ml PBS ile ikinci bir yıkama işlemi uygulanmıştır. Sonrasında tekrar 15 dakika 5000 rpm’de santrifüj 

işlemi uygulanmıştır. Daha sonra süpernatant uzaklaştırılıp PBS ile test bakterileri deneye hazır hale getirilmiştir. 

Canlandırılan test bakterisi sayımları 

Deneye hazır hale getirilmiş test bakterisi çözeltisinden 1 ml alınarak peptonlu su içerisinde dilüsyonlar 

hazırlanmıştır. 1,5 g L-1 L-sistein HCI ile takviye edilmiş MRS agar kullanılarak 2 katlı dökme plak yöntemiyle 3 

paralel olacak şekilde ekimler yapılmış ve 37 oC sıcaklıkta 48 saat anaerobik kavanoz ve anaerocult A yardımıyla 

sağlanan anaerobik ortamda inkübe edilmiştir. Böylece canlandırılan test bakterisi sayımları gerçekleştirilmiştir. 

Anaerobik ortamın sağlanıp sağlanmadığı anaerotest şeridi ile kontrol edilmiştir. Yaklaşık 4 saat sonunda şeridin 

mavi renginin renksiz olması anaerobik ortamın sağlandığının göstergesidir. Canlandırılan kültür, devam sütüne 

%1 (v/v) oranında inoküle edilmiştir.  

Farklı Oligosakkaritler ile Test Bakterilerinin Gelişim Çalışması ve pH Ölçümleri 

Devam formülüne oligosakkarit ilavesi 

Devam formülleri tüketime hazır hallerinde %0,8 (w/v) olacak şekilde oligosakkarit içerebilmektedir. 

Tüketime hazır sulandırılmış devam sütünde %0,8 (w/v) olacak şekilde test edilecek oligosakkaritler aşağıdaki 

gibi ilave edilmiştir. 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1663 
 

1. % 0,8 (w/v) olacak şekilde fruktooligosakkarit ilave edilmiştir. 

2. % 0,8 (w/v) olacak şekilde galaktooligosakkarit ilave edilmiştir. 

3. % 0,8 (w/v) olacak şekilde inülin ilave edilmiştir. 

4. Kontrol örneği için oligosakkarit ilave edilmemiştir. 

Devam formülünün yeniden sulandırılması ve başlangıç pH değerlerinin tespiti 

Üretilen toz devam formülü, test bakterilerinin devam sütünde gelişimi ve devam sütünün başlangıç pH’sının 

belirlenmesi deneyleri için Çizelge 2’deki örnek beslenme tablosuna göre rekonstitüe edilmiştir. 1 ölçek toz devam 

formülü yaklaşık 4,3 gramdır. Yani 240 ml su içerisine 34,4 g toz devam formülü ilave edilerek devam sütü 

solüsyonu hazırlanmıştır. Solüsyon test bakterilerinin devam sütünde gelişim çalışmasında ve devam sütünün 

başlangıç pH’sının belirlenmesinde kullanılmıştır.  

Çizelge 2. Örnek beslenme tablosu 

Yaş (Ay) Su (ml) Ölçek sayısı Günlük Öğün Sayısı 

6-12 ay 240 8 4 

Zengin bir besiyeri olan MRS agarın deneyler sırasında oksidasyonunu engellemek için otoklav sonrasında 1,5 g 

L-1 L-sistein HCl indirgeyici madde olarak kullanılmıştır. Ayrıca inokülasyondan önce sulandırılmış devam sütü 

de 1,5 g L-1 olacak şekilde L-sistein HCl ile takviye edilmiştir. 

Sulandırılmış devam sütüne test bakterilerinin ilavesi 

Oligosakkarit ilavesinden sonra rekonstitüe edilmiş ve L-sistein HCl ile takviye edilmiş devam sütlerine %1 (v/v) 

olacak şekilde 3.2.4.4’te anlatıldığı gibi deneye hazır hale getirilen test edilecek bakteri ilave edilmiştir. 24 saat 37 

°C'de inkübasyona bırakılmıştır. Kontrol olarak oligosakkarit ilave edilmemiş devam sütü inoküle edilmiştir. 

Farklı oligosakkaritler ile test bakterilerinin gelişim çalışması ve inkübasyon sonrası pH ölçümleri 

%1 (v/v) olacak şekilde test edilecek bakteri ilave edilip 24 saat 37 °C'de inkübasyona bırakılmış devam sütlerinde, 

Lactobacillus ve Bifidobacterium kültürlerinin gelişimi, 1,5 g L-1 L-sistein HCl ile takviye edilmiş MRS agar 

kullanılarak 2 katlı dökme plak yöntemi ile belirlenmiştir. Petriler 48 saat 37 °C'de anaerobik olarak inkübe 

edilmiştir. İnkübasyon sonunda pH ölçümleri yapılmıştır.  

İstatiksel Analizler 

Devam sütlerine inkübasyon öncesi eklenen farklı oligosakkaritlerin, devam sütlerinin başlangıç pH’sı, 

inkübasyon sonundaki pH’sı, inkübasyon sonundaki test bakterisi sayısı üzerine etkisi ANOVA analizi 

gerçekleştirilerek SPSS paket programı (SPSS Inc., Chicago, IL) kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen verilere 

Duncan Çoklu Karşılaştırma testi uygulanmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Devam Formülünün ve Probiyotikli Devam Formülünün Kompozisyonu 
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Devam formülünün ve probiyotikli devam formülünün kuru madde, protein, yağ, karbonhidrat, kül ve nem 

değerleri Çizelge 3’de verilmiştir. 
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Çizelge 3. Üretilen devam formülünün ve probiyotikli devam formülünün kompozisyonu 

 Devam Formülü Probiyotikli Devam Formülü 
Nem (%) 2,53 ± 0,04 2,47 ± 0,036 
Protein (%) 14 ± 0,065 13,1 ± 0,035 
Yağ (%) 26,9 ± 0,381 25,13 ± 0,387 
Kül (%) 2,94 ± 0,051 2,95 ± 0,05 
Karbonhidrat (%) 53,66 ± 0,309 56,36 ± 0,333 

Sonuçların uygunluğu Türk Gıda Kodeksi Devam Formülleri Tebliği’ne (TGK, 2014) göre kontrol edilmiş ve 

uygun bulunmuştur. 

Bu konuda yapılan araştırmalar tarandığında çok fazla çalışmanın yapılmadığı görülmüş ve en yakın çalışma 

olarak da Dubey ve Mistry (1996)’nin yaptığı araştırma bulunmuştur. Bu çalışmada soya (SB), süt (MB) veya 

kazein hidrolizat esaslı (CH) bebek formülü ve yağsız sütte (NM) kimyasal kompozisyon belirlenmiştir. Tüketime 

hazır halde protein miktarı; SB’de  %1,8, CH’de %2, MB’de %1,5 ve NM’de %3,5’dur. Yağ miktarı; SB’de %3,6, 

CH’de %2,7, MB’de %3,5 ve NM’de %0,07’dir. Kül miktarı; SB’de %0,37, CH’de %0,34, MB’de %0,26 ve 

NM’de %0,61’dir. Karbonhidrat miktarı; SB’de %6,6, CH’de %8,6, MB’de %7,1 ve NM’de %5’dir. Dubey ve 

Mistry (1996)’nin çalışmasında tüketime hazır bebek formülü ile çalışılmış olup, bizim ürünümüzün tüketime 

hazır haldeki protein, yağ, karbonhidrat ve kül değerlerinin Dubey ve Mistry (1996)’nin süt bazlı bebek formülü 

ile yaptığı çalışma sonuçları ile paralellik gösterdiği saptanmıştır. 

Canlandırılan Test Bakterisi Sayımları 

Canlandırılan test bakterisi sayımları log (kob/ml) olarak Çizelge 4.2’de verilmiştir. Çizelge 4.2’de verildiği gibi 

canlı bakteri sayısı, test bakteri suşuna bağlı olarak 8,87±0,05 ve 9,25±0,019 arasında değişmektedir.  

Bizim çalışmamızda canlandırılan test bakterisi sayımları önerilen ekleme miktarı olan 6 log (kob/ml)’nin 

üzerindedir. Canlandırılan bu test bakterileri %1 (v/v) olacak şekilde devam sütüne ilave edilmiştir. 

Lactobacillus ve Bifidobacterium ile çalışılan ve canlı bakteri sayımları yapılan yayınlar incelendiğinde Conesa 

vd. (2005)’nin çalışmasında Bifidobacterium bifidum (CECT 870), Bifidobacterium breve (CECT 4839) 

Bifidobacterium longum biotype infantis (CECT 4551) ve Bifidobacterium longum (BB536); kontrol ve 

oligosakkarit takviyeli TPY broth içerisinde gelişimleri açısından değerlendirilmiştir. Kısa zincirli 

fruktooligosakkarit, oligofruktoz, inülin ve 4’-GOS varlığında tüm suşlar gelişimleri açısından karşılaştırılmıştır.  

Mikroorganizma sayımları 8,78 log (kob/ml) (6x108 kob/ml)’ a ulaştığında suşlar %1 oranında farklı 

oligosakkaritleri içeren TPY broth içerisine inoküle edilmiştir. Gerek kullanılan suşlar gerekse çalışma koşulları 

farklı olmasına rağmen başlangıç mikroorganizma sayımları bizim çalışmamızla paralellik gösterdiği 

belirlenmiştir. 

SONUÇ 

Anne sütünün kullanılmasının mümkün olmadığı ya da yetersiz olduğu durumlarda ikame olarak kullanılabilecek 

özel ürünler gündeme gelmektedir ki bu alternatif gıdalar da bebek ve devam formülleridir. Piyasada bulunan 

formüller incelendiğinde marketlerde ve eczanelerde bulunanların çoğunun hammaddesinin inek sütüne dayalı 

olduğu görülmektedir. Sınırlı sayıda keçi sütüne dayalı formülasyona sahip ürün dikkat çekmektedir. Bu ürünlerin 
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de yine büyük bir çoğunluğu probiyotik ilavesizdir. Son yıllarda keçi sütünün insanların beslenmesinde düşük 

alerjik etkileri nedeniyle daha yoğun kullanılması ve probiyotiklerin bilinen yararlı özelliklerinin bebek 

formülasyonlarına aktarılması bu çalışmanın ortaya çıkmasında bir etken olmuştur. 

Bu çalışmanın ilk bölümünde çeşitli oligosakkaritlerin, test bakterilerinin gelişimi üzerine etkileri belirlenmiştir 

ve devam sütünde birlikte kullanıldığında en iyi gelişim performası ve asitlik gelişimi sağlayan oligosakkarit 

(fruktooligosakkarit) ve test bakterisi (Bifidobacterium animalis subp. lactis (BB-12) seçilmiştir.  
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TÜRKİYEDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖZDEN 

GEÇİRME: 2015-2019 

Nazife KOÇ, Duygu YEŞİLFİDAN,FİLİZ ADANA 

 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sağlık okuryazarlığı konusunda gerçekleştirilmiş  çalışmaları gözden 

geçirerek hem ileriki araştırma konularını saptama hem de önceki çalışmalardan yararlanmaya olanak 

sağlamaktır. Ülkemizde yapılmış olan sağlık okuryazarlığına ilişkin çalışmaların sonuçlarını bir araya 

getirmeyi amaçlayan çalışmamızda YÖK Tez Merkezi tarama sayfası, ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, online 

ve basılı süreli yayınlar, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Yayın Dizini, Halk Sağlığı Dizini gibi mevcut dizinler, 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Yaşam Bilimleri Veri Tabanı, Türk Tıp Veri Tabanı taranmıştır. Online 

ortamda taramayı gerçekleştirmek için kullanılan anahtar kelimeler “sağlık, okuryazarlık, sağlık okuryazarlığı, 

Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği, Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” şeklindedir. Elde edilen 

çalışmaların kaynakçalarındaki çalışmalara da ulaşılmaya çalışılmıştır ve böylece toplam olarak 226 makaleye 

ulaşılmış ancak 213 tanesi derleme için uygun olmadığından çıkarılarak 13 makale incelenmiştir. Ulaşılan 

çalışmaların sonuçları incelendiğinde; Sağlık okuryazarlığının eğitim durumu, medeni durum, cinsiyet, yaş, 

ekonomik durum, herhangi bir hastalığa sahip olma durumu, algılanan sağlık durumu, başarılı yaşlanma, 

sağlıklı yaşam biçimi davranışları gibi özelliklerden etkilendiği bulunmuştur. Bu sonuçlardan yola çıkılarak 

sağlık okuryazarlığı üzerinde sosyodemografik ve kişisel özelliklerin etkili olduğu sonucuna ulaşılmış olup 

bireylerin sağlık okuryazarlık düzeylerini arttırmak için girişimsel çalışmaların arttırılması ve konuya ilişkin 

eğitimlerin verilmesi önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: “Okuryazarlık, Sağlık, Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” 

 

 

 

A REVIEW OF HEALTH LITERACY STUDIES IN TURKEY: 2015-2019 

ABSTRACT 

The aim of this study is to review the studies conducted on health literacy in Turkey and besides, to 

determine future research topics and provide opportunities of benefiting from previous studies. This study 

mainly aims at bringing together the results of studies on health literacy in our country. In accordance with this 

purpose, current databases such as The Higher Education Thesis Center scan page, ULAKBIM, Turkey Citation 

Index, online and printed periodicals, Turkey Public Health Journal Editorial Index, Public Health Index, Social 

Sciences and Humanities Data Base, Life Sciences Database, the Turkish Medical Database are scanned. 
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Keywords used to perform scanning in the online media are “health, literacy, health literacy, European Health 

Literacy Survey, Turkey Health Literacy Scale”.Furthermore, the studies that are cited in the bibliography of 

these accessed studies were also attempted to be included. Thus, a total number of 226 articles between 2015 

and 2019 were found. However, 213 articles were excluded due to the fact that they were not suitable for 

compilation. Consequently,13 articles were examined in the study. The results of the examination of these 

studies depicts that the health literacy is affected by educational status, marital status, gender, age, economic 

status, status of having any disease, perceived health status, successful aging and healthy lifestyle 

behaviors.Depending on these results, it is concluded that socio-demographic and personal characteristics are 

effective on health literacy. The study suggests to increase the interventional studies and to provide training on 

the subject in order to increase the individuals’ health literacy level. 

Keywords: “Literacy, Health, Health Literacy, Health Literacy Scale” 

 

 

 

 

 

GİRİŞ 

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre okuryazarlık “okuryazar olma durumu” okuryazar ise “okuma ve yazma 

bilen, öğrenim görmüş kişi” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2018). Nutbeam  sağlık okuryazarlığı kavramının ilaç 

prospektüslerini okuyabilmek veya randevu alabilmekten çok daha geniş bir anlama sahip olduğunu 

vurgulamaktadır.  Böylece sağlık okuryazarlığının bireylerin sağlığını geliştirici etkisi olduğu ve aynı zamanda 

sosyal ve ekonomik yönden olumlu etkileyebileceğini ifade eder (Nutbeam, 2000).  

Okuryazarlık kavramı kullanımına göre farklılıklar göstermekle birlikte bireyin duygu, düşünce ve 

isteklerini konuşma ve yazma yoluyla tam ve doğru şekilde göstermesi olarak tanımlanabilir. Bunun yanında 

okuryazarlık başkalarının söyledikleri ve yazdıklarını, becerilerini kullanarak doğru anlamasıdır. Bu becerilere 

sahip bireylerin bilgi ve düşüncelerini geliştirirken, aynı zamanda içinde bulunduğu toplumun sorunlarının 

çözümüne ve toplumsal gelişime katkıda bulunacağı düşünülmektedir (Yeşildal, 2018). Ottawa’da 1986 yılında 

gerçekleşen Uluslararası Sağlığı Geliştirme Konferansı’nda yayınlanan Ottawa Şartında sağlığı geliştirme 

çalışmalarının sadece sağlık sektörünün uğraşlarıyla olamayacağı, diğer sektörlerin de destek olmaları gerektiği 

belirtilmiştir. Bu bağlam da geliştirilen bilgilerin topluma anlaşılır bir şekilde ulaşabilmesi ve toplumun bu bilgiler 

doğrultusunda davranış oluşturması istenmiştir ve “sağlık okuryazarlığı” kavramından bahsedilmiştir (Bilir, 2014). 

Yaşadığımız çağda insan yaşamının uzaması sürekli hastalıkların artışı ve de bilgiye kolay ulaşımın, 

sağlık hizmetlerinde bir gelişim ve değişim isteğini beraberinde getirdiği gibi sağlık okuryazarlığının sağlığın 
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teşviki ile geliştirilmesinde ana belirleyicilerden biri olması sağlık okuryazarlığının önemini artırmıştır (Yıldırım 

ve Keser 2015). 

Bu araştırmada Türkiye’de sağlık okuryazarlığı konusunda gerçekleştirilen çalışmaları gözden geçirerek 

araştırmacıların ileriki araştırma konularını saptama ve önceki çalışmalardan yararlanmalarına yardımcı olmak 

amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Türkiye’de son 2015 yılından itibaren Sağlık Okuryazarlığı Çalışmalarını incelemek amacıyla, YÖK Tez 

Merkezi tarama sayfası, ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, online ve basılı süreli yayınlar, Türkiye Halk Sağlığı 

Dergisi Yayın Dizini, Halk Sağlığı Dizini gibi mevcut dizinler, Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, Yaşam 

Bilimleri Veri Tabanı, Türk Tıp Veri Tabanı taranmıştır. İnternet ortamında Türkiyede Sağlık Okuryazarlığı 

Çalışmalarına Yönelik Gözden Geçirme: 2015-2019 çalışması için “sağlık, okuryazarlık, sağlık okuryazarlığı, 

Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği, Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. 

Elde edilen araştırmaların kaynakçalarında yer alan diğer çalışmalara da ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Araştırmalarda Kullanılan Ana Ölçekler  

 Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (SOÖ): Toçi, Bruzari ve Sorenson (2013) tarafından Sağlık Okuryazarlığı 

Ölçeğinin orjinali geliştirilmiştir. Aras ve Temel (2015) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirlik 

çalışması yapılmıştır.  25 maddeden oluşan ölçek; erişim (5-25), anlama (7-35), değer 

biçme/değerlendirme (8-40) ve uygulama (5-25) başlıklarını kapsayan 4 alt ölçekten oluşmaktadır. 

Ölçekten alınabilecek puan 25 ile 125 puan arasındadır. 

 Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (YSOÖ): Güvenirlilik ve geçerlilik sonrası 23 maddelik yetişkin 

sağlık okuryazarlığı ölçeği oluşturulmuştur. Ölçeğin 22 sorusu sağlık bilgisi ve ilaç kullanımı ile ilgili 

olup, 1 sorusu da vücuttaki organların yerini bilme ile ilgili 1 şekil içeren sorudan oluşmaktadır. Ölçekten 

alınabilecek puanlar  0-23 arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puan artması ile sağlık okuryazarlık 

düzeyi de artmaktadır (Sezer ve Kadıoğlu 2014). 

 Yetişkinlerde İşlevsel Sağlık Okuryazarlığı Testi (YİSOT): Üçpunar ve Piyal tarafından (2014) 

ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği yapılmıştır. Ölçekten alınabilecek puanlar 0-100 arasında 

değişmektedir. Ölçekten elde edilen puanlar doğrultusunda kişinin aldığı 0-59 puan yetersiz sağlık 

okuryazarlığı, 60-74 puan sınırlı sağlık okuryazarlığı ve 75-100 puan ise yeterli sağlık okuryazarlığı 

düzeyini göstermektedir. Sözel beceri bölümü için cronbach alfa katsayısı 0.52, sayısal beceri bölümü 

için cronbach alfa katsayısı 0.73 olarak belirlenmiştir (Üçpunar ve Piyal, 2014). 

 Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 (TSOY-32), Avrupa Sağlık Okuryazarlığı Ölçeğinin (HLS-

EU European Health Literacy Survey) Okyay, Abacıgil ve Harlak tarafından geçerlilik güvenirlik 

çalışması yapılan TSOY-32(Türkiye Sağlık Okuryazarlığı-32), ölçeği 32 madde ve “tedavi ve hizmet” ile 

“hastalıklardan korunma/sağlığın geliştirilmesi” şeklinde iki temel alt boyuttan oluşmaktadır. Sağlık 

okuryazarlığı düzeyi, elde edilen puana göre dört kategoride değerlendirilmiştir. Bunlar: (0-25) puan 

yetersiz sağlık okuryazarlığı, (>25-33) sorunlu-sınırlı sağlık okuryazarlığı, (>33-42) yeterli sağlık 

okuryazarlığı, (>42-50) mükemmel sağlık okuryazarlığı şeklindedir.  
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Ulaşılabilen Ulusal Araştırma Sayısı: 

(İdeal Online:205, Türkiye Kinikleri:6, Ulakbim:15) 

 Derleme için uygun bulunan: 13 

 Derleme için uygun bulunmayan: 213 

 TOPLAM: 226 
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BULGULAR 

KONU ŞEHİR ÖRNEKLEM KULLANILAN ÖLÇEKLER 

 

KONUYA İLİŞKİN SONUÇLAR 

1.Annelerin Sağlık Okuryazarlığı 

Düzeyleri ile Emzirme Öz-Yeterlilik 
Algıları Arasındaki İlişki 
 
(Aydın ve Aba, 2019) 

Balıkesir/Ba

ndırma 
263 Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (SOÖ) 

Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği-Kısa form 

(EÖÖ) 

Yapılan çalışmaya göre, eğitim durumu ve gebeliğin planlı 

olma durumu sağlık okuryazarlık düzeyini etkilediği 

görülmüştür Annelerin sağlık okuryazarlığı düzeyleri ile 

emzirme öz-yeterlilik düzeyinin doğru orantılı olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

2. Bir üniversitenin 4. sınıf 

öğrencilerinin sağlık okuryazarlığı 

ve ilişkili bazı faktörlerin 

incelenmesi 

(Özdenk ve ark, 2019) 

Kırşehir 283 Yetişkinlerde İşlevsel Sağlık Okuryazarlığı 

Testi (YİSOT) 

 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yarısına yakını 

(%40) sağlık okuryazarlığı düzeyi yetersizdir olduğu 

bulunmuştur. 

3.Yaşlılarda Sağlık 

Okuryazarlığının Başarılı Yaşlanma 

Üzerine Etkisi: Ankara İli Örneği 

 

(Hazer ve Ateşoğlu,2019) 

Ankara 510 Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 
(TSOY-32) 

Başarılı Yaşlanma Ölçeği  (SAS) 

Çalışmaya katılan yaşlıların Sağlık okuryazarlığını ilk olarak 

algılanan sağlık durumundan, daha sonra eğitim durumundan, 

son sırada ise medeni durumdan etkiledikleri ve yaşlıların 

sağlık okuryazarlığı ile başarılı yaşlanma arasında doğru bir 

orantı olduğu ve anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Tüm 

bunların sonunda yaşlıların sağlık okuryazarlığın yetersiz 

seviyede bulunmuştur. 

4.Üniversite Öğrencilerinde 

Ortoreksiya Nervoza Yaygınlığı Ve 

Sağlık Okuryazarlığı İle İlişkisi 

 

(Pehlivan ve ark.,2019) 

Malatya 1014 Türkiye Sağlık Okuryazarlığı ölçeği-32 
(TSOY-32) 

ORTO-15 Ölçeği 

Çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunun Sağlık 

Okuryazarlık düzeylerinin yetersiz olduğu görülmüş ve sağlık 

okuryazarlığı düzeyi düşük olan bireyler ORTO-15 ölçeği 

puanları da düşük gelmiştir.  
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5. Bir Üniversite Hastanesi 

Polikliniğine Başvuran Hastaların 

Sağlık Okuryazarlığı Düzeyleri ve 

Etkileyen Faktörler 

 

(Yakar ve ark.,2019) 

Elazığ 225 Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (TSOY) 
Araştırma katılımcıların sağlık okuryazarlığı düzeylerimizin 

düşük olduğunu sonucuna ulaşılmıştır.  

6. Toplumun Sağlık Okuryazarlık 

Düzeyinin Belirlenmesi 

 

(Değerli ve Tüfekçi,2018) 

Isparta 528 Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 
(TSOY-32) 

Çalışmaya göre Sağlık Okuryazarlığı düzeyi cinsiyete ve gelire 

göre anlamlılık bulunmamıştır; eğitim seviyesi arttıkça Sağlık 

Okuryazarlığı seviyesi artmakta, yaş ile ise ters orantılı olduğu 

bulunmuştur. 

 

7. Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlıklı 

Yaşam Biçimi İlişkisi Üzerine Bir 

Çalışma 

 

 

(Sezer ve Amarat,2018) 

Sakarya 176 Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği 

(SYBDÖ) 

Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (TSOY-
32) 

 

Sağlık okuryazarlığının sağlıklı yaşam biçimini düşük düzeyde 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

8.Bir Üniversitenin Sosyal ve 

Sağlık Bilimlerinde Okuyan 

Öğrencilerinin Sağlık Okuryazarlığı 

Durumunun İncelenmesi 

 

(İnkaya ve Tüzer,2018) 

Ankara 440 Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (YSOÖ) 
Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı puanı yaş ile birlikte arttığı,  

Kadınların ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim görenlerin 

Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı ölçeği puanı anlamlı düzeyde 

yüksek bulunmuştur. 
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9.Kronik Hastalığı Olan Menopozal 

Dönemdeki Kadınlarda Menopoz 

Algısı ve Sağlık Okur Yazarlığının 

Değerlendirilmesi 

 

 

(Kaya Şenol ve ak.,2018) 

Çankırı 175 Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (YSOÖ) 
Sağlık okuryazarlığı puanı ekonomik durum ve eğitim durumu 

pozitif şekilde etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

10. Sağlık Yüksekokulu 

Öğrencilerinde Sağlık Okuryazarlığı 

 

(Ergün, 2017) 

Balıkesir 718 Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği32 

(TSOY-32) 

Çalışma sonucunda kız öğrencilerin, ebelik bölümünde 

okumakta olanların ve 4. Sınıf olanların Sağlık Okuryazarlık 

puanlarının fazla olduğu bulunmuştur. 

11.Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin 

Belirlenmesi: Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi Örneği 

 

(Malatyalı ve Biçer, 2017) 

Sivas 1003 Türkiye Sağlık Okuryazarlık Ölçeği-
32(TSOY-32) 

Üniversite öğrencilerinin sağlık okuryazarlık düzeylerinin 

kadınların daha yüksek olduğu bunun yanında yaş, cinsiyet, 

ailenin gelir durumu, ebeveyn eğitim durumu, medeni 

durumundan etkilendiği görülmüştür 

 

 

12.Üniversite Öğrencilerinin Sağlık 

Okuryazarlık Düzeylerinin 

Belirlenmesi 

(Dinçer ve Kurşun, 2016) 

Konya 216 
Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (YSOÖ) Son sınıfta okuyan ve sürekli hastalığı bulunanların sağlık 

okuryazarlığı düzeyinin yüksek olduğu; öğrencilerin yaş, 
cinsiyet, ailede sağlık çalışanı bulunması ve sağlığı algılama 

durumları ile sağlık okuryazarlığı arasında fark olmadığı 

gözlenmiştir. 

13. Sağlık okuryazarlığı hasta-
hekim ilişkisini etkiler mi?: Sakarya 

ilinde bir araştırma 
 
(Akbolat ve ark.,2015) 

Sakarya 

 

282 Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (SOÖ) Araştırmaya katılanların fonksiyonel, iletişimsel ve eleştirel 

okuryazarlık düzeyleri düşük;. Hastaların yaşla iletişimsel 

okuryazarlığı doğru orantılı olup genel olarak sağlık 

okuryazarlığı ters orantılıdır. Hasta-hekim ilişkisinde 

fonksiyonel okuryazarlığın ve eleştirel okuryazarlığın etkisi 
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olduğu ve iletişimsel okuryazarlığın ise etkisi olmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 
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SONUÇ 

Bu gözden geçirme araştırmasında Türkiye’de sağlık okuryazarlığı üzerine yapılmış çalışmaların bulguları 

incelendiğinde araştırma sonuçlarına göre yapılacak genel değerlendirmeler; 

 Sağlık okuryazarlığının eğitim durumundan etkilendiği (5 ortak sonuç)  

 Sağlık okuryazarlığının sağlıklı yaşam biçimine zayıf bir etkisi olduğu (1 sonuç) 

 Sağlık okuryazarlığının medeni durumdan etkilendiği (2 ortak sonuç) 

 Sağlık okuryazarlığının cinsiyete göre farklılık gösterdiğini (3 ortak sonuç),  

 Sağlık okuryazarlığı düzeyinin yaştan etkilendiği (3 ortak sonuç) 

 Sağlık okuryazarlığı düzeyinin ekonomik durumdan etkilendiği (2 ortak sonuç) 

 Tedavi gördüğü bir hastalığı olanların sağlık okuryazarlığı seviyesinin daha yüksek olduğu ( 1 ortak 

sonuç) 

 Planlı gebelik yaşayanların sağlık okuryazarlık düzeyinin daha yüksek olduğu (1 sonuç) 

 Sağlık Okuryazarlığı ile başarılı yaşlanma arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu (1 sonuç)  

 Sağlık Okuryazarlığını algılanan sağlık durumunu etkilediği (1 sonuç)  

 Sağlık Okuryazarlığının üniversite öğrencilerinde yetersiz düzeyde olduğu (2 ortak sonuç) 

 Annelerin sağlık okuryazarlığı ile emzirme öz-yeterlilik düzeyi arasında pozitif yönlü ilişki olduğu (1 

sonuç) 

olduğu şeklindedir.  

 

Bu sonuçlardan yola çıkılarak sağlık okuryazarlığı üzerinde sosyodemografik ve kişisel özelliklerin (eğitim 

durumu, yaş, medeni durum, cinsiyet…vb.) etkili olduğu, Sağlık okuryazarlığının sağlıklı yaşam biçimi 

davranışlarına  zayıf bir etkisi olduğunu söylemek mümkündür. Bireylerin sağlık okuryazarlık düzeyini arttırmak 

için girişimsel çalışmalar yapılmalı, konuya ilişkin eğitimler verilmelidir. 
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TÜRKİYE’DE KALP HASTALIĞI RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:GÖZDEN GEÇİRME 
 

Gizem ÇALIŞKAN 1  Nükhet KIRAĞ 2 

1,2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Aydın/Türkiye 

 
ÖZ: Aile Hekimliğinin en temel fonksiyonu olan koruyucu sağlık hizmetlerinin tüm dünyada 
 
olduğu gibi ülkemizde de niteliği artmaktadır. Esasen birçok farklı işlevi bir arada toplayan bu 
 
hizmetler içinde kardiyovasküler sağlığın korunması ve geliştirilmesi, önemli bir konumda 
 
bulunmaktadır. 
 
Kronik hastalıklar içerisinde önemli bir yere sahip olan kardiyovasküler hastalıklar 
 
(KVH), tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli morbidite ve mortalite nedenidir. 
 
Zira yirmi birinci yüzyılın toplum yapısında oluşturduğu değişiklikler vardır; diyet, yoğun 
 
çalışma temposu, stres vs. gibi faktörler bunlardan birkaçını oluşturur. Bu tür değişimlerin 
 
kardiyovasküler sağlığa verdiği etkiler de zamanla ortaya çıkmaya başlamış ve bu tür olumsuz 
 
etkilenişleri azaltmak için dünyada olduğu gibi ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından 
 
politikalar üretilmeye çalışılmaktadır. 
 
 
Kardiyovasküler risk değerlendirmesi, bireylerin mevcut genel risk  düzeyinin 
 
azaltılmasında çok önemli bir yer teşkil etmektedir.  Asemptomatik erişkin popülasyonda bu 
 
riskin ileriye dönük tahmin edilmesi, bazı risk faktörlerinin kişide bulunup bulunmaması 
 
şeklinde klasik bir yaklaşım olarak zaten kullanılmaktadır. Örneğin ailede birinci derece 
 
yakınlarında ve erkeklerde 55 yaşından önce  veya kadınlarda 65 yaşından önce  koroner arter 
 
hastalığı öyküsü (MI, ani kalp ölümü) olması gibi. Tıptaki gelişmeler ışığında yeni risk 
 
faktörleri tanımlanmaya başlanmış ve süreç içerisinde Framingham kardiyovasküler risk 
 
hesaplama yöntemi uygulamaya girmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler Hastalık, Framingham, Kardiyak Risk 
 
ASSESSING THE RISK OF HEART DISEASE IN TURKEY: REVIEW 

Abstract :Preventive health services, which are the most important functions of Family Medicine As in our 

country, the quality is increasing. Essentially, it combines many different functions. protection and promotion 

of cardiovascular health convenience.  
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Cardiovascular diseases which have an important place in chronic diseases (CVD) is the most important cause 

of morbidity and mortality in our country as well as all over the world. Because there are changes in the social 

structure of the twenty-first century; diet, intense work tempo, stress, etc. Factors like these make up a few of 

them. Such changes cardiovascular health effects have started to emerge over time and such negative In order 

to reduce the impacts of the policies are being produced  

Cardiovascular risk assessment is an assessment of the current overall risk level of 
 
individuals. It is a very important place in the reduction. Asymptomatic adult population risk 
 
prediction, whether some risk factors exist in the person is already used as a classical 
 
approach. First degree in the family, for example and men before age 55, or women before 
 
age 65 disease history (MI, sudden cardiac death). New risk in the light of developments in 
 
medicine factors have started to be identified and Framingham cardiovascular risk 
 
calculation method has been implemented.  
 
Keywords: Cardiovascular Disease, Framingham, Cardiac Risk 
 
 

Kardiyovasküler Hastalıkların Türkiye’deki ve Dünya’daki Durumu 

 
Kalp ve damar hastalıkları, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde en başta 
 
gelen mortalite ve morbidite nedeni olan bir grup hastalıklardan oluşur (Mozaffarian ve 
 
ark.,2016). Kalp damar hastalıkları; koroner kalp hastalıkları, periferik damar hastalıkları, 
 
konjestif kalp yetmezliği, inme, konjenital kalp hastalıkları, romatizmal kalp hastalıkları, 
 
hipertansif hastalıklar ve aritmiler gibi kalbin ve kan damarlarının tüm hastalıklarını içeren 
 
hastalıklar grubudur (Tekbaş,2008). 
 
 
Kardiyovasküler hastalıklar temelinde aterosklerozun olduğu kalp ve damar sistemini 
 
etkileyen hastalıklardır. Koroner kalp hastalığı (KKH), ateroskleroz nedeniyle kalbi besleyen 
 
damarların daralmasıyla ortaya çıkan anjina pektoris, akut myokard infarktüsü ve ani ölüm 
 
gibi bir grup klinik sendromu kapsar (Onat ve ark.,1993). 
 
 
Kronik hastalıklar ülkemiz açısından da büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de kronik 
 

hastalıklar ve ölüm nedenlerine ilişkin en geniş çalışma Sağlık Bakanlığı’nca yapılan Ulusal 

Hastalık Yükü-Maliyet Etkililik (UHY-ME) çalışmasıdır(Başara ve ark., 2004). Bu çalışmaya göre 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1681 
 

Türkiye’de 2000 yılı için hesaplanan toplam 430,459 ölümün 305,467’si (%71) kronik 

hastalıklar nedeniyledir(Başara ve ark., 2004). 

UYH-ME Çalışması’nda da kardiyovasküler hastalıklar grubunda iskemik kalp hastalıkları, 

serebrovasküler hastalıklar, romatizmal kalp hastalıkları, inflamatuar ve hipertansif kalp 

hastalıkları yer almaktadır. Kardiyovasküler hastalıklara bağlı olarak 102,386 erkek (tüm ölüm 

nedenlerinin %43,89’u), 103,071 kadın (tüm ölüm nedenlerinin %52,27’si) kaybedilmiştir. 

Türkiye ulusal düzeyde toplam hastalık yükünün (10,802,494 DALY) birincil nedenini %19.32 

ile (2,086,527 DALY) KVH’lar oluşturmaktadır. Türkiye ulusal düzeyde KVH’ların hastalık yükü 

(DALY) dağılımında; Toplam hastalık yükünün erkeklerde %20.5’ini, kadınlarda ise %18’ini 

KVH’lar oluşturmaktadır (Başara ve ark., 2004). 

 

Türkiye ulusal düzeyde ölüm nedenleri arasında ilk sırayı 205,457 ölümle KVH’lar (tüm 

ölüm nedenlerinin %47.73’ü) almaktadır (TÜİK, 2015).Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 

ölüm verileri toplam ölümlerin içinde kalp hastalıklarının payının gittikçe artma eğiliminde 

olduğu ve TUİK 2015 verilerine göre de her iki cinsiyette en sık görülen ölüm nedenlerinin 

başında kalp-damar hastalıkları geldiği bildirildi (TÜİK, 2015). 

 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre her yıl yaklaşık 20 milyon insanın 
 
kardiyovasküler sistem (KVS) hastalıkları nedeni ile öldüğü ve bu ölümlerin tüm küresel 
 
ölümlerin üçte birini oluşturduğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla bu hastalıkların önlenmesi 
 
ve  prevalansının azaltılması amacıyla risk sağaltımı tüm dünyada en öncelikli konular 
 
arasında yerini almıştır. DSÖ Avrupa Bölge Ofisi’nin 2014 yılında yayınlanan “Bulaşıcı 
 
Olmayan Hastalıklar Türkiye Raporu” isimli belgesinde tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi 
 
KVS hastalıkları ile mücadelede aile hekimliğinin kilit bir öneme sahip olduğu özellikle 
 
vurgulanmıştır. (Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi, 2014) 
 
 

Dünyada en önemli mortalite ve morbidite sebeplerinden olan kardiyovasküler 

hastalıklar (KVH) başlığı altında koroner kalp hastalıkları (KKH) , serebrovasküler hastalıklar 

(SVH) , hipertansiyon, periferal arter hastalıkları, romatizmal kalp hastalıkları, konjenital kalp 

hastalıkları, kalp yetmezliği ve kardiyomiyopatiler yer almaktadır (TC Sağlık Bakanlığı, Ünal ve 

ark.2013). 2013 Dünya Sağlık  Örgütü verilerine göre dünya genelinde 17.3 milyon kişinin 

ölüm nedeni olarak  değerlendirildi. Bu rakam tüm ölümlerin %31.5, bulaşıcı olmayan 

hastalık kaynaklı ölümlerin  ise %45’ine karşılık gelmektedir (Naghavi ve ark.,2013). 

Çalışmalar, kardiyovasküler  hastalıklardan ölüm oranının  1990 ve 2020 yılları arasında, 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1682 
 

%28.9’dan %36.3’e yükseleceğini  göstermektedir (Charles ve ark.,1998).  Kardiyovasküler 

hastalıklara bağlı ölümlerin 2030 yılında 22,2 milyon  olacağı tahmin  edilmektedir (TC Sağlık 

Bakanlığı). 

 

Koroner kalp hastalığı, Avrupa ülkelerinde 45 yaşın üzerindeki erkeklerde ve 65 yaşın 
 
üzerindeki kadınlarda ilk sıradaki ölüm nedeni olarak yer almaktadır (Boersma ve ark.,1999). 
 
Geçen yüzyılların  en önemli sorunları çocukluk dönemi hastalıkları ve infeksiyonlar iken, 
 
yaşlılık dönemi  sorunları ve kronik hastalıklar bütün dünyada ön plana çıkmaktadır. Türkiye 
 
de ise, 1990 yılında yapılan ve 2 yıllık süreçlerle güncellenen Türk Erişkinlerinde Kalp 
 
Hastalığı ve Risk Faktörleri Sıklığı Taraması (TEKHARF) Çalışması’nın 2009 verilerine göre 
 
koroner kalp hastalığı prevalansı 45-54 yaş grubunda %6 dolaylarında, 55-64 yaş grubunda 
 
%17 dolayında, 65 yaş ve üzerindeki bireylerde de %28 düzeyinde tespit edilmiştir. Risk 
 
faktörleri olarak, hipertansiyon, hareketsiz yaşantı, hipertrigliseridemi, hiperkolesterolemi, 
 
sigara kullanımı, şişmanlık ile diabetes mellitus ön plandadır (Onat ve ark.,2009). 
 
 
Günümüzde kardiyovasküler hastalık (KVH) Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de her 
 
üç  ölümden birinden, felçler ise tüm ölümlerin %6-7’sinden sorumludur; dolayısıyla tüm 
 
KVH’lar ABD’deki ölümlerin %40’ından sorumlu bulunmaktadır (Jellinger,2000). Amerikan 
 
Kalp Birliği (American Heart Association, AHA) verilerine göre günde yaklaşık 2600 ABD 
 
vatandaşı kalp damar hastalıklarından ölmektedir (American Heart Association,2003). 
 
ABD’de 2004 yılı itibariyle 25 milyondan fazla insan aterosklerozisin klinik sonuçlarından en 
 
az birine sahiptir ve çok daha fazla insanda da  aterosklerozis, ciddi kardiyovasküler olayların 
 
habercisi olarak gizli kalmaktadır (Jellinger,2000). 
 
 
Avrupa ülkelerinde koroner kalp hastalığından yıllık mortalitenin 45-74 yaş kesiminde 
 
erkeklerde binde 2 ile 9, kadınlarda binde 0.6 ile 3 arasında değiştiği bildirilmiştir. 
 
TEKHARF çalışmasının 18 yıllık izleminde, ülkemizde koroner kalp hastalığı mortalitesini 
 
erkeklerde binde 5.1, kadınlarda binde 3.4 olarak belirlemiştir (Onat ve ark.,2009). Koroner 
 
mortalite açısından Türkiye; Avrupa ülkeleri arasında erkeklerde Letonya ve Estonya’dan 
 
sonra  üçüncü, kadınlarda ise birinci sırada yer almaktadır (Onat ve ark.,2003). 
 
 
1930’lu yıllarda ABD’nde kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin sıklığında belirgin artış 
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gözlenmesi üzerine toplum sağlığı servisleri, kalp hastalığı gelişimine neden olan faktörlerin 
 
bulunmasına yönelik Framingham Kalp Çalışmasının planları yapılmış ve 1949 yılında 
 
Massachusetts eyaletinin Framingham yerleşkesinde yaşayan 5209 sağlıklı birey ilk 
 
muayeneleri yapılıp yaşam biçimleri sistematik olarak sorgulandıktan ve kan örnekleri 
 
çalışıldıktan sonra yıllar sürecek bir izlem programına alınmışlardır (National heart,Lung and 
 
Blood Institute,2011). Orijinal toplulukta yer alan bireylerin çocukları ve en son olarak 
 
torunları da tıbbi izleme alınmıştır. 
 
Elli yılı aşkın süredir devam eden bu çalışma kalp damar hastalıklarına ait risk 
 
faktörlerinin tanımlanması ve önleme stratejilerinin belirlenmesi adına dünya tıp tarihinde çok 
 
büyük bir mesafe kat edilmesine aracı olmuştur (Poulter,2003). Framingam çalışmasına göre 
 
hiperkolesterolemi, hipertansiyon ve sigara başlıca temel risk faktörleridir (Meir ve 
 
ark.,2000). Risk faktörlerinin belirlenmesi ve bu faktörlerin KVH gelişimindeki katkı 
 
paylarının bilinmesi orta vadedeki (10 yıllık) KVH gelişim riskinin tahmin edilmesini 
 
mümkün hale getirmiştir. Araştırmacılar hazırladıkları risk ölçeğiyle 10 yıllık koroner arter 
 
hastalığı riskini gerçeğe çok yakın oranda tahmin edebildiklerini bildirmişlerdir. Kadınlar ve 
 
erkekler için ayrı ayrı hazırlanan bu ölçekte yer alan risk faktörleri yüksek vücut kitle indeksi 
 
(VKİ), total kolesterol, sigara, HDL kolesterol, LDL-kolesterol ve sistolik kan basıncı 
 
(SKB)dır. HDL-dışı kolesterol, koroner kalp hastalığına yakalanma açısından LDL’ye göre 
 
daha fazla güçlü bir belirteçtir (Mergen ve ark.,2010). Kadın ve erkekte farklı tabloların 
 
kullanılmasının nedeni her risk faktörünün iki cinsiyette farklı derecede etki 
 
gösterebilmesidir. (Greenland ve ark.,2003;Khot ve ark.,2003). 
 
 

Kardiyovasküler hastalıkların sıklığı; erkek cinsiyet, ileri yaş, ailede KVH öyküsü, obezite, 

sigara, fiziksel hareketsizlik, stres, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (Low Density 

Lipoprotein-LDL-K) yüksekliği, trigliserid yüksekliği, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol 

(High Density Lipoprotein- HDL-K-) düşüklüğü, hipertansiyon (HT), diyabetes mellitus (DM) ve 

yağlı diyet gibi risk faktörlerine bağlı olarak giderek artmaktadır. Yaşam tarzı değişiklikleri, 

bireylerde sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının gelişmesini sağlayarak kardiyovasküler 

olayların tekrarını ve hastalığa bağlı ölüm oranlarını azaltmaktır (Onat ve ark.,1997). 

Değişikliklere uyum engeli olan bireyler, risk faktörlerini kontrol altına almaya yönelik 

özellikle, sigaranın  bırakılması, fazla kilolardan kurtulma, doymuş yağlardan fakir ve kilo 

aldırmayan dengeli bir  diyet ve fiziksel aktivitenin arttırılması gibi konularda daha fazla 
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düzeyde bilgilendirilmelidir (TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri 

Sıklığı Çalışması, 2013) 

 

Sağlık kuruluşlarına başvurularda her ne kadar kardiyovasküler hastalıkların  kesin 

tanısının konmasında güçlükler olsa da KVH’ dan şüphelenilmeli ve risk faktörlerinin 

değerlendirilip iyileştirilmesine dikkat edilmelidir. Böylesine önemli bir sağlık sorununda son 

derece yüksek maliyetle yürütülebilen tedavi çalışmalarından çok primer ve sekonder 

korunma çalışmalarına önem verilmesi gereği açıktır. Primer korumada risk faktörlerinin 

gelişmesini önlemek son derece önemlidir. Bu bağlamda primer korumada ana amaç 

Framingham risk modeli, SCORE (Systemic CoronaryRisk Evulation), PCRAE (Pooled Cohort 

Risk Assesment Equation) gibi geçerli bir sistem aracılığı ile KVH gelişim ve mortalite riskinin 

hesaplanarak değerlendirildiği riskli popülasyonu tespit, yaşam tarzı değişikliğine 

yönlendirme ve gerekirse tedaviye başlamaktır. Hekime düşen görev, özellikle yüksek riskli 

kişilerle yakından ilgilenerek, bu kişileri düzenli aralarla risk faktörleri açısından takip ve 

tedavi etmek olup özellikle değiştirilebilir risk faktörlerinin izlenmesi ve erken müdahale 

edilmesi çok büyük önem taşır.(Tekin,2018) 

Koroner kalp hastalığı klinik olarak ortaya çıktıktan sonra uygulanan tıbbi, cerrahi ve 

girişimsel tedavi yöntemleri belirli olup oldukça yüksek bir maliyet getirmektedir. Böylesine 

önemli bir sağlık sorununda, son derece yüksek maliyetle yürütülebilen tedavi 

çalışmalarından çok birincil ve ikincil korunma çalışmalarına ağırlık verilmesinin gereği açıktır 

(Mahley ve ark.,2002, Kültürsoy,2001). 

 
Aile Hekimliği uygulamasında kardiyovasküler sistem ile ilgili şikayeti olmayan 
 
erişkin yaştaki hastaların ileriki yıllarda yaşayacağı miyokard enfarktüsü riskinin 
 
hesaplanması, kardiyak sağlığın korunması ve geliştirilmesi ilkesinin en önemli sac 
 
ayaklarından birini teşkil eder. Ancak bu tür bir risk hesaplaması yapabilmek için pratik 
 
ve ekonomik bir ölçek kullanmak gerekir. Tüm dünyada bu amaçla yaygın kullanılan 
 
ölçeklerden biri de Framingham Risk Ölçeğidir.(Kızılkaya,2016) 
 
 
KVH Risk hesaplama sistemlerinin oluşturulması ile artmış kardiyovasküler riske 
 
sahip  bireylerin belirlenmesi; mevcut risk faktörlerinin bireye etkileri, hastaya göre yaşam 
 
tarzı değişiklikleri veya ilaç tedavisi alternatiflerinin değerlendirilmesi gibi sorulara cevap 
 
bulunması amaçlanmaktadır (McGorrian ve ark.,2008). 
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Framingham risk hesaplama sistemi 
 
Framingham, ABD’de Massachusetts eyaletinde bir kasaba olup, bu kasabada yaşayan 
 
5209  erişkin 1948 yılından başlayarak ileriye dönük izlem çalışması kapsamına alınmıştır. 
 
NHLBI (National Heart, Lung, and Blood Institute) ve Boston Üniversitesi’nin ortak projesi 
 
olan bu çalışmada bugün üçüncü kuşak bireyler izlenmektedir. Amerikan Kalp Birliği (AHA), 
 
Framingham çalışması verilerine dayanarak bir risk değerlendirme sistemi geliştirmiştir. Bu 
 
sistemde, cinsiyet, yaş, sigara, aile öyküsü, KDH varlığı, diyabet varlığı, açlık kan şekeri 
 
yüksekliği (>100 mg/dl), boy, ağırlık, bel çevresi, sistolik ve diyastolik kan basıncı, 
 
antihipertansif tedavi altında olmak, total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, 
 
trigliserid parametreleri kullanılarak 10 yıl içinde miyokart infarktüsü veya koroner ölüm riski 
 
hesaplanır (Heart Attack Risk Calculator). 
 
 
Kardiyovasküler hastalıklar erişkin ölümlerinin başlıca sebebidir ve günümüzde de 

önemini korumaktadır. Risk faktörlerinin belirgin bir biçimde tanımlanması ile beraber 

değiştirilebilir  risk faktörleri kavramı ortaya çıkmıştır. Değiştirilme potansiyelleri olan risk 

faktörlerine  yönelik girişimler sayesinde gelişmiş ülkelerde koroner arter hastalığı ve inme 

oranlarında  yaşa göre anlamlı azalmalar kaydedilmiştir (Bethesda,2002).k 

 

Türkiye genelini temsil eden çalışmalarda şişmanlık sıklığı kadınlarda erkeklerden daha 

yüksek olarak bulunmuştur. 2010 yılında yapılan TURDEP-II çalışmasında genelde %35,9 

oranında şişmanlık tespit edilmiştir (TURDEP II). İlk yürütülen TEKHARF çalışmasında, 

1990’dan 2000  yılına kadar şişmanlık prevalansının kadınlarda %36, erkeklerde %75 

oranında arttığı bildirilmiştir (Onat ve ark.,1999); 2001-2002 yılı izleminin 30 yaşını aşkın 

diliminde >30 kg/m2 olanların prevalansı, erkeklerde %25,3, kadınlarda %44,2 tespit 

edilmiştir (Onat ve ark,2009). Yaklaşık 25.000 kişinin tarandığı Türkiye Obezite ve 

Hipertansiyon Taraması (TOHTA) sonuçlarında ise VKİ’ne göre şişmanlık insidansı kadınlarda 

%36, erkeklerde %17 ve genelde %25 olarak bulunmuştur (Hatemi ve ark.,2002). Şişmanlık 

ile hipertansiyon, glikoz intoleransı, trigliserid yüksekliği, HDL kolesterol yüksekliği sıklıkla 

birlikte olduğundan, koroner risk artışına katkıda bulunmaktadır. Finlandiya’da 16113 kadın 

ve erkekte yapılan ve 15 yıl izleme dayanan bir çalışmada her iki cinsiyette de beden kitle 

indeksi arttıkça, buna paralel olarak koroner mortalitenin arttığı belirlenmiştir (Jousılahtı ve 

ark.,1996 ) 

Framingham Kalp Çalışması’nda sistolik kan basıncındaki her 10 mmHg'lık artışın, her iki 
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cinsi de kapsamak üzere, ölümcül ve ölümcül olmayan KVH riskini %16 oranında yükselttiği 

dikkate alınırsa, TEKHARF’te kadınlara ilişkin bulgunun hemen aynı önemi taşıdığı, erkeklerde 

ise sistolik kan basıncının koroner olaylar açısından göreceli öneminin Amerikan 

toplumundakinden biraz daha fazla olduğu görülmüştür. 2004 yılında yapılan Türk 

Hipertansiyon Prevalans Çalışması’nda, ülke genelinde hipertansiyon prevalansının %31.8 

(erkeklerde %27.5, kadınlarda %36.1) olduğu bulunmuştur (Türk Kardiyoloji Derneği,2006). 

 

Kızılkaya’nın yapmış olduğu araştırmada 155 katılımcının  %5,9’u yüksek kardiyak risk 

grubunda bulunmaktadır.  Tüm katılımcıların gelecek 10 yılda ortalama Framingham Risk 

skoru % 2,3 iken; erkeklerde % 4,  kadınlarda %1,2 olarak bulunmuştur. Kara ve ark. 

tarafından 2009 yılında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Aile Hekimliği Polikliniği’nde 

yapılan araştırmada ortalama risk skoru 3,54 olarak bulunmuştur. Erkeklerde Framingham 

skoru daha yüksek (p < 0.001)  belirlenmiştir.(Kara ve ark.,2012) Tekkeşin ve ark. tarafından 

kardiyovasküler hastalık ve diyabet öyküsü olmayan 30-74 yaş arası 3169 katılımcı ile yapılan 

kardiyak risk araştırmasında erkeklerde, % 9,4, kadınlarda % 4,6 risk skoru tespit 

edilmiştir.( Tekkeşin ve ark.,2011) İsviçre’de Vidal ve ark. tarafından 3. Basamak sağlık 

kuruluşunda 35-74 yaş arası 5773 katılımcı ile yapılan çalışmada kadınlarda Framingham risk 

skoru 1,8 ve erkeklerde 7,1 olarak belirlenmiştir.(Vidal ve ark.,2009) 

Erişkinlerde bir haftada 150 dakika orta derecede fiziksel aktivitenin iskemik kalp 

hastalığı riskini yüzde 30, diyabet riskini yüzde 27 oranında azalttığı kabul edilmektedir. 

Birçok çalışmayla fiziksel aktivitenin KKH’larından ölümü ve tüm KVH’lar riskini azalttığı 

gösterilmiştir (Yusuf ve ark.,2002, Mendis ,2010). 

Son 50 yıldır yapılan çalışmaların sonucuna göre, günde 20 ve daha fazla sigara içen 

insanlarda içmeyenlere göre koroner arter hastalığının 2-3 kat arttığı gösterilmiştir. Sigarayı 

bırakan bireylerde, bırakmayanlara göre kalp ve damar hastalığına bağlı mortalite %36 

oranında azalır(World Healt Organization,2007). 

Dislipidemi, KVH için belirgin bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır(Yalçın ve ark.,2006). 

Lipid düzeyindeki anormalikler; yüksek LDL düzeyi, yüksek trigliserid düzeyi, azalmış HDL 

düzeyi gibi, KVH ile bağlantılıdır(Miller,2009). 

Yağdan az ve bol meyve sebze içeren diyet ile, gelişmiş ülkelerde yaşayan birinin tipik 

diyetini karşılaştırdığımızda, yağdan az ve bol meyve sebze içeren diyetin KVH’ların 

oluşumunu %73 azalttığı gösterilmiştir(De Caterina ve ark.,2006). Trans yağların 

kullanılmasının ortadan kaldırılması ve doymuş yağ yerine çoklu doymamış bitkisel yağların 

kullanımı koroner kalp hastalığı riskini azaltır(Mendis ve ark.,2011). 
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Aterosklerozun  erken lezyonlarının (yağlı çizgilenme) çocukluk çağında ortaya çıkmasına 

rağmen, KVH sıklığı yaş ile birlikte her dekatta artmaktadır (Grundy ve ark.,1998). European 

Society of Cardiology (ESC) 2003 HT klavuzunda erkeklerde 55 yaş, kadınlarda 65 yaş üstü 

risk faktörü alınırken, çoğu çalışmada erkekte 45, kadında 55 yaş üstü önemli 

değiştirilemeyen risk faktörü olarak bildirilmiştir(Chobanian ve ark.,2003;Mancia ve ark.,2013). 

Erkekler KVH’a yakalanma riski açısından kadınlardan (premenapozal) daha fazla risk 

altındadır(Jousilahti ve ark.,1999).  Kadınlarda KVH’ları hakkında birçok yanlış kanı vardır. 

Kadınlarda erkekler kadar KVH’lardan etkilenmektedir. Kadınlarda erkeklere göre hastalık 7- 

10 yıl daha geç gelişmektedir. Her yıl 3,3 milyon kadın kalp krizi ve 3,2 milyon kadın da 

inmeye bağlı ölmektedir(World Healt Organization,2013). Menapoz sonrası kadınlardaki risk 

faktörü erkeklerdekiyle eşittir(Jousilahti ve ark.,1999). 

Olgu kontrol ve kohort tipinde 35’in üzerinde çalışmada, KKH ile ailede birinci derece 

yakınların erken başlangıçlı KKH hikayesi arasında ilişki saptanmıştır. Koroner hastalık için en 

güçlü aile hikayesi birinci derece bir yakında erken yaşta KKH öyküsü olmasıdır. Erken yaşta 

KKH saptanmış bireylerin birinci derece akrabaları risk faktörleri açısından taranmalıdır. (Touze ve ark.,2007). 

SONUÇ 

Günümüzde  yaygın görülen ve önemli bir halk sağlığı sorunu olan hastalıklar arasında 

bulunan, tüm dünyada ölüm sebeplerinin başında gelen kardiyovasküler hastalıkların erken 

tanı ve tedavisi oldukça önemlidir. 

Framingham çalışmasında  sigara, hipertansiyon ve hiperlipidemi kardiyovasküler 

hastalıklar için en önemli risk faktörleri arasında bulunmuştur.(Kara ve ark.,2012) Bu çalışma 

ile kardiyovasküler hastalıkların Aile Hekimliği polikliniklerinde rutin yapılabilecek kolay 

değerlendirmeler ve ölçümler olduğunu göstermek amaçlanmıştır ve sonuçlarının literatüre 

sunulması katkı sağlayacaktır. 
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Özet 

Propolis, bal arıları tarafından çiçeklerden ve tomurcuklardan toplanan, reçineli maddelerin doğal biyoaktif bir 

karışımıdır. Bu çalışmanın amacı, Cezayir'in çeşitli bölgelerinden toplanan propolisin metanol ekstrelerinin balık 

bakteriyel patojenleri olan Vibrio anguillarum (A4) ve Yersinia ruckeri’ye karşı antibakteriyel etkinliğini 

araştırmaktır. Propolis ekstrelerinin antibakteriyel aktiviteleri disk difüzyon yöntemi kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Ekstrelerin minimum inhibisyon konsantrasyon (MIC) ve minimum bakterisidal 

konsantrasyon (MBC) değerleri mikrodilüsyon yöntemi ile belirlenmiştir. Disk difüzyon yönteminin sonuçları, 

tüm propolis metanol ekstrelerinin, V. anguillarum (A4) üzerinde 6 numaralı örnek hariç, 7.64 mm ila 18.33 mm 

arasında değişen inhibisyon zonları ile V. anguillarum (A4) ve Y. ruckeri'ye karşı antibakteriyel etki sergilediğini 

göstermiştir. Tüm test edilen propolis ekstreleri, 0.063-2 µg/µL ve 0.125-4 µg/µL aralığında MIC ve MBC 

değerleri sergilemiştir. Sonuçlar, propolis ekstrelerinin, test edilen iki balık bakteri patojeni üzerinde çeşitli 

derecelerde antimikrobiyal aktivite gösterdiğini ve bu nedenle de akuakültür için doğal koruyucular olarak 

önerilebileceğini göstermiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Balık patojeni, antibakteriyel aktivite, propolis, metanolik ekstre 
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Antibacterial Efficacy of Propolis Collected from Various Regions of Algeria against Fish Originated 

Vibrio anguillarum (A4) ve Yersinia ruckeri Pathogens 

 

Abstract 

Propolis is a natural bioactive mixture of resinous substances collected by honeybees from flowers and buds. The 

aim of the present study was to investigate the antibacterial activity of methanol extracts of propolis collected 

from various regions of Algeria against fish bacterial pathogens including Vibrio anguillarum (A4) and Yersinia 

ruckeri. The antibacterial activities of the propolis extracts were evaluated using disc diffusion method.  The 

minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) of the extracts were 

determined by microdilution-broth method. The results of disc diffusion method showed that all propolis 

methanolic extracts showed antibacterial effects against V. anguillarum (A4) and Y. ruckeri with inhibition zones 

ranging from 7.64 mm to 18.33 mm except sample 6 on V. anguillarum (A4). All the tested propolis extracts 

exhibited MIC and MBC values in the range of 0.063-4 µg/µL and 0.125-4 µg/µL. The results showed that the 

propolis extracts showed various degree antimicrobial activities on two tested fish bacterial pathogens and 

therefore, they can be suggested as natural preservatives for aquaculture. 

 

Keywords: Fish pathogen, antibacterial activity, propolis, methanolic extract 
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Giriş 

Propolis, Apis mellifera tarafından üretilen çeşitli balmumu ve reçinelerin bir karışımıdır. Kimyasal bileşimi, bu 

reçinelerin coğrafi ve bitki kökenlerine bağlı olarak değişmektedir (Nankova ve ark., 2000). Propolis, eski 

zamanlardan beri sağlığı koruma amaçlı olarak halk arasında kullanılmaktadır (Isla ve ark., 2001). İlk olarak 

1960’lı yıllarda bilim adamlarının dikkatini çekmiş olmakla birlikte halk arasında çok eski zamanlardan beri 

propolis çeşitli hastalıkların tedavisinde Mısır, Kuzey Afrika ve Avrupa’da yaygın olarak kullanılmıştır 

(Castolda ve ark., 2002). Yapılan çalışmalarda, propolisin, antibakteriyel, antifungal, antiparaziter, antiviral, 

antikanserojenik, antioksidan, anti-inflamatuar, hepatoprotektif ve immunostimulant etkiye sahip olduğu 

bildirilmektedir (Temiz ve ark., 2011, Higashi ve Castro, 1994; DeCastro ve Higashi, 1995;  Scheller ve ark., 

1998; Kartal ve ark., 2003; Yildirim ve ark., 2004). Propolis, gıdalarda koruyucu olarak (meyve suyu, alkolsüz 

içecekler, et, balık, deniz ürünleri ve meyveler) (Ali ve ark., 2010; Lu ve ark., 2005; Orsi ve ark., 2005; Vargas-

Sanchez, ve ark., 2013), veteriner ilaçlarında ve ilaç ve kozmetik ürünlerinin geliştirilmesi (Yanucci, 2002) gibi 

çeşitli alanlarda kullanımlara sahip bulunmaktadır.  

Balıklar, çoğunlukla yüksek yoğunluklu koşullarda yetiştirildiklerinden dolayı birçok bakteriyel enfeksiyona 

karşı da hassastırlar. Salgın hastalıklar, yüksek ölüm oranlarına ve  balık çiftliklerinde  yüksek ekonomik 

kayıplara neden olmaktadır (Figueiredo ve ark., 2006; Hatha ve ark., 2005). Balık çiftliklerinde antibiyotik ile 

bakteriyel kökenli hastalıkları kontrol altına alma başlıca tedavi yöntemidir. Ancak, bakteriyel hastalıkların 

gelişimini engelleme veya tedavisinde antibiyotiklerin yoğun kullanımı su ürünleri yetiştiriciliğinde dirençli 

bakterilerin gelişmesine ve bu bakterilerin de insan ve diğer hayvanların sağlığını tehdit etmesine yol açmaktadır 

(Serrano ve ark., 2005).  Yoğun kullanılan antimikrobiyaller sonucu, Aeromonas hydrophila, A. salmonicida, 

Edwardsiella tarda, E. icttaluri, Vibrio anguillarum, V. salmonicida, Pasteurella piscida ve Yersinia ruckeri'de 

antibiyotik direnci geliştiği literatürde bildirilmiştir (Petersen ve ark., 2002). Bu nedenle, su ürünlerinde 

alanındaki bakteriyel hastalıkları kontrol etmek veya bu hastalıklardan korunmak amacıyla antibiyotik kullanımı 

yerine doğal antimikrobiyal maddelerle alternatif tedavilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Propolisin antimikrobiyal aktivitesi genellikle insan-gıda ve klinik kökenli mikroorganizmalar üzerine 

belirlenmiş olup balık patojenlerine etkisi üzerine yapılan çalışmalar çok kısıtlı kalmıştır. Bu çalışmada, 

Cezayir’in değişik bölgelerinden toplanan propolis örneklerinin su ürünlerinde bakteriyel hastalıklara neden olan 

iki balık patojeni (Vibrio anguillarum (A4) ve Yersinia ruckeri) üzerideki antibakteriyel etkisi araştırılmıştır. 

 

Materyal ve Metod 

Propolis örnekleri 

Propolis örnekleri, Kuzeydoğu Cezayir'in farklı coğrafik bölgelerindeki (Collo, El harrouch, Taref, Konstantin, 

Setif, Mila, Batna, Oum el Bouaghi) Apis mellifera kovanlarından toplanmıştır. 

 

Propolis ekstrelerinin hazırlanması 
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Toplanan propolis örnekleri kurutulduktan sonra toz haline getirilmiştir. 20 g toz propolis örneklerinden alınarak 

üç kez 200 ml hidroalkolik çözelti (% 80 MeOH,% 20 distile su) ile 72 saat süreyle ekstrakte edilmiştir. 

Ekstraksiyon ürünü süzüldükten sonra buharlaştırılmış ve elde edilen ekstre kullanılıncaya kadar kuru koşullar 

altında 4° C’de muhafaza edilmiştir (Park ve Ikegaki, 1998).  

 

Antibakteriyel Aktivitenin Belirlenmesi 

Disk difüzyon yöntemi 

Propolis metanol ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi için disk difüzyon yöntemi 

kullanılmıştır. Gram negatif balık patojen bakterileri V. anguillarum (A4) ve Y. ruckeri test mikroorganizmaları 

olarak kullanılmıştır. V.  anguillarum %2 NaCl içeren TSB/agar ve Y. ruckeri TSB/agar besi yerinde 25°C’de 

kültürleri yapılmıştır. Patojen bakteriler serum fizyolojik ile iki defa yıkandıktan sonra konsantrasyonları 0.5 

McFarland’a göre ayarlanmış ve daha sonrasında katı besi yerine ekimleri yapılmıştır. Ekimi yapılan petrilere 

steril diskler yerleştirildikten sonra disklere 15 μL (150 µg/disk) propolis ekstreleri damlatılmıştır. Petriler 24 

saat 25°C’de inkübe edilmiştir. İnkübasyon süresi sonunda diskler etrafındaki zonlar ölçülerek kaydedilmiştir. 

Tüm deneyler iki tekrarlı olarak yapılmıştır.  

 

Minimal inhibisyon (MİK) ve bakterisidal (MBC) konsantrasyonlarının belirlenmesi 

Ekstrelerin MİK ve MBC değerleri her iki balık patojenine karşı mikrodilüsyon yöntemi ile belirlenmiştir. Ekstre 

ve besiyeri içeren her tüpe 0.5 McFarland konsantrasyonunda test mikroorganizmaları eklenmiş ve yavaşça 

karıştırılmıştır. Daha sonra karışımı içeren tüpler 24 saat 25°C'de inkübe edilmiştir. İnkübasyondan sonra, sıvı 

besi yerinde gelişmenin olmadığı konsantrasyon MİK değerleri olarak kaydedilmiştir. Tüplerden 5μL 

örneklerden alınarak spesifik agar besi yerine spot ekimleri yapılmış ve 24 saat 25°C’de inkübe edilmiştir. 

İnkübasyon süresinin sonunda, katı besi ortamı üzerinde bakterilerin gelişimini engelleyen ekstre 

konsantrasyonları MBC değerleri olarak değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Cezayir'in farklı bölgelerinden toplanan propolis örnekleri Tablo 1'de sunulmuştur. 

Tablo 1. Propolis Örneklerinin Bölgeleri 

Örnekler Toplanan bölge Şehir 
1 Menia Constantine 
2 Grarem Mila 
3 Collo Skikda 
4 Mestaoua&Chelalamountains Batna 
5 El Harrouch Skikda 
6 Bouteldja Taref 
7 Babor Sétif 
8 Babor Sétif 
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9 Oum el Bouaghi Oum el Bouaghi 
 

Propolis metanol ekstrelerinin antimikrobiyal aktivitesi disk difüzyon ve mikrodilüsyon yöntemleri ile 

belirlenmiştir. Disk difüzyon sonuçları, Cezayir’in değişik bölgelerinden toplanan propolis örneklerinden 

hazırlanan metanol ekstrelerinden sadece 6 numaralı örneğin V. anguillarum (A4) üzerinde antibakteriyel etki 

oluşturmadığını ancak bunun dışında ekstrelerin tamamının test edilen her iki balık patojeni (V. anguillarum 

(A4) ve Y. ruckeri) üzerinde inhibisyon etkisi oluşturduğunu göstermiştir  (Tablo 2). Propolis metanol ekstreleri, 

V. anguillarum (A4) üzerinde 11.32-18.33 mm ve Y. ruckeri üzerinde 7.64-17-57 mm inhibisyon zon çapı 

oluşturmuştur (Şekil 1). V. anguillarum (A4) üzerinde en yüksek inhibisyon aktivitesini 7 numaralı örnek 

gösterirken Y. ruckeri üzerinde ise 4 numaralı örnek en yüksek antibakteriyel aktivite göstermiştir. Ekstrelerin, 

V. anguillarum (A4) için MİK ve MBC değerleri ise 0.063-2 µg/µL ve 0.063-4 µg/µL olarak tespit edilmiştir. Y. 

ruckeri için MİK ve MBC değerlerinin  0.125-2 µg/µL ve 1-4 µg/µL arasında değiştiği belirlenmiştir (Tablo 2).  

 

 

 

Tablo 2. Propolis Örneklerinin Antimikrobiyal Aktivitesi 

Örnekler 

İnhibisyon zon çapı (mm) MIC (µg/µL) MBC (µg/µL) 
Vibrio 

anguillarum 
(A4) 

Yersinia 
ruckeri 

Vibrio 
anguillarium 

(A4) 

Yersinia 
ruckeri 

Vibrio 
anguillarium 

(A4) 

Yersinia 
ruckeri 

1 16.07±0.23 13.97±0.07  0.5 1 1 4 
2 15.70±0.36 17.29±0.20 0.5 1 0.5 2 
3 15.38±0.04 15.11±0.35 1 0.5 2 4 
4 14.25±0.21 17.57±0.17 0.5 1 2 1 
5 17.61±0.29 16.97±0.08 0.063 0.5 0.063 2 
6 - * 15.03±0.04 0.5 0.125 0.5 2 
7 18.33±0.02 16.84±0.22 0.5 0.125 0.5 1 
8 11.32±0.38 7.64±0.40 2 2 4 4 
9 14.16±0.55 16.67±0.10 0.5 0.5 0.5 4 

* antibakteriyel aktivite göstermemiştir. 
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Şekil 1. Propolis 1, 2 ve 3 numaralı metanol ekstrelerinin Vibrio anguillarum (A4) (A) ve Yersinia ruckeri (B) 
üzerinde antibakteriyel aktivitesi. 

 

Yapılan çalışmalarda, farklı coğrafik bölgelere (Brezilya, Kenya, Almanya, İrlanda ve Çek Cumhuriyeti, Lübnan, 

Tanzanya) ait propolis örneklerinin biyolojik  aktiviteleri araştırılmış olup farklı aktiviteler tespit edilmiştir 

(Gonsales ve ark., 2006; Muli ve Maingi, 2007; Chamandi ve ark., 2015; Runyoro ve ark., 2017; Al-Ani ve ark., 

2018). Türkiye’de ise propolis ile yapılan çalışmalarda antibakteriyel, antifungal, antikarsinojenik, antioksidan ve 

hücre yenileyici gibi bazı biyolojik aktiviteler araştırılmıştır (Silici, 2003). Ancak propolisin balık orijinli 

patojenler üzerindeki aktivitesi ile ilgili çalışmalar oldukça kısıtlı kalmıştır. Bu konuda, literatür taramasında 

karşımıza çıkan bir çalışmada, İran’dan toplanan propolisin etanol ekstresinin Aeromonas hydrophila, Y. ruckeri 

ve Streptococcus iniae balık bakteriyel patojenleri üzerine etkisi MİK ve MBC değerleri belirlenerek 

araştırılmıştır. Yapılan çalışmada, MİK ve MBC verileri değerlendirildiğinde, ektrelerin, Gram pozitif bakteri olan 

S. iniae üzerinde (195.31 µg/mL), Gram negatif Aeromonas hydrophila (781.25 µg/mL ve 1562.5 µg/mL ) ve 

Yersinia ruckeri (390.62 µg/mL ve 1562.5 µg/mL) bakterilerden daha yüksek bir antibakteriyel etki tespit 

edilmiştir (Tukmechi ve ark., 2010). Yaptığımız çalışmada, Cezayir’den toplanan propolis örneklerinden 

hazırlanan metanol ekstreleri test edilen her iki Gram negatif balık patojeni (V. anguillarum (A4) ve Y. ruckeri) 

üzerinde nispeten yüksek inhibisyon zonu ve düşük MİK ve MBC değerleri ile etkili bir şekilde antimikrobiyal 

aktivite gösterdiği belirlenmiştir.  

 

Sonuç 

Yapılan bu çalışmada, Cezayir kökenli propolis örnekleri balık orijinli gram-negatif bakteriler V. anguillarum 

(A4) ve Y. ruckeri’e karşı değişik derecelerde antibakteriyel etki gösterdiği belirlenmiştir. Sonuçlar, propolis 

örneklerinin balık yetiştiriciliğinde yoğun olarak kullanılan antibiyotiklere alternatif doğal koruyucu olarak 

kullanılma potansiyeli olduğunu ortaya çıkarmıştır.  
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Abstract 

Formaldehyde (FA) is a toxic compound that threats to life in aquatic environments. Therefore, FA 

containing wastewater must be treated before being discharged to the receiving environment. In this study, H2O2 

oxidation was applied for the removal of FA in a synthetic water sample. The pH (2-12), H2O2 concentration (250-

1000 mg/L) and FA concentration (500-1500 mg/L) parameters were optimized to determine the optimum 

treatment conditions. The removal efficiency was monitored by measuring the COD value caused by FA. Optimum 

removal efficiency (26%) was determined in 1000 mg/L FA and 500 mg/L H2O2 containing sample at pH 12. 

 

Keywords: Formaldehyde, H2O2, pH, Oxidation, Optimization 

 

Introduction 

Formaldehyde (FA) is the first member of the aldehyde group. Melting point is -92 °C and the boiling 

point is -21 °C. It is dissolved in water at a rate of 40% and its aqueous solution is called formalin. It is often 

commercially available as paraformaldehyde or polyoxymethylene polymer. It is formed by heating solid 

polymers. FA is used as a disinfectant and to prevent the decay of dead animals. The reactions of FA with phenol 

and urea form phenol-formaldehyde and urea-formaldehyde resins. Phenol formaldehyde resin is used as an 

insulator. Urea-formaldehyde resin is used in the textile industry and electrotechnics. FA is used in the 

conservation of cadavers in anatomy laboratories besides its use in industrial fields (MEGEP, 2012). Wastewater 

of industries using FA causes a toxic effect on living organisms in the receiving environment and threatens natural 

life. Therefore, FA containing wastewater needs to be treated before discharge. 

Many studies have been carried out to investigate the removal of FA from wastewater (Cui et al. 2016; 

Eiroa et al. 2005; Eiroa et al. 2006; Ezhilkumar et al. 2016; Guimaraes et al. 2012; Kajitvichyanukul et al. 2006; 

Kolah ve Sharma, 1995; Mendez et al. 2015; Talaiekhozani et al. 2016; Vidal et al. 1999). Chemical oxidation and 

advanced oxidation processes (AOPs) are applied for FA which is difficult to remove by conventional methods 

such as biological treatment due to its toxic effect. AOPs is a type of oxidation using hydroxyl radicals (OH˙). 

Hydroxyl radicals have unpaired electrons. Because they are nonselective, they react with all organic substances.   

Thanks to this feature, it provides the decomposition of organic matter into products such as CO2 and H2O under 

appropriate conditions. In the chemical oxidation method, organic compounds are oxidized by different oxidants 

(H2O2, O3) and decomposed to CO2 and H2O. 

In this study, we investigated the effect of pH (2, 4, 6, 8, 10 and 12), H2O2 concentration (250-1000 mg/L) 

and FA concentration (500-1500 mg/L) at the oxidation of FA with H2O2 and determined optimum conditions. 

 

Material and Method 

mailto:denizfatmaa@gmail.com
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Material 

In this study, synthetic water sample containing formaldehyde (FA) was used as material. 

Method 

pH optimization 

Synthetic water sample containing 1000 mg/L FA was prepared using 37% FA solution. Samples with a 

volume of 200 mL were used in the experiments. The pH values of the samples were adjusted to be 2, 4, 6, 8, 10 

and 12 with H2SO4 and NaOH solutions. H2O2 (500 mg/L) was added to each sample. The samples were mixed 

with a magnetic stirrer. Experiments were carried out under fluorescent light. The removal efficiency was 

evaluated by measuring the COD value caused by FA (APHA, 1999). H2O2 analysis was performed to I3- method 

(Klassen et al., 1994). 

H2O2 concentration optimization 

In the previous experiment, the most effective pH was selected. The pH of the water sample containing 1000 

mg/L FA was adjusted. H2O2 (250, 500, 750 and 1000 mg/L) was added to each sample. The samples were mixed 

with a magnetic stirrer. 

FA concentration optimization 

In the previous experiment, the most effective concentration of H2O2 was selected. The effect of FA 

concentration was investigated in this experiment. Samples containing 500, 1000 and 1500 mg / L FA were 

prepared. The pH of the samples was adjusted. H2O2 (500 mg/L) was added to each sample. The samples were 

mixed with a magnetic stirrer. The experimental conditions are summarized in Table 1. 

Table 1. Experimental Conditions for Oxidation of FA with H2O2 under Fluorescent Light 

Experiments pH H2O2 (mg/L) FA (mg/L) 
pH optimization 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 500  1000  
H2O2 concentration 
optimization 

Optimum pH 250, 500, 750, 1000  1000  

FA concentration 
optimization 

Optimum pH Optimum H2O2 500, 1000, 1500  

 

Result and Discussion 

pH optimization 

The effect of pH (2-12) on the oxidation of FA (1000 mg/L) with H2O2 (500 mg/L) was investigated. 

Results showed that 26% COD removal was achieved at 80 minutes at pH 12, but no removal was achieved in 

other samples (Figure 1.a). Guimaraes et al. (2012), studied pH 6-7. They reported that FA decreased by 99.3% 

with H2O2 oxidation, but there was no change in the amount of dissolved organic carbon (Guimaraes et al. 2012). 

Surpateanu et al. (1971), investigated the oxidation of cyanide with H2O2. The researchers used three different pH 

values (6.80, 9.79 and 11.81). They reported that oxidation of cyanide was more effective at basic pH (Surpateanu 

et al., 1971). 
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Figure 1. COD Removal (a) and H2O2 Change (b) in pH Optimization 

No change in H2O2 concentration was observed in other samples except pH 12 which was spent 80% of 

500 mg/L H2O2 (Figure 1.b). This shows that pH is an effective factor in the consumption of H2O2 and in the 

removal of COD caused by FA. The most effective removal occurred at pH 12. 

H2O2 concentration optimization 

The effect of H2O2 concentration on COD (caused by FA (1000 mg/L)) removal was investigated. In 

samples containing 250, 500, 750 and 1000 mg/L H2O2, 17, 26, 27 and 27% COD removal was achieved, 

respectively. The highest removal (27%) was obtained with 750 mg/L H2O2 (Figure 2.a). Because the difference 

between the samples containing 500 mg/L and 750 mg/L H2O2 was negligible, 500 mg/L was chosen as the 

optimum H2O2 concentration. Previous studies have reported negligible removal efficiencies with H2O2 (Liu et al. 

2017, Guimaraes et al. 2012). In this study, 26-27% COD removal was achieved with H2O2. 

  

Figure 2. COD Removal (a) and H2O2 change (b) in H2O2 Concentration Optimization 

 

The amount of H2O2 in all samples tended to decrease over time. In 120 minutes, 250, 500, 750 and 1000 

mg/L H2O2 decreased by 100, 94, 77 and 72%, respectively and the fastest decrease occurred in the first 5 minutes 

of the experiment (Figure 2.b). The amount of H2O2 spent increased as the amount of H2O2 added to the sample 
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increased. Almost all of the H2O2 was consumed in the samples containing 250 and 500 mg/L H2O2. At the end of 

the experiment, the downward trend of 750 and 1000 mg/L H2O2 has continued. 

FA Concentration Optimization 

COD removal was investigated in samples containing different concentrations of FA at pH 12. The COD 

values of 500, 1000 and 1500 mg/L FA were measured as 672, 1353 and 1947 mg/L, respectively. COD removal 

was measured as 188, 338 and 350 mg/L (Figure 3.a). Because COD was lower, higher COD removal was expected 

in the sample containing 500 mg/L FA, but the most effective removal was in the sample containing 1000 mg/L 

FA. 

 

  

Figure 3. COD Removal (a) and H2O2 change (b) in FA Concentration Optimization 

 

H2O2 concentration (500 mg/L) was decreased 72, 78 and 90% in 500, 1000 and 1500 mg/L FA containing 

samples, respectively (Figure 3.b). As the FA concentration increased, the amount of H2O2 consumed and the 

removed COD value increased. 

 

Conclusions 

In this study, the H2O2 oxidation method was applied in the treatment of synthetic water sample containing 

formaldehyde (FA). In the study, pH (2-12), H2O2 concentration (250-1000 mg/L) and FA concentration (500-

1500 mg/L) were optimized, and  pH 12, 500 mg/L H2O2 and 1000 mg/L FA were determined as optimum 

conditions. 26% (t = 80 minutes) COD removal was achieved under optimum conditions and 80% of H2O2 was 

spent. In pH optimization, COD value and H2O2 concentration were decreased in pH 12, but no change was 

observed in other samples. This difference shows that pH is the most effective parameter for the oxidation of FA 

with H2O2. 

Removal of COD which caused by FA was achieved 26% by using H2O2. Higher removal efficiency could 

be achieved by using advanced oxidation processes (AOP) such as UV, O3. 
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Özet 

Zeytin çekirdeği, gıda endüstrisinin önemli atıklarından birisidir ve genellikle yakacak olarak kullanılmaktadır. 

Bu atığın besin içeriğinin belirlenip, gıda sanayisi tarafından değerlendirilmesini sağlamak amacıyla bu çalışmada, 

Domat tipi zeytin çekirdeklerinin nem, kül, yağ, protein, toplam diyet lifi, şeker bileşenleri ve mineral madde 

içerikleri belirlenmiştir. Yapısındaki baskın bileşiğin diyet lifi olduğu (% 76,16) tespit edilmiştir. Zeytin 

çekirdeğinin iyi bir yağ (% 11,37) kaynağı olduğu saptanmıştır. Düşük miktarda protein (% 2,40) ve glukoz (% 

0,004) içerdiği gözlenmiştir. Ayrıca zengin bir mineral içeriğe (Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, K ve P) sahip olduğu 

da dikkat çekmektedir. 

Anahtar kelimeler: zeytin çekirdeği, zeytin endüstrisi atığı, yağ, diyet lifi.   

 

Chemical properties and nutritional composition of olive stone 

 

Abstract 

 

Olive stone is one of the important wastes of the food industry and is generally used as fuel. In this study, moisture, 

ash, oil, protein, total dietary fiber, sugar components and mineral contents of Domat type olive stone were 

determined in order to determine the nutrient content of this waste and evaluate it by the food industry. The 

predominant compound in the structure was found to be dietary fiber (76.16%). Olive stone was determined as a 

good source of oil (11.37%). It was observed that it contained low amount of protein (2.40%) and glucose 

(0.004%). In addition, it is also remarkable that it has a rich mineral content (Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, K and 

P). 

Key words: olive stone, olive industry waste, oil, dietary fiber. 

Giriş 

Zeytin çekirdeği, zeytinyağı ve sofralık dolgulu zeytin endüstrisinin temel atığıdır (Matos, Barreiro, & Gandini, 

2010). Sofralık dolgulu zeytin üretiminde pulptan ayrılan zeytin çekirdekleri, bütün olarak elde edilmektedir 

(Rodríguez vd., 2008). Zeytinyağı endüstrisinde ise hedeflenen yağa (% 20) ilaveten % 30 oranında yarı katı bir 

atık olan pirina ve % 50 oranında da karasu eldesi gerçekleşmektedir. Zeytin pulpu ve çekirdeğinden oluşan zeytin 

küspesinde bulunan yağ, hekzan ile ekstrakte edilip kalan kısım döner buharlaştırıcı yardımıyla 

buharlaştırılmaktadır. Böylece nem içeriği düşük ve zeytin çekirdeğince zengin bir materyal (pirina) elde 

edilmektedir (Niaounakis, & Halvadakis, 2006; Matos vd., 2010). Zeytinyağı sektöründe ezilmiş ve küçük 

parçalara ayrılmış formda elde edilen zeytin çekirdeklerinin, katı atıktan filtrasyon yöntemi ile geri kazanımları 

mailto:emine.nakilcioglu@ege.edu.tr


“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1706 
 

mümkündür (Rodríguez vd., 2008). Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council) 2018 yılı verilerine 

göre dünya genelinde 2.751,5 ton zeytin ve 3.131 ton zeytinyağı üretimi yapılmıştır (Anon, 2019). Bu veriler atık 

olarak ne kadar çok zeytin çekirdeğinin ortaya çıktığının bir kanıtıdır.  

Zeytin çekirdeği genellikle seramik fabrikalarında ve fırınlarda yakıt olarak kullanılmaktadır (Vlyssides, 

Barampouti, & Mai, 2008; Matos vd., 2010). Bunun yanı sıra son yıllarda fenol-formaldehid reçinelerinde fenol 

kaynağı olarak kullanılması, aktif karbon ve furfural üretiminde ham madde olarak değerlendirilmesi, peelinglerde 

ya da nemlendirici hatta ısıtıcı kremlerde yer alması, zeytinyağı üretiminde yağın organoleptik kalitesi ve oksidatif 

stabilitesinin geliştirilmesinde kullanılması, çevreci ve geri dönüştürülebilir termoplastik polimerin üretiminde 

polipropilenle birlikte kompozit oluşturmada faydalanılması, yüzey törpüleyici ajan olarak çeşitli sektörlerde 

kullanılması ve ağır metaller için biyosorbant olarak değerlendirilmesi de söz konusudur (Siracusa, La Rosa, 

Siracusa, & Trovato, 2001; Tejeda-Ricardez, Vaca-Garcia, & Borredon, 2003; Luaces, Pérez, & Sanz, 2003; 

Mohammadi, Harrison, Czarnota, & Leonard, 2005; Rodríguez vd., 2008; Matos vd., 2010).  

Lignoselülozik bir materyal olan zeytin çekirdeğinde büyük oranda selüloz, hemiselüloz ve lignin 

bulunmasının yanı sıra protein, yağ, fenolik bileşikler, serbest şekerler ve poliollerde yer almaktadır (Rodríguez 

vd., 2008). Çekirdeklerin yapısında yaklaşık % 10 oranında zeytin meyvesi bulunmaktadır. Meyveden gelen yağ 

ve proteinin de çekirdek bileşimine dikkate değer oranda katkı sağladığı düşünülmektedir (Matos vd., 2010; 

Rodríguez vd., 2008; Rodrigues, Pimentel, & Oliveira, 2015). Zeytin çekirdeği yağı, PUFA (çoklu doymamış yağ 

asitleri) özellikle de linoleik asit açısından zengindir. Ayrıca zeytin çekirdeğinin tüm esansiyel aminoasitleri 

içerdiği de tespit edilmiştir. Zeytin, antioksidan özelliğe sahip tirosol, hidroksitirosol, oleuropein ve 3,4-DHFEA-

EDA gibi farklı fenolik bileşikler bakımından iyi bir kaynaktır. Yapılan çalışmalar bu fenolik bileşiklere zeytinin 

tüm dokularında (pulp, yaprak, çekirdek) rastlanıldığını ortaya koymaktadır (Ranalli vd., 2002; Rodrigues vd., 

2015).  

Besinsel içeriği bu kadar yüksek olan zeytin çekirdeğinin bir atık olarak nitelendirilip gıda sanayinde 

değerlendirme alanının oldukça kısıtlı olması, üzücüdür. Literatürde zeytin çekirdeğinin ayrıntılı bir biçimde besin 

içeriğini belirleyen sadece bir çalışmaya (Heredia-Moreno, Guillén-Bejarano, Fernández-Bolaños, & Rivas-

Moreno, 1987) rastlanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, ekonomik ve çevresel etmenleri göz önünde bulundurarak 

zeytin çekirdeğinin besin içeriğini ayrıntılı bir biçimde ortaya koymak ve gıda sanayiinde kullanımına ön ayak 

olmaktır. 

 

Materyal ve Method 

Materyal 

Domat tipi zeytinlere ait çekirdekler, 2012-2013 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesindeki salamuracıdan temin 

edilmiştir. Güneş görmeyen ortamda serilerek bir hafta süreyle kurumaya bırakılan çekirdekler, analize kadar serili 

vaziyette oda koşullarında depolanmıştır. Her analizden önce çekiçli değirmen (Brookcrompton series 2000, UK) 

kullanılarak öğütülmüştür.  

Metod 
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Zeytin çekirdeğinin nem içeriği gravimetrik olarak normal etüv yöntemiyle (AOAC, 1990), kül içeriği gravimetrik 

olarak kül fırını yardımıyla (AOAC, 1990), protein miktarı Kjeldhal yöntemiyle (AOAC, 1990), yağ miktarı Folch 

yöntemine göre gravimetrik olarak (Folch, Lees, Stanley, 1957), toplam diyet lifi miktarı enzimatik yöntemle 

AOAC 985.29 (1990) metodu göz önünde bulundurularak, şeker bileşenleri kalitatif ve kantitatif olarak yüksek 

performans sıvı kromatografisi (HPLC) sistemi kullanılarak (Pico, Martínez, Martín, & Gómez, 2015; AOAC, 

1980) ve Lopez, García, ve Garrido (2008)’ya göre kuru yakma yöntemiyle elde edilen minerallerden Cu, Fe, Mn, 

Zn, Ca, Mg, Na ve K içeriği atomik absorpsiyon spektrofotometresi (AAS), P içeriği ise spektrofotometrik yöntem 

(AOAC, 1996) yardımıyla belirlenmiştir. Şeker bileşenleri tayininde sakkaroz, fruktoz, glukoz, ksiloz, arabinoz 

ve maltoz olmak üzere 6 adet şeker standardıyla çalışılmıştır. Analizlerden toplam diyet lifi iki tekrar iki paralel, 

AAS analizleri üç tekrar iki paralel ve diğer analizler üç tekrarlı olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, 

“ortalama ± standart sapma” şeklinde ifade edilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 

Akdeniz ülkelerinin önemli gıda sanayisi atıklarından biri olan, fiyatı ucuz ve oldukça bol miktarda bulunan zeytin 

çekirdeğinin bileşiminin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen nem tayini, kül tayini, protein tayini, yağ tayini, 

toplam diyet lifi tayini, yüksek performans sıvı kromatografisi ile şeker bileşenleri tayini ve mineral madde 

tayinine ait sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Zeytin Çekirdeğinin Bileşimi 

Zeytin çekirdeğinin bileşim analizlerine ait sonuçlar incelendiğinde, çekirdeğin nem içeriğinin % 9,76, kül 

içeriğinin ise % 1,56 olduğu görülmüştür (Tablo 1). 

Heredia-Moreno, Guillén-Bejarano, Fernández-Bolaños, ve Rivas-Moreno (1987)’nun çalışmasında, zeytin 

çekirdeğinin nem içeriği % 9,79 olarak bulunmuştur. Farklı bir çalışmada ise zeytin çekirdeğinin nem içeriğinin 

% 9,26, kül içeriğinin ise kuru madde cinsinden yaklaşık % 0,44 (% 0,40) olduğu belirtilmiştir (Matos vd., 2010). 

Zeytin çekirdeğinin nem ve kül içeriği González vd. (2004) tarafından ise sırasıyla % 8,80 ve % 1 olarak ortaya 

konulmuştur.  

Zeytin Çekirdeğinin Bileşimi Miktar 

Nem (%) 
Kül (%) 
Yağ (%) 

9,76 ± 0,30 
1,56 ± 0,12 

11,37 ± 0,27 

Protein (%) 2,40 ± 0,11 

Şeker (Glukoz cinsinden) (%) 0,004 ± 0,002 

Diyet lifi (%) 76,16 ± 2,47 
Cu (mg/kg) 3,01 ± 0,07 

Fe (mg/kg) 26,13 ± 1,20 
Mn (mg/kg) 24,39 ± 0,08 
Zn (mg/kg) 123,11 ± 1,40 

Ca (mg/kg) 964,57 ± 5,51 
Mg (mg/kg) 9,51 ± 0,06 
Na (mg/kg) 80,72 ± 1,42 
K (mg/kg) 1856,06 ± 19,43 
P (mg/kg) 12,94 ± 0,13 
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Bu çalışmada elde edilen zeytin çekirdeğinin nem ve kül içeriğine ait sonuçların literatürdeki verilerle 

benzerlik gösterdiği gözlenmektedir. 

Yapılan analizler sonucunda zeytin çekirdeğinin yağ, protein ve şeker (glukoz) içeriği sırasıyla % 11,37, % 

2,40 ve % 0,004 olarak belirlenmiştir (Tablo 1). Çekirdekte şeker bileşenlerinden sadece glukozun varlığı tespit 

edilebilmiştir (Şekil 1). 

(a) 

(b) 

 

Şekil 1. Şeker Bileşenleri Standart Karışımı (a) ve Zeytin Çekirdeğine Ait Şeker Bileşenlerinin (b) HPLC 

Kromatogramı 

 

 Zeytin çekirdeğinin bileşiminin araştırıldığı bir çalışmada, elde edilen sonuçlar kuru madde üzerinden ifade 

edilmiş ve çekirdeğin yağ içeriği % 5,53, protein içeriği % 3,20 ve serbest şeker içeriği % 0,48 olarak tespit 

edilmiştir. Baskın şeker bileşeninin glukoz (% 0,22–0,24) olduğu ve onu, galaktoz (% 0,12), ksiloz (% 0,07) ve 

arabinoz ile mannozun takip ettiği  belirtilmiştir (Heredia-Moreno vd., 1987). Cuevas, García, Hodaifa, ve Sánchez 

(2015) tarafından yapılan çalışmada otohidroliz ve enzimatik işlemlerin beraber kullanımıyla zeytin çekirdeğinin 

yapısında 0,04-14,70 kg/100 kg oligosakkarit, 0,09-1,04 kg/100 kg L-arabinoz, 0,02-6,26 kg/100 kg D-ksiloz ve 

0,09-0,68 kg/100 kg D-glukozun bulunduğu tespit edilmiştir.  

Bu çalışmada belirlenen zeytin çekirdeğinin yağ içeriği, literatür verisine kıyasla yüksektir. Kullanılan zeytin 

çekirdeklerinin etrafında bir miktar etli kısmın da bulunmasının bu duruma sebebiyet verdiği düşünülmektedir. 
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Çekirdeğin yanı sıra etli kısmın içerdiği yağda analizde hesaba katıldığından, belirlenen yağ miktarı beklenilenden 

daha yüksek elde edilmiştir. 

Zeytin çekirdeğinin tespit edilen protein içeriği, literatür verileriyle uyumlu iken şeker içeriğinin daha düşük 

olduğu gözlenmektedir. Literatüre göre zeytin çekirdeğinde glukoz dışında başka şeker bileşenleri de 

bulunmaktadır. Oysaki bu çalışmada kalitatif ve kantitatif olarak sadece glukoz belirlenebilmiştir. Kullanılan 

zeytin çekirdeklerinin cinsi, yararlanılan ekstraksiyon metodu ve kullanılan analiz yöntemlerinin farklılığının, 

sonuçlar arasında değişimlere sebep olduğu düşünülmektedir.   

Tablo 1 incelendiğinde, zeytin çekirdeğinde en yüksek oranda bulunan bileşiğin diyet lifi (% 76,16 ) olduğu 

dikkatleri çekmektedir. 

Heredia-Moreno vd. (1987), zeytin çekirdeğinin ana bileşenlerinin selüloz (kuru maddede % 31,90), 

hemiselüloz (kuru maddede % 21,90) ve lignin (kuru madde de % 26,50) olduğunu belirlemişlerdir. Diğer bir 

çalışmada ise çekirdeğin kuru madde de % 37,46 selüloz, % 26,95 hemiselüloz, % 26,26 lignin ve % 58,66 

holoselüloz içerdiği saptanmıştır (Matos vd., 2010).  

Diyet lifi, selüloz, hemiselüloz, lignin ve teknik olarak modifiye edilmiş polisakkaritlerden meydana 

gelmektedir (Altuğ Onoğur vd., 2011). Buna göre literatür verileri temel alınarak zeytin çekirdeğin de yaklaşık 

olarak % 72,45-84,70 oranında diyet lifi bulunduğu söylenebilir. Bu çalışmanın bulguları, literatür sonuçlarını 

destekler niteliktedir. 

Bu çalışmada gerçekleştirilen mineral analizi sonucunda zeytin çekirdeğinde 3,01 mg/kg Cu, 26,13 mg/kg Fe, 

24,39 mg/kg Mn, 123,11 mg/kg Zn, 964,57 mg/kg Ca, 9,51 mg/kg Mg, 80,72 mg/kg Na, 1856,06 mg/kg K ve 

12,94 mg/kg P bulunduğu tespit edilmiştir. Çekirdekte baskın olarak bulunan mineralin K ve en düşük miktarda 

bulunan mineralin ise Cu olduğu gözlenmiştir.  

Piyasada satılan farklı sofralık zeytinlerin Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, Mg, Na, K ve P içeriği Lopez vd. (2008) 

tarafından belirlenmiştir. Yeşil zeytinlerde 1,73-3,60 mg/kg Cu, 3,49-5,40 mg/kg Fe, 0,45-0,61 mg/kg Mn, 1,52-

2,52 mg/kg Zn, 476-850 mg/kg Ca, 98,60-146,70 mg/kg Mg, 14,38-18,14 mg/kg Na, 333-538,80 mg/kg K ve 

68,80-118 mg/kg P tespit edilmiştir. Olgunlaşmış zeytinlerin yapısında 2,40-4,72 mg/kg Cu, 58,30-131,50 mg/kg 

Fe, 0,72-1,54 mg/kg Mn, 2,55-3,60 mg/kg Zn, 362,70-731 mg/kg Ca, 51,70-109,70 mg/kg Mg, 5706-9386 mg/kg 

Na, 81,70-223 mg/kg K ve 57-72,10 mg/kg P bulunduğu gözlenmiştir. Salamura zeytinlerde ise 3,99-10,93 mg/kg 

Cu, 4,09-7,70 mg/kg Fe, 0,24-1,09 mg/kg Mn, 1,98-3,20 mg/kg Zn, 337-691 mg/kg Ca, 53,80-197,30 mg/kg Mg, 

11,49-16,60 mg/kg Na, 571-1176 mg/kg K ve 99-144,10 mg/kg P saptanmıştır. Cavalheiro vd. (2015) çalışmasında 

zeytin yaprağının mineral madde içeriğini araştırmış ve yaprakta kuru madde cinsinden 208-328 μg/g Al, 8125-

11212 μg/g Ca, 7,18-17,20 μg/g Ba, 28,20-45,10 μg/g Cu, 14643-18106 μg/g K, 231-326 μg/g Fe, 1173-1930 μg/g 

Mg, 17,60-36,10 μg/g Mn, 1644-3029 μg/g P, 14,50-27,80  μg/g Na, 10,40-22,40 μg/g S, 18,90-24,30 μg/g Zn ve 

10,40-22,40 μg/g Sr bulunduğunu tespit etmiştir. 

Literatürde zeytin çekirdeğinin mineral madde içeriğinin belirlendiği herhangi bir çalışmaya rastlanılmaması 

bu çalışmada elde edilen verilerin, zeytinin meyvesi ve yaprağında bulunan mineral maddelerin miktarları ile 

kıyaslanmasına yol açmıştır. Zeytin çekirdeğinin Cu ve Ca içeriği, yaprağın Cu ve Ca içeriğinden daha düşük iken, 

zeytin meyvesinden elde edilen sonuçlara yakındır. Çekirdeğin Mn ve K içeriği, zeytinde saptanan Mn ve K 

miktarlarıdan daha yüksek iken; zeytin yaprağında belirlenen değerlere yakınlık göstermektedir. Çekirdeğin 

içerdiği Fe miktarı zeytin yaprağından düşük, zeytin meyvesinden ise yüksektir. Zeytin çekirdeğinin Zn ve Na 
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içeriği, hem zeytin yaprağından hem de zeytin meyvesinden daha yüksektir. Ayrıca zeytin çekirdeğinde hem zeytin 

meyvesinden hem de zeytin yaprağından daha düşük miktarlarda Mg ve P bulunduğu söylenebilir. 

 

Sonuç 

 

Zeytin, ülkemizde üretimi en çok Ege Bölgesinde yapılan bir yağlı meyvedir. Domat tipi zeytin, Manisa’nın 

Akhisar ilçesinde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan salamuralık bir zeytin çeşididir. Biber dolgulu zeytinlerin 

üretiminde kullanılan bu zeytinlerin çekirdekleri, atık olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca zeytin çekirdekleri, 

zeytinyağı endüstrisinin önemli atıklarındandır. Genellikle yakacak olarak kullanılmakta ve bu amaçla yurt dışına 

ihraç edilmektedir. Oysaki zengin besin içeriğine sahip olan zeytin çekirdekleri, ekonomik olarak önem arz 

etmektedir. Bu çalışmanın verileri, zeytin çekirdeğinin besin içeriğinden faydalanmak ve gıda sanayinde kullanım 

alanlarını geliştirmek amacıyla yapılacak olan ileri çalışmalara ve inovasyonlara ön ayak olacaktır. Böylece ulusal 

ekonomiye büyük katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 

Kaynaklar 

Anon. (2019). International Olive Council. (Erişim tarihi: 24.07.2019, http://www.inter 

nationaloliveoil.org/estaticos/view/130-survey-and-assessment-division). 

AOAC (Association of Official Analytical Chemist). (1980). Officials methods of analysis. 12th edition. AOAC: 

Arlington, VA.  

AOAC (Association of Official Analytical Chemist). (1990). Official methods for analysis (Vol. 2). 15th edition. 

AOAC: Arlington, VA. 

AOAC 985.29 (Association of Official Analytical Chemist). (1990). Total dietary fiber in foods, enzymatic-

gravimetric method. 15th edition. AOAC: Arlington, VA. 

AOAC (Association of Official Analytical Chemist). (1996). Phosphorus in animal feed and pet food. AOAC: 

Arlington, VA. 

Cavalheiro, C. V., Picoloto, R. S., Cichoski, A. J., Wagner, R., de Menezes, C. R., Zepka, L. Q., ... & Barin, J. S. 

(2015). Olive leaves offer more than phenolic compounds–Fatty acids and mineral composition of varieties from 

Southern Brazil. Industrial Crops and Products, 71, 122-127. 

Cuevas, M., García, J. F., Hodaifa, G., & Sánchez, S. (2015). Oligosaccharides and sugars production from olive 

stones by autohydrolysis and enzymatic hydrolysis. Industrial Crops and Products, 70, 100-106. 

Folch, J., Lees, M., & Stanley, G. S. (1957). A simple method for the isolation and purification of total lipides 

from animal tissues. Journal of biological chemistry, 226(1), 497-509. 

González, J. F., González-Garcı́a, C. M., Ramiro, A., González, J., Sabio, E., Gañán, J., & Rodrı́guez, M. A. 

(2004). Combustion optimisation of biomass residue pellets for domestic heating with a mural boiler. Biomass and 

Bioenergy, 27(2), 145-154. 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1711 
 

Heredia-Moreno, A., Guillén-Bejarano, R., Fernández-Bolaños, J., & Rivas-Moreno, M. (1987). Olive stones as a 

source of fermentable sugars. Biomass, 14(2), 143-148. 

Lopez, A., García, P., & Garrido, A. (2008). Multivariate characterization of table olives according to their mineral 

nutrient composition. Food Chemistry, 106(1), 369-378. 

Luaces, P., Pérez, A. G., & Sanz, C. (2003). Role of olive seed in the biogenesis of virgin olive oil aroma. Journal 

of agricultural and food chemistry, 51(16), 4741-4745. 

Matos, M., Barreiro, M. F., & Gandini, A. (2010). Olive stone as a renewable source of biopolyols. Industrial 

Crops and Products, 32(1), 7-12. 

Mohammadi, F., Harrison, J., Czarnota, A., & Leonard, C. (2005). U.S. Patent Application No. 11/042,718. 

Niaounakis, M., & Halvadakis, C. P. (2006). Olive processing waste management: literature review and patent 

survey (Vol. 5). Elsevier. 

Pico, J., Martínez, M. M., Martín, M. T., & Gómez, M. (2015). Quantification of sugars in wheat flours with an 

HPAEC-PAD method. Food chemistry, 173, 674-681. 

Ranalli, A., Pollastri, L., Contento, S., Di Loreto, G., Iannucci, E., Lucera, L., & Russi, F. (2002). Acylglycerol 

and fatty acid components of pulp, seed, and whole olive fruit oils. Their use to characterize fruit variety by 

chemometrics. Journal of agricultural and food chemistry, 50(13), 3775-3779. 

Rodríguez, G., Lama, A., Rodríguez, R., Jiménez, A., Guillén, R., & Fernández-Bolaños, J. (2008). Olive stone an 

attractive source of bioactive and valuable compounds. Bioresource technology, 99(13), 5261-5269. 

Rodrigues, F., Pimentel, F. B., & Oliveira, M. B. P. (2015). Olive by-products: Challenge application in cosmetic 

industry. Industrial Crops and Products, 70, 116-124. 

Siracusa, G., La Rosa, A. D., Siracusa, V., & Trovato, M. (2001). Eco-compatible use of olive husk as filler in 

thermoplastic composites. Journal of Polymers and the Environment, 9(4), 157-161. 

Tejeda-Ricardez, J., Vaca-Garcia, C., & Borredon, M. E. (2003). Design of a batch solvolytic liquefaction reactor 

for the valorization of residues from the agricultural foodstuff. Chemical Engineering Research and Design, 81(9), 

1066-1070. 

Vlyssides, A. G., Barampouti, E. M. P., & Mai, S. T. (2008). Physical characteristics of olive stone wooden 

residues: possible bulking material for composting process. Biodegradation, 19(2), 209-214. 

 

  



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1712 
 

Etlik piliç yumurtalarında in ovo L-Glutamin enjeksiyonu2: Performans ve sindirim sistemi gelişimi 

Şeyma Karamık*,Canan Kop-Bozbay* 

*Department of Animal Science, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey. 

 

Corresponding Author: 

Şeyma KARAMIK 

Email: Seyma_zootekni@hotmail.com 

 

Özet 

Bu çalışmada in ovo veya kuluçka sonrası yem ile L-Glutamin verilmesinin performans (yem tüketimi, 

yemden yararlanma oranı, canlı ağırlık), oransal toplam sindirim sistemi ağırlığı ve duodenum, jejenum ve ileum, 

kript derinliği, villus genişliği, villus uzunluğu ve total mukoza kalınlığı üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla 

672 adet Ross 308 etlik piliç civcivi 6 tekerrürlü (tekerrür başına 14 dişi-14 erkek civciv) 4 muamele grubuna 

tesadüfi olarak dağıtılmıştır. Deneme gruplarını kuluçkanın 18. gününde in ovo serum fizyolojik enjekte edilen 

yumurtalardan (PK), enjeksiyonsuz yumurtalardan (NK), kuluçkanın 18. gününde in ovo L-Glutamin enjekte 

edilen yumurtalardan (Q) elde edilen civcivler ile standart kuluçka prosedürüne tabi tutulan yumurtalardan elde 

edilen ve çıkıştan itibaren başlangıç yemlerine ilk hafta %1 L-Gutamin ilavesi yapılan (YQ) civcivler 

oluşturmuştur. L-Glutamin in ovo veya yem ile verilmesi yem tüketimi ve canlı ağırlığı etkilemezken yemden 

yararlanma oranı YQ grubunda tüm gruplardan ve Q grubunda NK’dan daha düşük bulunmuştur. Toplam sindirim 

sistemi ağırlığı en yüksek YQ grubundan elde edilmiştir. L-Glutaminin in ovo veya yem ile verilmesi ileumda 

villus genişliği hariç duodenum, jejenum ve ileumda kript derinliği, villus genişliği, villus uzunluğu ve total 

mukoza kalınlığını artırmıştır. Mevcut bulgulara dayanarak, daha gelişmiş bir sindirim sistemine bağlı olarak 

yemden yararlanma oranını düşürmesinden dolayı L-Glutaminin in ovo veya yem ile verilmesinin uygun olacağı 

söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Etlik piliç, L-Glutamin, in ovo, villus, ince bağırsak, sindirim sistemi 

Şeyma KARAMIK’ın Yüksek Lisans Tezinden özetlenmiştir. 
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Abstract 

In this study, the effects on the performance (feed consumption, feed conversion ratio, live weight), relative total 

digestive system weight (GIT) and crypt depth, villus width, villus length and total mucosal thickness of 

duodenum, jejenum and ileumwere given by in ovo or posthatch feeding with L-Glutamine. For this purpose, 672 

Ross 308 broiler chicks were randomly distributed to 4 treatment groups with 6 replications (14 female-14 male). 

The experimental groups were obtained from eggs injected with in ovo saline (PC)  on the 18th day of incubation, 

eggs without injection (NC), eggs obtained from the eggs injected in ovo L-Glutamine (Q) on the 18th day of the 

incubation and chicks obtained by standard incubation procedurethat added 1% L-Glutamine to the initial feeds 

(fisrt 7 d) (FQ).L-Glutamine administration in ovo or ration did not affect feed consumption and live weight, 

whereas feed conversion ratiowas lower in FQ group than all groups and was lower inQthan NC. The highest GIT 

weight was obtained fromFQ group.Administration of L-Glutamine by in ovo or ration increased crypt depth, 

villus width, villus length and total mucosal thickness in duodenum, jejenum and ileum.Based on the present 

findings, it is appropriate to administer L-Glutamine by in ovo or ration reduces feed utilization depending on a 

more advanced digestive system. 

Keywords: Broiler, L-Glutamine, in ovo, villus, gastrointestinal system 

Summarized from Şeyma KARAMIK’s Master Thesis. 

 

 

 

 

Giriş 

Günümüzde, etlik piliçler başta olmak üzere, genetik ve besleme uygulamalarındaki iyileşmeye bağlı olarak 

kanatlı hayvanlardan elde edilen verimlerde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Bu ilerlemenin sürdürülebilmesi 

konusunda iki yaklaşım vardır. Bu yaklaşımlardan birincisi, erken dönem beslemenin (in ovo veya çıkış sonrası 

erken dönem) etkisi ve diğeri ise buna bağlı olarak ince bağırsak gelişim sürecinin anlaşılmasıdır (Sirsat vd., 2018). 

Civciv döneminde ilk hafta boyunca vücut ağırlığının üç ila dört kat arttığı, bağırsak morfolojisinde ve kas 

ağırlığında önemli değişikliklerin olduğu bilinmektedir (Jin vd, 1998). Sindirim sisteminin erken gelişimi, 

kanatlıların maksimum büyümesini ve gelişimini bakımından çok önemlidir (Uni ve Ferket, 2004; Kop-Bozbay, 

2016). Dolayısıyla in ovo besleme çalışmalarında özellikle sindirim sisteminin önemine vurgu yapılmış ve sindirim 

sisteminin fiziki, morfolojik ve fizyolojik gelişimleri üzerinde durulmuştur. Yumurtadan çıkıştan sonra ekzojen 

beslenmeye başlayan civcivlerin, sindirim sisteminin aktif olarak çalışması için bir adaptasyon süresini gereksinim 

duymaktadır. Bu da, özellikle çıkıştan sonraki ilk 2 haftadaki performansı önemli ölçüde etkilemektedir.  

 Esansiyel olmayan, glutamin (Gln, Q), glutamatın (α-amino glutarik asit) amididir. Kas dokusunda ve kan 

plazmasında yoğun miktarda bulunan nötral ve polar özellik gösteren bir amino asit olup, vücuttaki toplam serbest 

amino asitlerin yaklaşık % 50 ila 80'ini temsil eder (Souba, 1993). Bağırsak florasının olgunluğunu ve bütünlüğünü 

teşvik etmenin yanı sıra, bakteri saldırılarına karşı bir bariyer olan müsin sentezi (Khan vd., 1999) ve mukoza 

yapısının korunmasından sorumlu olduğu için bağışıklık sistemi ile ilişkilendirilmektedir (Yi vd., 2005). Glutamin, 

bağırsaktaki gibi hızla bölünen hücreler için hayati bir enerji substratı olduğu kabul edilir (Lacey ve Wilmore, 
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1990; Newsholme, 2001). Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, in ovo veya kuluçka sonrası yem ile L-Glutamin 

verilmesinin performans (yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, canlı ağırlık), oransal toplam sindirim sistemi 

ağırlığı ve duodenum, jejenum ve ileum, kript derinliği, villus genişliği, villus uzunluğu ve total mukoza kalınlığı 

üzerine etkileri belirlemektir. 

Materyal ve Metod 

Denemede, ticari bir işletmeden satın alınan toplam 1000 adet damızlık (anaç yaşı 30. hafta) etlik piliç (Ross 308) 

yumurtası ve bunlardan elde edilen civcivler kullanılmıştır. Denemede mısır ve soya esaslı rasyon kullanılmıştır. 

Bu amaçla, 0-3 haftalar arası etlik civciv yemi (% 21.85 ham protein ve 3038 kcalME/kg), 4-6 haftalar arası etlik 

piliç yemi (% 19.76 ham protein ve 3190 kcalME /kg) kullanılmıştır. Yeme ilave edilen L-glutamin materyali, 

Sigma-alderich firmasından temin edilmiştir. Denemede yeme L-Glutamin ilavesi yapılan gruba çıkıştan itibaren 

ilk 7 gün 10 g L-Glutamin /kg ilave edilmiştir. 

 Civcivler 6 tekerrürlü (tekerrür başına 28 civciv, 14 dişi ve 14 erkek) 4 muamele grubuna dağıtılmıştır. 

Deneme planına göre, 1. muamele grubunu kuluçkanın 18. gününde in ovo tuz enjeksiyonu enjekte edilen 

yumurtalardan elde edilen civcivler (PK); 2. grubunu kuluçkanın 18. gününde delme işlemi olmadan in ovo 

enjeksiyonu yapılan yumurtalar ile aynı işlemlere tabi tutulan yumurtalardan elde edilen civcivler (NK) 3. grubunu 

kuluçkanın 18. gününde in ovo L-Glutamin enjekte edilen yumurtalardan elde edilen civcivler (Q) oluştururken 4. 

grubu standart kuluçka prosedürüne tabi tutulan yumurtalardan elde edilen ve çıkıştan itibaren başlangıç yemlerine 

ilk hafta %1 L-Glutamin ilavesi yapılan (YQ) civcivler oluşturmuştur. İlk 3 grup çıkıştan kesime kadar, 4. grup 

ise ilk 7. günden kesime kadar standart yemlenmiştir. Böylece deneme, tesadüf parselleri deneme desenine göre 

planlanmıştır. Hayvanlar kesim yaşına kadar haftalık olarak tartılarak canlı ağırlıkları belirlenmiştir. Ayrıca aynı 

sürelerde yem tartımları da yapılarak yem tüketim miktarları hesaplanmıştır. Her iki veri kullanılarak yemden 

yararlanma oranları (YYO = yem tüketimi (g)/canlı ağırlık kazancı (g)) hesaplanmıştır. 7., 21. ve 42. günlerde her 

tekerrürden 1 erkek ve 1 dişi olacak şekilde seçilen hayvanlarda veriler toplanmıştır. Veri toplama esnasında 

toplam sindirim sistemi ve ince bağırsak segment ağırlık (g) ve uzunlukları (cm) belirlenmiş ve canlı ağırlığın 

yüzdesi olarak (g/100 g CA) ifade edilmiştir. İnce bağırsak morfolojisini (Villus uzunluğu, villus genişliği ve kript 

derinliği ve total mukoza kalınlığı) ölçmek için, duodenumun orta dokusundan, yaklaşık 2 cm uzakta, jejunum ve 

ileumda ise 5 cm olarak kesit alınmıştır. Bu kesitler, fizyolojik serum (% 0.9 tuz) ile yıkanıp ekstraksiyondan 

sonra, % 10 formalin tampon çözeltisine sabitlenmiş ve işlem için bir histolektrik cihaza yerleştirilmiştir. Parafin 

kalıplama işleminden sonra, her numuneden 5 mikrometre bölümler hazırlanıp numuneler hematoksilen ve eozin 

ile boyanmış ve bilgisayara bağlı ışık mikroskobu (Zeiss- Scope A1) ile gözlemlenmiştir (Iji vd., 2001). Veriler 

SPSS (SPSS Inc. 1999, Release 10-0) istatistik paket programın GLM prosedürü ile analiz edilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 

Performans verileri incelendiğinde (Çizelge 1), ilk hafta, yeme glutamin ilavesinin yem tüketimini ve yemden 

yararlanma oranını iyileştirdiği görülmektedir (P<0.05). Yem değişikliğinin yapıldığı 3. hafta en yüksek YYO, 

NK grubunda bulunmuştur (P<0.05). Kesim yaşında ise ilk hafta glutamin ilaveli yem ile beslenen hayvanların 

tüm gruplardan, Q grubu hayvanlarının ise NK grubudan daha düşük YYO’ya sahip oldukları bulunmuştur 

(P<0.05). Yem veya in ovo glutamin beslemesinin bu iyileştirici etkisi sindirim sistemi gelişimi ile açıklanabilir. 

Nitekim toplam sindirim sistemi ve segmentlerinin ağırlık (Çizelge 2) ve uzunlukları (Çizelge 3) pozitif yönde 

etkilenmiştir (P<0.05). Mevcut bulgular, Barekatain, (2019, %1 Glutamin), Gholipour vd. (2018, %1 Glutamin) 
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ve Kriseldi, (2017),  Yi vd. (2005, %1 Glutamin), Dai vd. (2009, %1 Glutamin) ve Murakami vd. (2007, %1 

Glutamin)’nin çalışmaları ile aynı doğrultudadır. Bu durum glutaminin sindirim sistemi üzerindeki etkilerinin 

doğruluğunun bir ispatıdır. Glutamin, bağırsak mukozasının birçok hücresinde ve bağırsak mukozasının 

hücrelerinde büyük bir yakıt olarak kullanılır (Reeds vd., 1997). Sindirim sisteminin morfolojisinin iyileştirilmesi 

glutamin üzerindeki olumlu etkilerin olası mekanizmalarından biri olup ağırlık artışına neden olur. Mevcut 

çalışmada glutamin ilavesi ile gelişen sindirim sistemi YYO’nun iyileşmesine neden olmuştur. 

Başlangıç yemine glutamin ilave edilmesinin ileum bölgesindeki villus genişliği dışında incelenen tüm 

özellikler üzerine etkisi önemli bulunmuştur (Çizelge 4, P<0.05). Çalışmada, villus uzunluğu, duodenum 

bölgesinde yeme ilave edilen muamelede 1650.05 μm ile en yüksek, negatif kontrol grubunda ise 1322.64 μm ile 

en düşük değerleri vermiştir (P<0.05). Duodenum bölgesinin, mukoza kalınlığı YQ, Q ve PK gruplarında yüksek 

iken, NK grubunda düşük bulunmuştur (P<0.05). Duodenum bölgesindeki villus genişliği YQ’de NK’dan yüksek 

bulunmuştur (P<0.05). Çalışmada, jejenum bölgesindeki yeme ilave edilen glutamin kript, villus genişliği, villus 

uzunluğu ve total mukoza kalınlığı arttırmış olup, YQ, PK ve Q grupları negatif kontrol grubuna göre değerleri 

yüksek gözlenmiştir (P<0.05). Bu çalışmanın ileum bölgesindeki villus uzunluğu yeme ilave edilen grupta 1507.78 

μm en yüksek iken, negatif kontrol grubunda ise 1353.32 μm bulunmuştur (P<0.05). İleum bölgesindeki mukoza 

kalınlığı YQ, Q ve PK’tan yüksek olup, NK’den daha yüksek bulunmuştur (P<0.05). Çalışmanın ileum 

bölgesindeki kript derinliği ise, YQ, PK ve Q grubu, NK grubuna göre önemli derece de etkilenmiştir (P<0.05). 

İnce bağırsaktaki bu morfolojik gelişmeler Yamauchi vd. (1996), Soltan (2009) ve Salmanzadeh (2016)’nın 

çalışmalarını desteklemektedir. Bu iyileşmeler glutaminin artan bağırsak villus yüksekliği ve total mukoza gelişimi 

için enerji kaynağı olarak kullanıldığını, ince barsak hücre proliferasyonunu uyardığını ve böylece sindirim 

sistemindeki mukozanın emici yüzeyini arttırarak besinlerin kullanımını arttırdığını göstermektedir. Nitekim 

YYO’yu düşürmesi bu bulguları desteklemektedir. Tüm bu etkilerinden dolayı glutaminin performansı sindirim 

sistemini uyararak iyileştirdiği söylenebilir. Nitekim bu morfolojik gelişmelerin civcivin kuluçka sonrası dönemde 

daha hızlı olduğu gerçeğinden yola çıkarak erken dönem beslenmesinde glutamin kullanılarak sindirim sistemi 

gelişimi teşvik edilebilir. İnce bağırsaktaki bu morfolojik gelişmeler Yamauchi vd. (1996), Soltan (2009) ve 

Salmanzadeh (2016)’nın çalışmalarını desteklemektedir. 

 

Çizelge 1. İn ovo glutamin (Q) ve çıkışta glutamin (YQ) ilaveli yem ile beslenen etlik piliçlerin yem tüketimi (YT, 

g), canlı ağırlık (CA, g), yemden yararlanma oranı (YYO) ve karkas randımanı (KR, %) 
 Günler PK NK Q YQ  P değeri OSH 
 7  158.00a 158.62a   155.2ab   153.24b 0.954 0.876 
YT 21 905.19 950.52 881.2 846.32 0.342 20.18 
 42 4669.5 4713.25 4697.75 4628.25 0.951 50.26 
 7   171.87   169.37   177.25    169.87 0.162   1.386 
CA 21   728.38   753.50   744.98    700.88 0.716 16.15 
 42  2548.50 2560.55 2577.6  2570.6 0.989 29.98 
 7      1.92a   1.92a 1.90ab        1.89b 0.000   0.004 
YYO 21        1.21b   1.27a       1.20b        1.20b 0.000   0.008 
 42 1.83ab   1.84a 1.82b        1.80c 0.000  0.004 
KR 42                    76.63  76.95    77.70 77.23 0.957  0.669 
OSH: Ortalama standart hatası. a, b: Her bir satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar istatistiki olarak farklıdır 

( P < 0.05). 
 
Çizelge 2. İn ovo glutamin (Q) ve çıkışta glutamin (YQ) ilaveli yem ile beslenen etlik piliçlerin mutlak ve oransal 

toplam sindirim sistemi (TSSA) ve segmentlerinin ağırlıkları 
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 Yaş 

(gün) 
PK NK Q YQ P değeri OSH 

TSSA, g 7   29.08   30.51   31.21     29.45 0.567 0.570 
 21   84.51   85.64   85.27     86.61 0.928 0.285 
 42 158.00b 166.20b 162.46b   197.36a 0.000 0.160 
g/100 g CA 7   19.10 20.64   20.21     20.34 0.419 0.339 
 21   11.45 11.86   11.62     12.59 0.526 0.928 
 42     6.36b   6.77ab     6.40b      7.55a 0.022 3.860 
Duodenum  7     4.30   4.84     4.16      4.38 0.368 0.141 
 21   12.07 12.09   12.37    10.73 0.262 0.038 
 42   14.29 13.15   16.72    15.05 0.258 0.370 
g/100 g CA 7    2.83   3.27     2.69     3.02 0.123 0.091 
 21   1.62   1.67    1.66 1.56 0.742 0.316 
 42   9.09ab   7.95ab   10.39a    7.63b 0.034 0.640 
Jejenum  7   4.01   3.89     3.54    3.16 0.379 0.185 
 21 14.36 14.63    14.39  13.24 0.298 0.048 
 42 30.30 32.47    30.33  37.60 0.132 0.470 
g/100 g CA 7   2.62   2.63     2.29   2.16 0.376 0.114 
 21   1.94   2.02     1.95   1.93 0.913 0.276 
 42 19.21 19.51    18.65  18.77 0.919 1.260 
İleum,g 7   3.97   3.92     3.65   3.68 0.842 0.140 
 21 14.68a 12.82b  13.91ab  13.62ab 0.034 0.050 
 42 23.97 23.87  21.53  27.03 0.387 0.600 
g/100 g CA 7   2.61   2.65    2.37   2.58 0.812 0.106 
 21   1.98   1.78   1.89   1.98 0.457 0.233 
 42 15.37  14.22 13.27  13.63 0.653 1.100 
OSH: Ortalamanın standart hatası. a, b: Her bir satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar istatistiki olarak 

farklıdır ( P < 0.05) 
 
Çizelge 3. İn ovo glutamin (Q) ve çıkışta glutamin (YQ) ilaveli yem ile beslenen etlik piliçlerin mutlak ve oransal 
toplam sindirim sistemi (TSSU) ve segmentlerinin uzunlukları 
 Yaş 

(gün) 
PK NK Q YQ P değeri OSH 

TSSU,cm 7   93.87   97.12  100.62   98.87 0.305 1.290 
 21 172.00a 145.37b  170.25a 170.62a 0.000 0.648 
 42 208.12  208.00  202.12  219.12 0.071 0.120 
cm/100g, CA 7   61.82b   65.77ab  65.20ab   68.43a 0.015 0.974 
 21   23.25ab   20.00b  23.37ab   24.87a 0.048 2.877 
 42     8.38     8.46    7.76     8.39 0.522 2.370 
Duodenum  7   25.50   27.37  28.12   27.37 0.549 0.651 
 21   31.25a   26.75b  30.37a   31.00a 0.014 0.127 
 42   31.50ab   30.00b  32.25ab   34.50a 0.046 0.260 
cm/100g, CA 7   16.82   18.50  18.20   18.94 0.382 0.445 
 21    4.23ab     3.70b   4.16ab    4.51a 0.014 0.583 
 42  15.14   14.45  15.99   15.69 0.195 0.640 
Jejenum  7  25.25   24.37  28.00   27.37 0.232 0.710 
 21  51.75a   37.12b  48.37a   49.25a 0.000 0.237 
 42  73.50   71.50  73.25   75.12 0.739 0.530 
cm/100g CA 7 16.65   16.54  18.12   18.93 0.236 0.485 
 21   7.01a     5.15b   6.60a     7.19a 0.004 1.325 
 42 35.44   34.44  36.22   34.44 0.602 1.100 
İleum,Cm 7 24.37   34.37  24.87   23.62 0.660 0.343 
 21 37.25ab   32.00c  39.12a   34.50bc 0.002 0.131 
 42 69.25   67.50  64.93   68.12 0.925 0.910 
cm/100g, CA 7 16.06   16.52  16.13   16.36 0.931 0.262 
 21   5.03ab     4.44b   5.30a     5.03ab 0.011 0.760 
 42 33.22   32.42  32.11   30.84 0.847 2.210 
OSH: Ortalamanın standart hatası. a, b, c: Her bir satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar istatistiki olarak 

farklıdır ( P < 0.05) 
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Çizelge 4. İn ovo glutamin (Q) ve çıkışta glutamin (YQ) ilaveli yem ile beslenen etlik piliçlerin duodenum, jejenum 

ve ileum kript derinliği (KD), villus genişliği (VG), villus uzunluğu (VU) ve total mukoza kalınlığı (MK) 
Muamele PK NK Q YQ P değeri OSH 
   Duodenum    
KD 211.57b 198.25b 222.69ab 249.07a 0.013 6.347 

VG 182.98ab 177.98b 196.68ab 202.68a 0.096 4.082 
VU 1480.23ab 1322.64b 1531.01ab 1650.05a 0.028 42.169 
MK 1706.42a 1558.86b 1731.67a 1762.28a 0.019 27.183 
   Jejenum    
KD 210.04a 182.65b 208.53a 220.23a 0.001 4.110 
VG 181.15bc 163.06c 197.89ab 208.10a 0.003 5.368 
VU 1365.10a 1140.82b 1438.46a 1561.56a 0.005 49.080 
MK 1646.53b 1437.75c 1670.7b 1784.37a 0.000 35.449 
   İleum    
KD 190.55a 165.51b 189.43a 203.10a 0.003 4.255 
VG 189.92 166.92 194.39 190.60 0.382 5.993 
VU 1353.32b 1092.26c 1423.64ab 1507.78a 0.000 42.708 
MK 1587.21b 1217.89c 1559.80b 1727.29a 0.000 51.059 
OSH: Ortalamanın standart hatası. a, b, c: Her bir satırda farklı harflerle gösterilen ortalamalar istatistiki olarak 
farklıdır ( P < 0.05) 
 

 

Sonuç 

L-Glutaminin çıkış sonrası verilmesi performans verilerini iyileştirmiştir. Böylelikle, yem tüketimi ve yemden 

yararlanma oranı önemli derece de iyileşmiştir. L-Glutaminin çıkış sonrası yem ile verilmesi, sindirim sistemi 

gelişimini uyarmıştır. L-Glutaminin, ince bağırsak morfolojisi (villus uzunluğu, villus genişliği, kript derinliği ve 

total mukoza kalınlığı) üzerine etkisi olduğunu kanıtlamıştır. Bu durum, çalışmadan elde edilen bulgularla da 

gözlenmiştir. 
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Özet 

İnsanlar arasındaki en önemli fark onların erkek ya da kadın olmalarıdır. Bu fark biyolojik anlamının 

ötesinde onların toplumsal yerini, yaşamlarının hemen her yönünü etkileyici de bir özelliğe sahiptir. Bireyin 

cinsiyeti toplumsal cinsiyet ayrımcılığının en önemli belirleyicisidir. Tüm dünya toplumlarında kadınlar erkeklere 

oranla daha fazla engellenmelerle, dışlanmalarla, baskı ve zorlamalarla karşı karşıya kalmalarının en önemli 

nedeni aslında kadın olmalarıdır.  

Bu çalışma, Türkiye’de yapılan araştırma sonuçlarına göre toplumda cinsiyete ilişkin algılar, düşünce, 

görüş ve tutumların neler olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Toplumsal cinsiyet, Cinsiyet rolleri, Algı. 

GENDER PERCEPTION IN TURKEY OF LIGHT IN RESEARCH  

Abstract 

The most important difference between people is that they are men or women. Beyond its biological 

meaning, this difference has a feature that impresses their social place and almost every aspect of their lives. The 

gender of the individual is the most important determinant of gender discrimination. The most important reason 

why women in all world societies are faced with more obstacles, exclusions, oppression and coercion than men is 

that they are women. 

This study, according to the survey results in Turkey perceptions of gender in society, thoughts, opinions 
and attitudes was conducted to determine what happened. 

Key words: Gender, Gender roles, Perception. 

 

Giriş 

İnsanlarda cinsiyet doğumla belirlenen doğal ve biyolojik farklılıkları işaret eden bir özellik olmasına 

rağmen; toplumsal cinsiyet, toplum tarafından belirlenen görevleri, cinsiyet imajını, sorumlulukları, değeri aslında 

yaşam biçimini ifade etmektedir. Toplumun oluşturduğu bu cinsiyet kalıpları, cinsiyetleri birbirinden ayrı tutmanın 

yanı sıra, kaynaklara erişimlerini, fırsatları kullanım düzeylerini, toplumsal ve insani değer görme düzeylerini, 

sorumlulukların ve kaynakların dağılımını büyük ölçüde etkilemektedir (Özçatal, 2011; Doğan ve Piyal, 2017; 

Bandura ve ark, 2018). Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik ve Sosyal İşler 
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Dairesi’nin (UNFPA) 2017 yılı Dünya Nüfus Tahminleri Raporu’na göre, dünya nüfusu 7,8 milyara ulaşmıştır ve 

her 99 kadına karşılık 103 erkek yaşamaktadır (UNFPA, 2017).  Türkiye’de de nüfusun %49,8’i kadınlardan 

oluşmaktadır (TUİK, 2018). 

Toplumların yaklaşık yarısını oluşturan kadınlar yaşamlarının farklı dönemlerinde toplumların cinsiyet 

algıları nedeni ile çeşitli risklerle karşılaşmaktadırlar (Esen ve ark, 2017; Bandura ve ark, 2018).  Ulusal ve 

uluslararası düzenlemelerle cinsiyet eşitliği neredeyse tüm ülkeler tarafından kabul edilmiştir ancak buna rağmen 

dünya üzerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini tam olarak sağlayabilen bir ülke yoktur (Keuken ve ark, 2012; 

Kahraman ve ark, 2014; Lee ve Kashubeck-West, 2015). Toplumsal cinsiyet algısından kaynaklanan eşitsizlikler, 

Türkiye’nin de önemli sorunlarından biridir.  Türk toplumunda erkekler ailenin, toplumun reisi olarak belirlenirken 

kadınlar onların takipçileri ya da destekçileri olarak algılanır (Esen ve ark, 2017). Bu durum da kadınların kendi 

hayatları ile ilgili kararlar almada daha az yetkin oldukları anlamına gelebilir. Toplumumuzda yaşayan kadınlar 

birçok açıdan olumsuz bir biçimde bu eşitsizliklerden etkilenmektedir (Cangöz, 2013; Esen ve ark, 2017; Akar ve 

Aksoy, 2018). 

Araştırmacılar hem cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek, hem bu durumu etkileyen faktörleri belirlemek 

hem de girişimsel çabalarla cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak amacı ile pek çok araştırma 

yapmaktadırlar. Bu araştırmalara örnek aşağıda belirtilmiştir. 

Yılmaz ve ark. (2009) çalışmalarında çalışma ve evlilik yaşamına ilişkin erkek öğrencilerin daha 

geleneksel görüşlere sahip olduklarını belirlemişlerdir;  ancak çalışmada her iki cinsiyetin eşitlikçi görüşlere sahip 

oldukları da saptanmıştır. Özçatal  (2011) 298 kadın ile yaptığı araştırmasında ataerkil yapının, toplumsal cinsiyet 

algısına dayalı iş bölümünü ve bu iş bölümünde cinsiyet rolleri nedeni ile kadının iş hayatına katılımı ve çalışma 

koşullarını önemli düzeyde etkilendiğini belirtmiştir. 

Seçgin ve Tural (2011) öğretmen adaylarında yaptıkları bir çalışmada Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum 

Ölçeği’ni kullanmışlar; özellikle bir takım kültürel ve geleneksel değerlere ilişkin rollerin önemsendiği ve 

benimsendiği; bireylerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin maddelerde daha çok kendi cinsiyet grubu lehinde 

tutumlar sergilediklerini gözlemlemişlerdir. Cangöz’ün (2013) üniversite öğrencileri ile yaptığı çalışmasında 

cinsiyete dayalı şiddet ile kadın haklarına ilişkin bilgi ve farkındalığın yetersiz olduğu; öğrencilerin insan 

haklarından yana özgür ve demokratik düşüncelerinin gelişemediği sonucuna ulaşılmıştır.  

  Öngen ve Aytaç (2013) üniversite eğitimi gören gençlerde yaptıkları toplumsal cinsiyet rolü ve yaşam 

değerlerine ilişkin araştırmalarında kız öğrencilerin daha pozitif algıya sahip olduklarını bildirmişlerdir. Esen’in 

(2013) yaptığı girişimsel çalışmada lisans öğrencilerinin toplumsal cinsiyete ilişkin bilgi ve duyarlılık düzeyleri 

belirlenmiş, toplumsal cinsiyet konularına odaklı işlenen lisans düzeyinde bir dersin etkileri incelenmiştir. 

Girişimin etkinliği değerlendirildiğinde öğrencilerin geleneksel değer yargılarını sorgulamaya başladıkları, kendi 

yaşamlarından başlayan bir değişim motivasyonu kazandıkları görülmüştür. 

Aylaz ve ark.’nın (2014) üniversite öğrencileri ile yaptıkları çalışmalarında öğrencilerin eğitim gördükleri 

sınıfların cinsiyet rolü üzerine etkili olmadığı ve anne eğitim düzeyinin yükselmesinin öğrencilerin cinsiyet rol 

ayrımcılığını azalttığı, toplumda cinsiyet farklarının azaltılmasına annenin eğitiminin katkı vereceği bildirilmiştir.  

Kahraman ve ark.’nın (2014) üniversite öğretim elemanlarında yaptıkları çalışma sonuçlarına göre öğretim 

elemanları arasında geleneksel cinsiyetçi rol algılamasının yaygın olduğunu, öğretim elemanları arasında erkeğin 
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erk/güç/otorite sahibi, karar verici olarak nitelendirilmesinin ataerkil eğilimden kaynaklandığı gözlenmiştir. Uçtu 

ve Karahan (2016) Sağlık Yüksekokulu öğrencileri ile yaptıkları çalışmalarında toplumsal cinsiyet algısı ile şiddet 

eğilimi puanları arasında ilişki olduğunu, toplumsal cinsiyet algısı puanları yükseldikçe, şiddet eğiliminin 

azaldığını ifade etmişlerdir.   

 Varol ve ark. (2016) çalışmalarında cinsiyet eşitliği açısından kadınların daha olumlu bakış açısına sahip 

olduğunu,  annesi işsiz-çalışmayan öğrencilerin daha olumsuz bakış açısına sahip olduğunu vurgulamıştır. 

Çalışmada anne ve baba eğitim düzeyi ilkokul ve altında olanların Cinsiyet Eşitliği Ölçeği puanı düşük 

bulunmuştur.   Güder ve Yıldız’ın (2016) okul öncesi çocukların toplumsal cinsiyet algılarında ailenin rolünü 

belirlemeyi amaçladıkları çalışmalarında çocukların her iki cinsiyet ile ilgili kalıp yargısal görüş belirtmelerinde 

annelerin çalışmıyor, şiddete uğruyor olmaları ve çocukların da bu duruma tanıklık etmesi, aile içindeki görev ve 

sorumluluk paylaşımının geleneksel biçimde olması gibi faktörlerin etkili olduğu bildirilmiştir. Her iki ebeveyni 

ev işlerinde sorumluluk alan çocukların evdeki sorumluluklar açısından daha az kalıp yargısal düşünceye sahip 

olduğu, annenin çalışma durumunun cinsiyete ilişkin kalıp yargıları etkilemediği ifade edilmiştir. Babasından 

baskı görmeyen, karşı cinsiyetten kardeşe sahip ve kendisine karşı cinsiyete özgü oyuncak alınan çocukların 

oyun/oyuncak tercihlerinde daha az kalıp yargısal tercihlerde bulundukları saptanmıştır.  

Akar ve Aksoy (2018) çocukların anne babalarına yönelik algılarının toplumsal cinsiyet bağlamında 

inceledikleri çalışmalarında erken ve orta çocukluk dönemi çocuklarının büyük bir kısmının anne kavramını bakım 

veren ve temizlik- yemek yapan kişi olarak belirttiği, baba kavramını ise erken çocukluk dönemindeki çocukların 

işe giden, dördüncü sınıf çocuklarının koruyan kişi eylemi ile belirttiğini ifade etmişlerdir. Kantoğlu ve ark. (2018) 

ergenlerde yaptıkları bir çalışmada; düşük eğitime ve ekonomik gelire sahip olan ailelerin çocuklarında toplumsal 

cinsiyet rolleri ile ilgili daha fazla “geleneksel cinsiyet rolü” algısına; annenin çalıştığı, eğitim ve ekonomik düzeyi 

yüksek ailelerin çocuklarının daha fazla “eşitlikçi cinsiyet rolü” algısına sahip olduğunu saptamışlardır. 

Özden ve Gölbaşı’nın (2018) çalışmalarında elde edilen bulgulara göre sağlık çalışanlarının %77’si toplumsal 

cinsiyet kavramına ilişkin bilgi sahibi olduğunu; %87’si ülkemizde toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlik olduğunu 

ve %86,8’si bu durumdan kadınların daha fazla olumsuz etkilendiğini belirtmiştir. Çalışma bulgularına göre 

hemşireler, kadınlar, 35 ve üzeri yaş grubunda olan sağlık çalışanları daha eşitlikçi bir toplumsal cinsiyet algısına 

sahiptir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği temel bir insan hakkıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek, sağlıklı bir 

toplum oluşturmanın temel basamağıdır. Ancak ülkemizde yapılan çalışmaların çoğu eşitlikten uzak olduğumuzu 

ifade etmektedir.  

Sonuç ve Öneriler 

Toplumun bazı kesimlerini kapsamakla birlikte araştırmaların daha çok üniversite öğrencileri üzerinde 

yapıldığı gözlenmektedir. Genç nesillerinin cinsiyet rollerine ilişkin sahip olduğu tutumları görme açısından 

önemli olmakla birlikte toplumumuzdaki üniversite eğitimi olanaklarından yararlanamayan genç nüfusun bir 

miktar göz ardı edildiği sonucuna varmak pek hatalı olmayacaktır. Bu nedenle çalışan/ işsiz gibi özelliklere sahip 

gençler üzerinde çalışmaların artırılması; daha erken yaş dönemlerinde de benzer çalışmaların yapılması ve hatta 

toplumun eğilimini belirlemek amacıyla yaş grupları, bölgeler arası karşılaştırmalı çalışmalara yer verilmesi 

önemlidir. 
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Toplumsal cinsiyet eşitliği kendiliğinden gelişen bir süreç değildir; eşitsizliğe dair yapısal 

mekanizmaların belirlenmesi ve toplumsal cinsiyete duyarlı girişimsel çabaların artırılması gereklidir. Literatürde 

yer alan çalışmaların en önemli ortak bulgusu cinsiyet eşitliği konusunda erkeklerin daha geleneksel kadınların ise 

daha çağdaş tutuma sahip olmasıdır. Toplumda cinsiyet eşitliği algı düzeyi farklılıklarını azaltacak girişimlerde 

bulunulmalıdır.   
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KADINLARIN VE SAĞLIK PROFESYONELİ HEMŞİRELERİN SERVİKAL KANSER 

FARKINDALIĞI: TÜRKİYE’DE DURUM 

Nükhet KIRAĞ1 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Aydın/Türkiye 

ÖZ: Rahim ağzı kanseri dünyada büyük bir halk sağlığı sorunudur. Rahim ağzı kanseri, kadın genital 

kanserinin en sık görülen şeklidir ve çoğunlukla insan papilloma virüsünden (HPV) kaynaklanır. Rahim ağzı 

kanseri, dünyadaki kadınlar arasında en yaygın görülen dördüncü kanser türü olup, gelişmekte olan ve az gelişmiş 

ülkelerde yaşayan kadınlar arasında ikinci sıradadır ve dünyada 15-44 yaş arası kadınlarda kadın kanserinden 

ölümlerde ikinci sıradadır. Dünya’da yaklaşık 527.624 kadına serviks kanseri tanısı konmakta ve 265.672’si 

hastalıktan ölmekte ve bu ölümlerin çoğu düşük ve orta gelirli ülkelerde görülmektedir.  

Pap smear testi gelişmiş ülkelerde rahim ağzı kanserinin saptanmasında, ilerlemesinin önlenmesinde 

etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de yaşayan kadınların ve bu 

konuda farkındalığının yüksek olması beklenen topluma sağlık hizmeti sunan hemşirelerin servikal kanserden 

korunma davranışlarının ne düzeyde olduğu merak konusudur. Bu bölümde yapılan araştırmalar sonucunda 

kadınların ve hemşirelerin servikal kanser farkındalık düzeyi ve ilişkili değişkenler bildirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kanser, Kadın, Hemşire, Serviks 

 

 

CERVICAL CANCER AWARENESS AND WOMEN'S HEALTH PROFESSIONAL NURSES of: 

SITUATION IN TURKEY 

Abstract 

Cervical cancer is a major public health problem in the world. Cervical cancer is the most common 

form of female genital cancer and is mostly caused by human papilloma virus (HPV). Cervical cancer is the 

fourth most common type of cancer among women in the world, second among women living in developing 
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and underdeveloped countries, and second in women deaths from women aged 15-44 years worldwide. 

Approximately 527,624 women are diagnosed with cervical cancer in the world and 265,672 die from the 

disease and most of these deaths occur in low and middle income countries. Pap smear test is used as an effective 

method in detection of cervical cancer in developed countries and prevention of its progression. Developing 

women living in Turkey as a country with high awareness of this issue and offering community health services 

to be expected of nurses in what level of protection from cervical cancer that is the subject of curiosity behavior. 

As a result of the researches conducted in this section, cervical cancer awareness level and related variables of 

women and nurses were reported. 

Keywords: Cancer, Woman, Nurse, Cervix 

 

 

 

 

 

 

Serviks Kanserinin Dünya’daki ve Ülkemizdeki Durumu 

Serviks kanseri, dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmekte 

olan ülkelerde, kadınlarda kansere bağlı ölümlerin ikinci en sık nedenidir. Serviks kanseri, tanısal girişimler ve 

risk faktörlerinin bilinmesi nedeniyle erken dönemde tanılama ve tedavisi yapılabilmektedir (Sandvik ve ark. 

2011). 

Servikal kanserler önlenebilir kanserlerden biridir. Ancak önlenebilir olmasına rağmen Türkiye’deki 

kadın kanserleri sıralamasında dokuzuncu, kanser nedenli ölümler sıralamasında on üçüncü sırada yer 

almaktadır (Özcan ve Balat 2015). Dünyada 2012 yılında 14.1 milyon yeni kanser olgusu, 8.2 milyon kansere 

bağlı ölümlerin olduğu tahmin edilmektedir. Vakaların %57’si ve ölümlerin %65’i gelişmekte olan 
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ülkelerdedir. Türkiye’de 2014 yılında kanser hızı erkeklerde yüz binde 246.8 kadınlarda ise yüz binde 173.6 

olup, toplamda kanser insidansı ise yüz binde 210.2’dir. Türkiye’de toplam 163.417 kişiye ise yeni kanser 

teşhisi konulmuştur. Türkiye’de her yıl yeni tanı konulan 1.500’e yakın serviks kanser vakasının %50’den 

fazlası ölümle sonuçlanmaktadır. Benzer ülkelerde bireylerin yaşam boyu serviks kanserine yakalanma riski 

%3 civarındadır (Kamangar, Dores ve Anderson 2006; Jemal, Bray ve Ferley 2011; Sandvik ve ark. 2011). 

Servikal kanserin primer nedeni Human Papiloma Virus (HPV) enfeksiyonudur. HPV cinsel yolla bulaşan 

enfeksiyonların içinde en yaygın olarak görülenlerden biridir (Baseman and Koutsky 2005). HPV her yaşta 

görülmekle birlikte genç sağlıklı çocuklarda da saptanmıştır. Günümüzde HPV aşısının geliştirilmesiyle, 

servikal kanser riskinin azaltılması amaçlanmıştır (Sağlık Bakanlığı 2014). Serviks kanserinden korunmak 

amacı ile 2006’da tip 6, 11, 16, 18’e karşı etkili olan kuadrivalan, 2009’da tip 16, 18’e karşı etkili olan bivalan 

HPV aşıları geliştirilmiştir. HPV aşıları korumaya yönelik olup tedavi edici özellikleri bulunmamaktadır 

(Harper ve Wheeler 2006). HPV aşısı birçok batı ülkesinde yaygın olarak kullanılıyor olmasına rağmen, 

Türkiye de ulusal aşı programında değildir (Görkem ve ark. 2015). Koruma süresi beş yıl olan aşının 9-26 yaş 

aralığındaki genç kadın ve erkeklere yapılması önerilmektedir. Aşı, 10-25 yaş arasındaki gençlerde pre-

kanseröz lezyonları ve servikal kanserleri önlemek için onay almıştır (Chesson ve ark. 2014; Özcan ve Balat 

2015). 

Serviks Kanserinden Korunma ve Tarama Alışkanlıkları 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kanserden korunmada kanser tarama çalışmalarının önemini 

vurgulanmıştır. Kanserin erken tanınması için tarama programlarında temel hedef kansere dayalı mortalite 

oranlarını azaltmaktır. Bununla birlikte bu hastalığa dayalı maliyeti düşürmektir. Kanserden birincil ve ikincil 

korunmaya yönelik yürütülen faaliyetler, üçüncül korunmaya göre, maliyet açısından daha etkindir ve aynı 

zamanda hayat kurtarıcıdır. Bu nedenle kanseri önleme, erken tanı ve tarama programları ön plana çıkmaktadır 

(Durak 2007). Kanser tarama programları, hem spesifik kanser bulgu ve semptomlarının muayenesi, hem de 

kişisel kanser tehlikelerinden ya da zararlarından birey, aile ve toplumun korunması anlamını taşımaktadır. 

Günümüzde bazı kanser türlerinin uygun koruyucu önlemlerin alınması ile önlenebileceği ve tedavi edici 

yaklaşımların artan maliyeti, sağlık hizmetlerinde ilginin sağlığın korunması ve geliştirilmesi konularına 

odaklanmasını sağlamıştır (Özvarış 2006).  

Günümüzde birçok kanser tipi olmasına rağmen DSÖ tarafından bunlardan sadece beşinde (meme, 

serviks uteri, kolorektal, prostat ve deri) tarama yapılması önerilmektedir. Tarama programlarının uygulanması 
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için önerilen kanser tipleri arasında; serviks kanseri de yer almaktadır. Serviks kanseri önlenebilir bir çok risk 

faktörünün bilinmesi ve tarama imkanının olması ile birincil ve ikincil korunma yöntemlerinin kullanılabileceği 

nadir kanser türlerinden biridir. smear testi ile sevikal kanser taraması, kanserin önlenmesine yönelik ve maliyet 

açısından etkin olan çok nadir metotlardan birisidir (Tota ve Franco 2010; Ozan 2005). Pap smear testi, ideal 

bir tarama yönteminin birçok özelliğine sahiptir. Pap smear testi, kolay uygulanabilir ve hastalar tarafından 

kabul edilebilir bir yöntemdir. Toplum tabanlı tarama yöntemi olarak kullanılması ile daha öncede belirtildiği 

üzere mortalite oranı %90 oranında düşmektedir (Dağlı ve Özercan 2006; Zemheri ve Koyuncuer 2005). Pap 

smear testinin kullanımı ile ABD'de serviks kanserinden ölümler %75 oranında azalmıştır (Lee ve Wang 2011). 

British Columbia'da 30 yıllık bir tarama programının sonucunda klinik olarak invazif yassı epitel hücreli serviks 

kanseri insidansı %78, mortalitesi ise %72 oranında azalmıştır. Aynı zamanda Pap smear testi ile erken tanı 

sayesinde serviks kanseri yaş ortalaması 50 iken son 30 yılda yaş ortalaması 35’e inmiştir (Hislop ve ark. 2004).  

Pap smear testi, serviksin diğer hastalıklarının, özellikle enfeksiyon hastalıklarının tanımlanmasında 

da etkin bir testtir. Gülen‟in bildirdiğine göre, Tuncer ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada Pap smear 

testinin, alt genital sistem infeksiyonlarında, genel olarak %23 oranında enfeksiyon etkenini tespit edebildiği 

bulunmuştur (Gülen 2004). 

Kanser bilgisine erişimin yaygın olması, kansere ilişkin kontrol çabalarını ve tarama davranışlarının 

gelişmesini sağlamaktadır. Buna karşın bilginin çok fazla olması bireylerin bilgiyi yorumlayamamasına ve kafa 

karışıklığına da neden olabilmektedir. Bilginin özelliğine ve miktarına bağlı olarak bireyde boğulmuş hissetme 

durumu bilgi yükü olarak tanımlanmaktadır. Aşırı bilgi yükü tanımı aynı zamanda çok fazla bilgi akışı, etkisiz 

bilgi yönetimi, anksiyete, stres ve belirsizlik durumunu da içermektedir. Doğru ve tutarlı bilgilerin sağlık 

personeli tarafından verilmesi, bireylerin stres ve anksiyetesini azaltarak, kanserden korunmaya yönelik doğru 

bilgilerle donanmasını, erken tanı ve tedaviye yönelik inançlarını ve uygulamalarını olumlu yönde 

etkileyecektir. Chae’nin 2016 yılında yaptığı çalışmada kanser bilgi yükü arttıkça bireylerin kansere ilişkin 

bilgilerden kaçındığı belirtilmektedir. Niederdeppe ve arkadaşlarının (2014) yaptığı çalışmada ise kanser bilgi 

yükü ile meyve ve sebze tüketimi, egzersiz yapma, sigaradan uzak durma arasında ise negatif bir ilişki olduğu, 

bilgi yükü arttıkça kansere ilişkin koruyucu ve önleyici davranışların azaldığı bulunmuştur. Serviks kanseri 

taraması, uygun yaş gruplarında, uygun aralıklarla ve uygun teknikle yapıldığı takdirde, serviks kanseri 

insidansını ve mortalitesini azaltma çabaları daha etkin olabilir (Ozan 2005).  
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On sekiz yaşından büyük ya da cinsel etkinliğin başlamasıyla birlikte 18 yaşından önce, tüm kadınlarda 

servikal Pap smear taraması başlanmalıdır. Institute Clinical Systems Improvement (ICSI) önleyici kılavuzunda 

tüm kadınlara en az üç yılda bir Pap smear testi yapılmasını önermektedir. Servikal kanserin erken teşhisine 

yönelik Pap smear taramasıyla ilgili olarak American Cancer Society (ACS); kadınların ilk seksüel deneyimden 

3 yıl sonra veya seksüel aktif olsun ya da olmasın 21 yaşına geldiklerinde, 30 yaş ve üzerinde her yıl, üç yıl 

negatif sonuç çıkması durumunda 3 yılda bir Pap smear testi yaptırmalarını, 70 yaşın üzerinde ve son 10 yılda 

anormal Pap smear testi sonucu olmayan, üç veya daha fazla normal Pap smear testi sonucu olan kadınların 

servikal kanser tarama programından çıkarılmalarını önermektedir.  

Kadınların, Pap smear testi yaptırma davranışları yaş, ırk, medeni durum, eğitim düzeyi, gelir düzeyi 

ve kültürel özelliklere göre farklılık göstermektedir. Bununla birlikte sağlık sigortası, maliyet, tanı ve tedavi 

olanaklarına ulaşamama, sağlık personeli ile iletişim sorunları, sosyal stigma, toplumdaki üreme alışkanlıkları, 

seksüel uygulamalar, bilgi eksikliği, kadercilik, inanç ve tutumlar ile psikolojik faktörler de kadınların Pap 

smear testi yaptırma davranışlarını etkilemektedir (Akyüz ve ark. 2006;Çam ve Babacan 2006; Ablada ve ark. 

2009). Kadınların serviks kanserinde taramaya ilişkin davranışlarını etkileyen psikolojik faktörler utanma, 

korku ve anksiyete (Pap testi prosedürüne veya test sonucunun kötü çıkmasına ilişkin) olarak bildirilmiştir 

(Babacan ve ark. 2011; Güvenç 2008; Akyüz ve ark. 2006). Birçok kadın serviks kanseri için taramanın önemini 

bilmesine rağmen, jinekolojik muayene prosedürü nedeniyle taramadan kaçınmaktadır (Çam ve Babacan 2006).  

Kadınların sosyokültürel özellikleri sağlığa ve hastalıklara yönelik duygu ve düşünceleri üzerinde 

önemli bir etkiye sahiptir. Sosyokültürel yapı, geçerli olan sosyal koşulların ve normların, yerel, bölgesel, ulusal 

düzeydeki ekonomik ve kültürel özelliklerin inançlar, tutumlar ve davranışlar yönünden etkilerini içermektedir. 

Tüm bu etmenler bireyin sağlık davranışlarını destekleyici ve güçlendirici veya engelleyici ve zayıflatıcı 

özellikte olabilir (Dun ve Tan 2010). Jinekolojik muayene de, sosyokültürel yapı içerisinde kadınlar için utanç 

duygusu ile bağlantılı bir durum olarak algılanmaktadır. Muayene pozisyonu, bir yabancının, bedenin özel bir 

parçasını görmesi, muayene yapan doktorun erkek olması gibi çok sayıda faktör kadınların Pap smear testi 

yaptırma davranışlarını olumsuz olarak etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda jinekolojik muayene esnasında 

fiziksel ve duygusal olarak rahatsızlık hissi ve ağrı duyma korkusu, utanç gibi duygular kadınların tarama 

davranışlarını olumsuz olarak etkileyen faktörler olarak bildirilmiştir. 

Ekonomik engeller ve sağlık sisteminden kaynaklanan bazı sorunlar kadınların Pap smear testi 

yaptırma konusundaki davranışlarını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu sorunlar; sağlık birimlerine ulaşım 
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olanaklarındaki zorluklar, hizmetin maliyeti, hizmetin kalitesi, devamlılığı ve hizmet veren personelin bilgi, 

beceri ve tutumu ile ilgilidir. Pap smear testi yaptırma oranı sosyal güvencesi olmayan, eğitim seviyesi ve gelir 

düzeyi düşük kadınlarda önemli derecede azalmaktadır. Carrasquillo ve Pati, sağlık güvencesinin Pap smear 

testi yaptırmayı etkileyen önemli bir etken olduğunu bildirmiştir (Carrasquillo ve Pati 2004). Kadınların Pap 

smear testi yaptırmalarını olumsuz yönde etkileyen diğer faktörler arasında küçük çocuklarına bakabilecek 

kimsenin olmaması, başvurdukları sağlık merkezlerinde beklemek zorunda kalmaları sayılabilir 

Sağlık profesyoneli olmayan kadın gruplar ile yürütülmüş çalışmalarda Hpv ve Servikal Farkındalık 

ölçek puan ortalamalarının düşük olduğu bildirilmiştir (Strohl ve ark. 2015; Nardi ve ark. 2016; Alafifi ve ark. 

2019; Assoumou ve ark. 2015). Literatür incelendiğinde; Bennefield (2015)’in yüksek eğitimli beyaz grup ve 

azınlık genç kadınlar ile yürüttüğü araştırmada her iki grubun algıladığı duyarlılık düzeyleri arasında fark 

olmadığı ve algılanan duyarlılık düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir (Bennefield 2015). Kız hemşirelik 

öğrencileri ile yürütülmüş bir çalışmada öğrencilerin servikal kansere ilişkin duyarlılıklarının düşük olduğu 

görülmüştür (Deny ve ark. 2006). 

Çalışma sonuçlarına bakıldığında; Amerika’da ileri yaş kadınların servikal kanser bilgisi ve sağlık 

inançlarının incelendiği bir araştırmada kadınların servikal kansere karşı algılanan ciddiyet düzeylerinin düşük 

olduğu bildirilmiştir (Özdemir ve Bilgili 2010). Daha düşük yaş grubunda yer alan hemşirelik öğrencileri ile 

yürütülmüş çalışma sonuçları da servikal kansere karşı algılanan ciddiyetin yetersiz olduğunu belirtmiştir. 

Araştırma bulguları literatürle benzerlik göstermektedir. Buna göre HPV ve servikal kanserin ciddiyetine olan 

bilinçlenme yetersizdir. Bu da sağlık tarama davranışlarını olumsuz etkileyerek erken tanılamayı 

geciktirebilmektedir. Algılanan ciddiyetin yetersiz olması serviks kanserine karşı farkındalığın gelişmediğine ve 

sunulan koruyucu sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanılmadığına ilişkin bir düşünce ortaya koymaktadır.  

 

 

Kim ve ark.(2007) yaptığı çalışmada kanser bilgi yükünün ileri yaş kadınlarda daha yüksek olduğunu 

bildirmiştir (Kim ve ark. 2007). Günümüzde kansere ilişkin bilgiye sosyal medyadan ve internet arama 

motorlarından, kitaplardan birçok kaynaktan rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Buna rağmen katılımcıların kanser bilgi 

yükünün düşük seviyede olması konuya ilişkin farkındalıklarının yetersiz olmasından, ilgilerini çekmemesinden, 

algıladıkları duyarlılık ve ciddiyetin yetersiz olmasından etkilenmiş olabileceğini akla getirmektedir. 
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 Evli olanların ve erken yaşta evlenenlerin çocuk sahibi olma, cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi 

nedenlerden dolayı kadın doğum hizmetlerinden daha fazla yararlanmış olduğu düşünülürse bu konuda bilgi 

düzeylerinin yüksek olması beklenebilir. Daha önce cinsel aktif olanların, hiç cinsel ilişki deneyimi yaşamamış 

olanlara göre bilgi düzeyinin yüksek olmasında cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel ilişki sorunları gibi nedenler 

ile sağlık hizmeti almış olabilecekleri ve konuya ilişkin kaynaklardan bilgi edinmiş olabilecekleri etkili bir 

faktördür.  

Sonuç 

 Hemşireler ve orta yaş kadınların servikal kansere yönelik farkındalığının yetersiz olduğu 

düşünülmektedir. Hemşirelerin ve sağlık hizmeti sundukları kadınların servikal kansere yönelik bilgi düzeylerinin 

yanı sıra sağlığı koruyucu davranışlarının geliştirilmesini sağlayıcı girişim müdahale araştırmalarının yapılarak 

sonuçlarının literatüre sunulması katkı sağlayacaktır. Sağlık hizmeti sunulan yerlerde servikal kanser konusunda 

bilgilendirici eğitimlerin düzenlenmesi ve sosyal medyada, televizyonda ve halka açık alanlarda kamu spotlarının 

paylaşılması da farkındalık yaratabilir    
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AZERBAYCAN’DA ÜNİVERSİTELİ GENÇLERİN PESTİSİTLER HAKKINDA BİLGİ 

DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

EVULATION OF THE KNOWLEDGE LEVEL ON THE PESTICIDES AMONG THE UNIVERSITY 
STUDENTS IN AZERBAIJAN 

 

Turkay ISRAFILOVA 

 

ÖZET: Bu araştırmanın amacı,  Azerbaycan’da eğitim alan üniversiteli gençlerin pestisitlere ilişkin farkındalık 

ve bilgi düzeylerini değerlendirilmesidir.  Azerbaycan`da 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 18-35 yaş 

aralığındaki, lisans ve lisansüstü düzeydeki 401 öğrenci araştırmaya katılmıştır. Araştırma verileri, öğrencilerin 

sosyal medya üzerinden doldurdukları anket ile toplanmıştır. Öğrencilerin sosyodemografik özellikleri ve pestisit 
bilgi düzeyine belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.  Anket formu toplam 23 sorudan oluşmaktadır. 

Demografik özellikleri araştıran sorular; cinsiyet, yaş, yaşadıkları şehir, eğitim durumu, fakülte, bölüm, sınıf gibi 

bağımsız değişkenlerdir.  Çevre ve pestisit hakkında bilgi kaynağı, pestisit uygulama deneyimi, çevre ve pestisit 

hakkında haberleri takibe ilişkin 3 soru yer almaktadır.  Verilerin analizi,  SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) 16,0 paket programının yardımıyla değerlendirilmiştir. Betimsel istatistik yöntemlerden frekans, yüzde, 

ortalama ve standart sapma analizi kullanılmıştır. Genel pestisit bilgi anketi puan düzeyi ile bağımsız değişkenler 

arasındaki ilişkilerin tespiti için Ki-kare testi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %54.6 erkek, %45.4 

kız ve yaş ortalaması 18-35`tir. Pestisit bilgi düzeyleri; % 52.6 iyi, %35.9, orta, %11.5 kötü olarak belirlenmiştir. 

Pestisit bilgi düzeyleri ile öğrencilerin okudukları fakülte, önceden pestisitin ne olduğu hakkında bilgili olmaları, 

ilaçlama işlemine şahit olmaları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Pestisit bilgi düzeyi %52.6 

öğrencinin iyi olmasına rağmen katılımcıların yükseköğretim gören toplum bireyleri olduğu göz önüne alarak 

pestisit konusundaki bilgileri yeterli bulunmamaktadır. Pestisit ve çevre konusunda eğitimin iyileştirilmesi için 

çevre konusundaki problemlerine ilgisini artırabilecek yöntemler geliştirilmelidir. 

   Anahtar kelimeler: Azerbaycan, Çevre Eğitimi, Öğrenciler, Pestisit, Bilgi Düzeyi  
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ABSTRACT: The purpose of this research is to evaluate the awareness and knowledge level of Azerbaijani 
students regarding pesticides. Four hundred and one undergraduate and graduate students from the 2018-2019 
educational year, ages 18-35 took part in this research. Research data was obtained by a online survey containing 
defining questions about students sociodemographic characteristics and pesticide knowledge level. The survey 
contained 23 questions in total. Demographic data, gender, city of residence, age, educational state, faculty, 
department and grade were questioned. Three questions about the knowledge sources of the environment and 
pesticide, pesticide practice experience and news concerning the environment and pesticide took place. Analysis 
of data results were done by help from SPSS( statistical package for social sciences) 16,0.  

Chi square analysis were performed to determinate the links between the scores of the general pesticide knowledge 
survey and the independent variable. From participants, 54.6% male and 45.4% female aged between 18-35. 
Pesticide knowledge level were defined as 52.6 % well, 35.9% average and 1.5% low. The scores of the pesticide 
knowledge survey between students differentiated according to their faculties, their pre knowledge about pesticides 
and having witnessed a spraying process. Despite students with 52.6% pesticide knowledge level having a well 
knowledge considering the fact that participants were society’s high educationated individuals, their level is 

considered insufficient.  In order to improve the education about the environment and pesticides new methods that 
raise the interest for environmental problems must be developed. 

   Keywords: Azerbaijan, Environmental Education, Pesticides, Students, Knowledge Level. 

   1.GİRİŞ 

   1920’li yıllara kadar Azerbaycan’daki çevre kirliliğinin kaynağını petrol oluşturuyorken, Sovyetler döneminde 

(1920-1991) bu kaynakların sayısında artış meydana geldiği gözlemlenmektedir. Sanayi alanlarının çoğalması ve 

tarımda yaşanan bazı gelişmeler sonucunda ekolojik dengenin bozulması aynı zamanda çevre kirliliği boyutlarının 

da artmasına neden olmaktadır. 1958'den 1989'a kadar Azerbaycan'daki fabrikalarda, pamuk ve üzüm 

mahsullerinde kullanılmak üzere 480,549 ton DDT üretmiştir. 1956'dan 1970'e kadar ise yaklaşık 10.000 ton HCH 

(heksaklorosiklohekzan) üretilmiştir. 1989 yılında ise Bakü'den 53 kilometre uzaklıkta, yasaklanmış ve eski 

pestisitlerin bulunduğu, pestisit mezarlığı tespit edilmiştir. 2007 yılında, bu site eski pestisitlerin tümünü yeniden 

paketleyerek, rehabilite etmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti de Sovyetler Birliği döneminden itibaren pestisit 

kirliliğinden çok etkilenmiş ve bu kirliliğin etkileri hala devam etmektedir. Bir ülkenin geleceğini belirleyen kesim, 

toplumu eğitimli gençleridir. Çevre siyasetinin önemli aşaması okul ve üniversitelerde çevre sorunları konusunda 

bilinçli,  duyarlı ve tutumlu bireylerin yetiştirilmesini sağlamaktır. Pestisit zararları günümüzün çevresel sorunları 

arasında liderliği ele almaktadır. Çevre sorunları konusunda temel eğitim programları gerçekleştirmesine rağmen 

pestisit konusunda çalışmalar yeterli düzeyde olmamış veya hiç yapılmamıştır. 

Bu çalışmanın amacı Azerbaycan`daki üniversiteli  gençlerin pestisit konusunda bilgi düzeylerinin 
değerlendirilmesi,  farkındalık yaratmak ve gelecek çevre sorunlarına çözüm üretebilmek, yeteneklerini ortaya 

çıkarmaktır. Dünyada yapılan bir çok çevre eğitim çalışmalarını uluslararası ortak  antlaşmalarla hem teorik hem 

uygulamalı eğitim programlarının planlanabilir. 

Azerbaycan’da üniversite eğitimi almış gençlerin pestisitler konusundaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi, 

pestisit kirliliğinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerine karşı yaklaşımları, çevre bilinci ve çevre eğitimiyle ilgili 

farklı alanlarda eğitim gören öğrencilerin temel bilgilerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Öğrencilerin yaşı, 

sınıfı, fakültesi ve yaşadıkları şehir gibi etkenlerin, onların bilgi düzeyini etkileyen faktörler olarak 

ilişkilendirilmesi hedeflenmiştir. 

 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırma, tanımlayıcı tiptedir. Araştırma, Azerbaycan’da 2018-2019 eğitim-öğretim yılındaki 18-35 yaş 

aralığında, lisans ve lisansüstü düzeyindeki katılımcılardan oluşmaktadır. Azerbaycan istatistik bürosunun 2017-
2018 yılında yayınladığı verilere göre toplam 16,7677 üniversite öğrencisinin 80,827`sini kız öğrenciler, 

86,827`sini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Epi INfo, 6,0 bilgisayar programında minimum alınması gereken 

kişi sayısı hesaplanmıştır. Toplam 16,7677 öğrenci sayısından prevalans  %50, hata payı 0.05 , %95 güven 
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aralığında minimum 401 kişiye erişilmesi planlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Azerbaycan`daki toplam 401 

üniversiteli katılımcıdan oluşturmaktadır.  

Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan Pestisitler Hakkında Bilgi Başarı Testi ve Kişisel Bilgiler 

Anket Formu ile elde edilmiştir. Demografik veriler; cinsiyet, yaşadıkları şehir, yaş, eğitim durumu, fakülte, 

bölüm, sınıf sorgulanmıştır.  Çevreye karşı duyarlılıklarını belirleyen sorular “pestisitin ne olduğu hakkında 

bilginiz var mı?,” “hiç ilaçlama işlemine şahit oldunuz mu?”, “çevre haberlerini takip ediyor musunuz ?” ankette 

yer almıştır. Anket formu toplam 23 sorudan oluşmaktadır.  Pestisit Başarı Testi 13, demografik 7, çevre ve pestisit 

hakkında 3 sorudan oluşmaktadır. Demografik özellikleri araştıran sorular; cinsiyet, yaş, doğum yeri, eğitim 

durumu, fakülte, bölüm, sınıf gibi bağımsız değişkenlerden ibarettir. Çevre ve pestisit hakkında bilgi kaynağı, 

pestisit uygulama deneyimi, çevre ve pestisit hakkında haberleri takibe ilişkin 3 soru yer almaktadır. Pestisit Bilgi 

Anketi soruları sadece pestisit konusundadır. Katılımcıların aldıkları puanlara göre değerlendirilmesi, aşağıdaki 

şekildedir: 0-4 puan aralığı (Kötü), 5-9 puan aralığı (Orta), 10-13 puan aralığı (İyi). 

Araştırmanın içeriğini oluşturan bilgi soruları için danışman görüşü alınmış ve önerilen düzenlemeler 

gerçekleştirilmiştir. Anket oluşturulduktan sonra ön deneme aşamasında, sosyal medya üzerinden öğrencilere 

gönderilmiş ve onların anketle ilgili görüşleri alınmıştır. Ankette mevcut yanlışlıklar, teknik hatalar, soru ve 

yanıtlar yeniden düzenlenmiştir.  

 Veri toplama süreci şu şekilde gerçekleştirilmiştir:  Anket Formu, “Google Formu” uygulamasının yardımıyla 

oluşturulmuş ve sosyal medya üzerinden öğrencilere erişilerek onların anketi cevaplamaları sağlanmıştır. Katılımcı 

olan her bir öğrenci araştırmacı tarafından Pestisit Bilgi Anketi sorularını nasıl yanıtlamaları gerektiğine dair 

bilgilendirilmiş ve anket sürecinde konuyu takipte tutmuştur. Aynı zamanda öğrencilerin anketi, kendi isteklerine 

göre gönüllü olarak yapılması ve kimliklerinin gizli tutulması hakkında kısa bilgilendirme yapılmıştır. 

Araştırmanın önemi ve amacı hakkında, soruların yanıtlarını olumlu ve olumsuz etkilemeyecek biçimde ankette 

başlık verilmiştir.  Öğrencilerin anket sorularını çekinmeden ve özgür biçimde cevaplamaları için kimliklerinin 

gizli kalması sağlanmıştır.  Anket toplama süresi 3 ay olarak belirlenmiştir. 

Verilerin analizi, öğrencilerin bilgi düzeyi sonuçları SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 16,0 paket 

programının yardımıyla değerlendirilmiştir. Betimsel istatistik yöntemlerinden frekans, yüzde, ortalama ve 

standart sapma analizi kullanılmıştır. Genel Pestisit Bilgi Anketi puanları ile bağımsız değişkenler arasındaki 

ilişkilerin tespiti için Ki-kare Testi uygulanmıştır. 
Öğrencilerden, anketi doldurmaya başlamadan önce gönüllü olmaları durumunda yanıtlamaları istenmiş ve 

anketler anonim olarak doldurulmuştur. EGEBAYEK tarafından onay alınmıştır. Kararın alındığı toplantı tarihi: 

07.06.2018 PROTOKOL NO: 171-2018 
 

3. BULGULAR 

  

Araştırmaya katılan öğrencilerin %54.6’ı erkek, 18-35 yaş arasındadır. Katılımcıların %49.4’ü lisans, %48.1’i 

yüksek lisans, %2.5’i doktora düzeylerinde eğitim gören kişilerden oluşturmaktadır. 

Tablo 3.1. Üniversiteli gençlerin cinsiyete göre dağılımı 
Cinsiyet Sayı % 
Kadın 182 45.4 
Erkek 219 54.6 

Toplam 401 100.0 
 

Tablo 3.2. Üniversiteli gençlerin yaş gruplarına göre dağılımı 
Yaş Grubu Sayı % 
18-22 137 34.2 
23-25 158 39.4 
26-35 106 26.4 
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Toplam 401 100.0 
 

Öğrencilerin pestisit hakkında sorulara verilen yanıtları aşağıdaki tablolarda görülmektedir. 

 
 

 

               Tablo 3.3. Üniversiteli gençlerin pestisitlerin kullanım amacına ilişkin yanıtlarının dağılımı 

 
Pestisitlerin tarımda asıl kullanım amacı nedir? 
Sayı % 

Ürün verimliğini artırmak 210 52.4 
Tadı daha iyi meyve ve sebze üretimi    44 11 
Hacmi büyük meyve ve sebze üretimi 37 9.2 
Bilmiyorum 110 27.4 

 
Tükettiğimiz hangi besinlerde pestisit kalıntısı daha 

çoktur? 
Sayı % 

Balık ve et ürünleri 12 3 
Meyve ve sebzede                         299 74.6 
-Bilmiyorum 90 22.4 

 
Pestisit kalıntıları doğada  nerede birikiyor? 
Sayı % 

Yerin manto tabakası 29 7.2 
Canlıların  yağ dokularında 165 41.2 
Atmosferin yukarı katlarında 16 4 
Bilmiyorum 191 47.6 

 
Hangisi pestisit kullanım alanlarına ait? 
Sayı % 

Tarım 250 62.4 
Tarım + Kozmetik + Deterjan ürünleri 27 6.7 
Tarım + Madencilik 6 1.5 
Balık yetiştirmeciliği + Tarım  30 7.5 
Bilmiyorum 88 21.9 

 
Kendimizi ve çevremizi pestisitin zararlarından nasıl 

koruruz? 
Sayı % 

Her yerde  çevreyle ilgili bilinçlendirme yapılmalı 203 50.6 
Devlet seviyesinde  önlemler  alınmalı 88 21.9 
Yaşam tarzımızı değişmemiz gerek 9 2.2 
Hiç bir şey yapamayız  45 11.2 
Bilmiyorum 49 12.2 
Diger öneriniz  7 1.7 

 
Pestisitler çevreyi nasıl etkiliyor? 
Sayı % 

Zarar vermiyor 3 0.8 
Doğada kendiliğinden yok oluyor  28 7.0 
Toprakta ve suda biriken kalıntılar uzun süre yok 

olmuyor 
192 47.9 

Güneş ışınlarının zararlı etkisini artırıyor 13 3.2 
Bilmiyorum 185 41.1 

 
Pestisitlere çözüm olarak ne yapabiliriz? 
Sayı % 

Organik yöntemlere geçiş yapılmalı 254 63.3 
Doğaya en az etki yapacak dozlarda kullanılmalı 63 15.7 
Bilmiyorum 81 20.2 
Diğer seçeneklerinde doğru öneriler 3 0.8 
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                    Yanıtlar 

 
Çevre dostu olmak kavramı sizce ne demek?  
 
Sayı % 

Çevreye zarar vermemek ve onu korumak  337 84 
Sadece organik ürünlerle beslenmek 35 8.7 
Sadece çevre haberlerini günlük takip etmek 7 1.7 
Bilmiyorum 7 1.7 
Diğer 15 3.9 

 

 

 

Tablo 3.4. Üniversiteli gençlerin pestisitlerin çevre ve sağlığa zararı konusundaki görüşlerine göre dağılımı 

Soru 
Zarar veriyor Zarar vermiyor Bilmiyorum 
Sayı % Sayı % Sayı % 

Pestisitler çevreye zarar veriyor mu? 194 48.4 62 15.5 145 36.1 
Pestisitler insan sağlığına zarar veriyor mu? 266 66.3 23 5.7 112 28 

  

 

Tablo 3.5. Üniversiteli gençlerin pestisit kalıntılarının sağlık riski konusundaki görüşlerine göre dağılımı 

Soru 
Katılıyorum Katılmıyorum 
Sayı % Sayı % 

Tükettiğimiz besinler içersindeki pestisit kalıntıları sağlık için büyük risktir 330 82.3 71 17.7 
Çiftçiler  pestisit kullanımından vazgeçmeli ve en az etkiyle kurtaracak 

yöntemler denenmeli 
354 88.3 47 11.7 

Devlet tarafından sıkı denetimler yapılarak kontrol altında tutabiliriz 328 81.8 73 18.2 

 
 

Tablo 3.6. Üniversiteli gençlerin  Pestisit Bilgi Anketi puan sınıflamasına göre dağılımı 
Puan sınıfı 
 

Sayı % 

Kötü 46 11.5 
Orta 144 35.9 
İyi 211 52.6 

Toplam 401 100.0 
 

Öğrencilerin pestisit bilgi puanlarının bağımsız değişkenlere göre değerlendirilmesi yapıldığında eğitim gördükleri 

okul, daha önce bilgi sahibi olma durumları ve ilaçlama uygulamasına şahit olmaları ilişkili bulunmuştur. 

 
 

 
Tablo 3.7. Üniversiteli gençlerin Genel Pestisit Bilgi Anketi puanlarının fakülteye göre dağılımı 

                  Fakülteler 

Puan sınıflaması 
       Toplam 

Kötü Orta İyi 
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 
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Eğitim ve Öğretim 4 9.5 21 50.0 17 40.5 42 100.0 

Hukuk 1 5.9 10 58.8 6 35.3 17 100.0 

Mimarlık ve Yapı, Yaratıcı 

Sanatlar 
2 25 1 12.5 5 62.5 8 100.0 

Mühendislik 11 12.0 34 37.0 47 51.1 92 100.0 

Sağlık ve Tıp 0 0.0 7 41.2 10 58.8 17 100.0 

Sosyal ve Beşeri Bilimler,MBA 15 14.2 40 37.7 51 48.1 106 100.0 

Uygulamalı ve Kuramsal 

Bilimler 
2 4.4 10 22.3 33 73.3 45 

100.0 

İşletme ve Yönetim 11 14.7 21 27.4 42 58.0 74 100.0 

Toplam 46 11.5 144 35.9 211 52.6 401 100.0 
 

Çalışmaya katılanların fakültelere göre dağılımının,  bilgi düzeylerini etkilediği belirlenmiştir (Ki-kare 23.773,  p: 
0.049).  

 

Tablo 3.8. Çalışmaya katılanların Pestisit Bilgi Anketi puanlarının pestisit hakkında  bilgisi olma 

durumlarına göre   dağılımı 

Pestisitin ne olduğu hakkında bilginiz var mı? 

Puan sınıflaması 
       Toplam 

Kötü Orta İyi 
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet 1 0.6 36 21 134 78.4 171 100.0 

Çok az bilgim var 3 2.3 58 45.0 68 52.7 129 100.0 

Hayır 42 41.6 50 49.5 9 8.9 101 100.0 

Toplam 46 11.5 144 35.9 211 52.6 401 100.0 
 

Tablodan görüldüğü gibi daha önce pestisit konusunda bilgisi olan kişilerin %78.4’ü “iyi” puan almışlardır. 

Pestisitin ne olduğu  hakkında bilgisi olan katılımcıların bilgi testinden  istatistiksel olarak anlamlı , “iyi” puan  

aldığı saptanmıştır. İstatistiksel anlamlı bir fark vardır (Ki-kare 183.772,  p: 0.000).   

 

Tablo 3.9. Çalışma katılımcıların Pestisit Bilgi Anketi puanlarının daha önce ilaçlama işlemine şahit olma 

durumlarına göre dağılımı 

Hiç ilaçlama işlemine şahit oldunuz mu? 

Puan sınıflaması 
       Toplam 

Kötü Orta İyi 
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Evet 22 9.4 75 31.9 138 58.7 235 100.0 

Hayır 24 14.5 69 41.5 73 44.0 166 100.0 

Toplam 46 11.5 144 35.9 211 52.6 401 100.0 
 

Anketin başında “hiç ilaçlama işlemine şahit oldunuz mu?” sorusunu “evet” yanıtlayan katılımcıların %58.7`i bilgi 

düzeylerinin belirlenmesinde başarılı  ve anlamlı fark (Ki-kare 8.747, p: 0.013) olduğu   tespit edilmiştir. 

 

4. TARTIŞMA 
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Bu çalışma Azerbaycan’da lisans veya üzeri eğitim görmekte olan 401 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma sonucuna göre katılımcıların %52,6’sının pestisit bilgi genel düzeyi “iyi” olarak belirlenmiştir.  

Bu çalışma kapsamındaki kişilerin pestisit hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmeye yönelik ankette yer alan 

sorulara verdikleri yanıtlara göre, pestisit ile ilgili farklı konulardaki bilgilerinin düzeyinin de farklılık gösterdiği 

anlaşılmıştır. Anket katılımcılarının %48.4’i pestisitin çevreye ve %66.3’ü de insan sağlığı için zararlı olduğunu 

bilmişlerdir.  Kuveyt`te çiftçilerin pestisit bilgi düzeylerini değerlendirmek amaçlı gerçekleştirilen bir çalışmada, 

çiftçilerin çoğu pestisitlerin insan sağlığı (% 71) ve çevre (% 65) için bir risk oluşturduğu konusunda hemfikir 

olduğu belirtilmiştir  (Jallow and et.al., 2017).  

Bu araştırmaya katkıda bulunan Azerbaycan`daki öğrencilerin fakülteye göre Pestisit Bilgi Anketi ile anlamlı fark 

bulunmuştur. Uygulamalı ve Kuramsal Bilimlerinde eğitim gören öğrencilerin %73.3 iyi sonuçları diğer  alanlarda 

eğitim gören öğrencilerin bilgi düzeyinden yüksek olmuştur.  Uygulamalı ve Kuramsal Bilimlerindeki 

katılımcıların yüksek puan almasının nedenleri arasında bu bölümlerde, doğa, teknoloji, canlılar ve çevre konulu 
derslerin ağırlıklı olmasıyla bağlantısı olabilir. Amerika`da, işletme fakültesindeki öğrencilerin, diğer fakültelerde 

eğitim gören öğrencilerle pestisit kirliliği sorunlarınında yer aldığı genel çevre sorunlarına karşı bilgi ve tutumunu 

karşılaştırma amaçlı anket yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin fakültelere göre dağılımında anlamlı 

fark tespit edilmiş ve  işletme fakültesi öğrencilerinin çevre bilgi ve tutum düzeyinin diğer fakültelere göre düşük 

olduğu belirlenmiştir (Benton, 1994). 

 

   Araştırmaya katılan Azerbaycan`daki üniversiteli gençlerin Pestisit Bilgi Anketi puan sonuçlarıyla “pestisitin ne 

olduğu  hakkında bilginiz var mı?” sorusu arasında anlamlı istatiksel ilişkiye saptanmıştır. “Evet” yanıtını 

işaretleyen katılımcıların %78.4`ü “iyi” puan almıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi ziraat fakültesi öğrencilerin 

pestisit hakkında bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi çalışma anketinde “pestisit nedir?” başlıklı soruya %84 

öğrenci doğru yanıtı işaretlemiştir (Demirözer vd., 2019). 

   Çalışmaya katılan Azerbaycan`daki üniversiteli gençlerin pestisitle ilgili bilgi düzeylerini ölçmek amaçlı ve 

Pestisit Bilgi Anketi`ni ne kadar etkilediğini belirlemek için “Hiç ilaçlama işlemine şahit oldunuz mu?” sorusu 

verilmiştir. Soruya olumlu yanıt veren katılımcıların %58.7`si test üzerinden iyi puan almış ve  Pestisit Bilgi Anketi 

arasında anlamlı farklılık göstermektedir. Daha önceden kendi bahçelerinde, evlerinde veya tarım alanlarında 

ilaçlama işlemine şahit olan katılımcıların pestisit konusunda bilgi düzeylerinin yüksek olması sonucuna 

ulaşılmıştır.       

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Bu bölümde araştırmanın bulguları doğrultusunda ulaşılan sonuçlara ve bu sonuçlara göre yapılan önerilere yer 

verilmiştir. 

 Bu çalışmanın temel amacını üniversiteli gençlerin pestisit konusunda bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi 

gelmektedir. Aynı zamanda yapılan anket çalışma sayesinde hem pestisit ve pestisit zararlarına hem de çevre 

konusunda  farkındalık ve duyarlılığını oluşturmaktır. 

 

I. Pestisit Bilgi Anketi sonuçları bilgi düzeyleri üzerinde cinsiyetlerinin belirleyici rolü bulunmamaktadır. 

II. Pestisit Bilgi Anketi sonuçlarını yaşları etkilememektedir. 

III. Pestisit Bilgi Anketi sonuçlarını eğitim durumları etkilememektedir. 

IV. Pestisit Bilgi Anketi sonuçlarını sınıfları  etkilememektedir. 

V. Pestisit Bilgi Anketi sonuçlarını fakülteleri  etkilemektedir. Çevre konularını içeren Uygulamalı ve 

Kuramsal Bilimlerdeki katılımcıların pestisit ve çevre bilgi düzeyleri daha yüksektir. 
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VI. Pestisit Bilgi Anketi puanları,  önceden pestisitin ne olduğununu bilen katılımcılarda daha yüksektir.  

VII. Pestisit Bilgi Anketi bilgi düzeyi, önceden ilaçlama işlemine şahit olmuş katılımcılarda daha  yüksektir.  

VIII. Pestisit Bilgi Anketi çevre haberlerini takip edip etmemeleri etkilememektedir.  

IX. Pestisitler çevreye zarar veriyor mu? sorusuna doğru cevap verenlerin yani “zarar veriyor” yanıtı 

seçenlerin sayı 194  (%48.4), yanlış cevap “ zarar vermiyor” işaretleyenlerin sayı  62  (%15.5) kişi olmaktadır.  Bu 

konuda hiç bilgisi olmayan “bilmiyorum” yanıtını tercih eden katılımcıların sayı 145 (%36.1)`tir. 

X. Pestisitler insan sağlığına zarar veriyor mu? “zarar veriyor” doğru yanıtına 266 (%66.3) kişi, “zarar 

vermiyor”  yanlış yanıtına 23 (%5.7) kişi, “bilmiyorum” yanıtına 112 (%27.9) kişi cevap vermiştir. 

XI. “Tükettiğimiz besinler içerisindeki pestisit kalıntıları sağlık için büyük risktir” fikrine katılanların sayı 

330 (% 82.3), katılmayanların sayı 71 (%17.7) kişi olmaktadır.  

XII. “Çiftçiler pestisit kullanımımdan vazgeçmeli ve en az etki ile kurtaracak yöntemler denenmeli” fikrine 

katılanların sayı 354 (%88.3), katılmayanların sayı 47 (%11.7) olmuştur. 

XIII. “Devlet tarafından sıkı denetimler yapılarak kontrol altında tutabiliriz” fikrine katılan kişilerin sayı 328 

(%81.8), katılmayan kişilerin sayı 73 (%18.2)`tür. 

XIV. Pestisitlerin tarımda asıl kullanım amacı nedir? sorusunda “ürün verimliliğini artırmak” doğru yanıtını 

seçen katılımcıların sayı 210 (%52.4), “tadı daha iyi meyve ve sebze üretimi” yanlış cevabını işaretleyenlerin sayı 

44 (%11), “hacmi büyük meyve ve sebze üretimi” yanlış cevabı tercih eden öğrencilerin sayı 37 (%9.2) ve 

“bilmiyorum” cevabı verenlerin sayı 110 (%27.4) olmuştur 

XV. Tükettiğimiz hangi besinlerde pestisit kalıntısı daha çok? soru başlığında “balık ve et ürünleri” yanlış 

cevabı verenlerin sayı 12 (%3), “meyve ve sebzede“ doğru yanıtlayanların sayı 299 (%74.6) ve “bilmiyorum” 

cevaplayanların sayı 90 (%22.4)`tür. 

XVI. Pestisit kalıntıları doğada  nerede birikiyor? başlıklı sorusuna doğru cevabı “canlıların  yağ dokularında 

“ veren 165 (%41.1) katılımcı, yanlış cevaplardan “yerin manto tabakası” 29 (%7.2), “atmosferin yukarı 

katlarında” 16 (%4) katılımcı işaretlemiştir. Bu konuda hiç bilgisi olmayan çoğunluk kişi  191 (47.6)  

“bilmiyorum” yanıtını seçmiştir. 

XVII. Hangisi pestisit kullanım alanlarına ait?  sorusuna 250 (%62.4) katılımcı “tarım”, 30 (%7.5)  katılımcı  

“balık yetiştirmecilik ve tarım” doğru yanıtlarını işaretlemiştir. Yanlış cevaplardan “tarım ve kozmetik-deterjan” 

27 (%6.7), “tarım ve madencilik” 6 (%1.5) kişi yanıtlamıştır. Konu hakkında bilgisi olmayan katılanların 88 

(%21.9)'idir. 

XVIII. Kendimizi ve çevremizi pestisitin zararlarından nasıl koruruz? sorusuna sorusuna çoğunluk kişi, 203 

(%50.6)  “her yerde  çevreyle ilgili bilinçlendirme yapılmalı” şıkkını işaretlemiştir. “Devlet seviyesinde  önlemler  

alınmalı” işaretleyen 88 (%21.9) katılımcı, “yaşam tarzımızı değişmemiz gerek” şeklinde düşünen kişilerin sayısı 

9 (%2.2), “hiç bir şey yapamayız” tercih edenlerin sayısı 45 (%11.2)`tir. “Bilmiyorum” seçeneğini yanıtlayan 

katılımcı  sayısı 49 (%12.2)`dur. Konuya ilişkin başka seçenek sunan katılımcıların sayı sadece 7 (%1.7) kişi 

olmuştur. 

 

XIX. Pestisitler çevreyi nasıl etkiliyor? sorusuna 192 (47.9) katılımcı “toprakta ve suda biriken kalıntılar uzun 

süre yok olmuyor” doğru yanıtını, 3 (%0.8) kişi “zarar vermiyor” şıkkını,  28   (%7) kişi “doğada kendiliğinden 

yok oluyor” seçeneğini, 13 (%3.2) kişi “güneş ışınlarının zararlı etkisini artırıyor” yanlış cevaplarını işaretlemiştir. 

“bilmiyorum” yanıtını 185 (%41.1) kişi seçmiştir. 

 

XX. Pestisitlere çözüm olarak ne yapabiliriz?” sorusunda araştırmaya katılanların teklif ve görüşlerini almak 

amaçlı verilmiştir. “Organik yöntemlere geçiş yapılmalı” 254 (%63.3), “Doğaya en az etki yapacak dozlarda 
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kullanılmalı” fikrini  63 (%15.7) öğrenci destekliyor. “Bilmiyorum” yanıtını işaretleyen katılımcıların sayı 81 

(%20.2), kendi önerilerini veren katılımcıların sayı 3 (%0.8) olmuştur. 

 

XXI. Çevre dostu olmak kavramı sizce ne demek? sorusuna çoğunluk kişi 337 (%84) “çevreye zarar vermemek 

ve onu korumak” doğru yanıtı cevaplamıştır. Diğer yanlış yanıtlardan “sadece organik ürünlerle beslenmek” 35 

(%8.7) kişi, “sadece çevre haberlerini günlük takip etmek” 7 (%1.7) kişi işaretlemiştir. “Bilmiyorum” diyen  7 
(%1.7) kişi, konuyla ilgili kendi fikirlerini belirten katılımcı sayısı 15 (%3.9) olmuştur. 

 

Pestisit Bilgi Anketi puan sonuçlarına göre toplam 401 öğrenciden 46 (%11.5)'sı “kötü”, 144 (%35.9) kişi “orta”, 

sadece 211 (%52.6) kişi “iyi” puan almasına rağmen araştırma katılımcılarının, toplumun yükseköğretim gören 

toplum bireyleri olduğunu göz önüne alarak pestisit konusundaki bilgileri yeterli bulunmamaktadır.  

 Araştırma sonuçlarından yol alarak, pestisit konusunda ve çevre eğitiminde verimlilik sağlayacak öneriler aşağıda 

sunulmaktadır: 

- Food and Agriculture Organizatin) ve  International Pesticides Management tarafından dünyada bir çok 

ülkelerde “Pesticides Education and Traning” programları Azerbaycan üniversitelerinde de,  Azerbaycan 

Cumhuriyeti Ekoloji ve Doğal Kaynalar Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ve Azerbaycan 

Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı desteği ile gereçekleştirilebilir.  

- Okul ve üniversitelerde pestisit temelli eğitimler gerçekleştirilebilir. Öğrencileri gruplar halinde pestisit 
uygulandığı (seralara veya tarım alanlarına ) veya üretildiği tesisslere gezileri yapılarak uzmanlar tarafından 

bilgilendirilmesi sağlanbilir. Okul ve üniversitelerde laboratuvarda öğretmenlerin eşliğinde pestisit kalıntı 

ölçümleri yapılmalı ,  standart dozu geçmesi halinde ne gibi zararları olabilir ve bu zararı önlemek için çözümler 

hakkında bilgiler aktarılmalıdır. Örneğin , sebze ve meyveleri 5 dk süresinde suda yıkamak pestisit kalıntılarından 

arındırması gibi. Temelli eğitimin sonunda test yapılarak bilgi düzeyleri değerlendirile ve başarılı öğrenciler 

ödüllendirilerek bu konlara ilgisini artırmak mümümkündür. 

- Çevre konusunda yapılan uygulamalı ve bilimsel seminer, konferans, paneller ve gezilerde pestisit 

zararları, gida güvenliği, sağlıklı beslenme gibi konulara geniş yer verilmeli ve öğrencilerin katılımları 

sağlanmalıdır.  

- Erkek öğrencilerin üniversite düzeylerinde  gönüllü çevre topluluklarına ve proje çalışmalarına katılımları 

sağlanması için teşvik edilmelidir.  

-     Çevre eğitimi sadece doğa bilimleri bölümleri dışında  tüm fakültelerde eğitim gören öğrencilerin ilgisini 

çekecek biçimde ders programlarına dahil edilebilir. Araştırma sonucuna göre Uygulamalı ve Kuramsal Bilimlerde 

eğitim gören katılımcıların  bilgi düzeyi yüksek çıkmış ve fark bulunmuştur. Halbuki çevre eğitimi diğer 

fakültelerinde ders programında mevcuttur. Sorunun kökeni öğrencilerin çevre konusundaki problemlerine ilgisini 

artırabilmektir.  

- Teorik derslerin dışında uygulamalı derslerin gerçekleştirilmesi daha etkili olabilir. İnsan duydukalarını 

değilde gördüklerini daha iyi benimseyebilen varlıktır. Araştırmaya katılanların bu yönde değerlendirilmesinde 

anket başında konuya ilişkin “hiç ilaçlama işlemine şahit oldunuz mu” sorusuna “evet” yanıtlayan katılımcıların 

puanı yüksektir ve  fark bulunmaktadır. İlaçlama işlemin uygulamalı gören katılımcıların teorik derslerle bilgili 

olan kişilerden bilgi düzeyleriinin daha yüksek olması, uygulamalı ve teorik derslerin beraber yürütülmesinin 

önemine ilişkin bir örnektir.   

- Çevre sorunlarına çözüm getirilmesinde, ülkenin çevre politikası, uygulanan yasal önlemler ve 

yaptırımların olumlu etkilerini vurgulamakta fayda vardır. Fakat insanların özellikle genç neslin çevreye yönelik 

düşünce ve davranışlarını  temelden değişmediği  sürece başarıya ulaşılmayacak ve kısa yol almış olacaktır.  Eğitim 

ile insanları olumlu yönde gerekse zihinsel gerekse davranışsal değiştirmek mümkündür. Toplumun tüm 
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bireylerine küçük yaşlardan eğitimle beraber çevre bilinci, çevreyi koruma ve çevreye zarar verenleri uyarma 
hissini geliştirerek, çevre sorunlarına kalıcı ve etkili çözümler üretebilme düşüncesi sağlayacaktır.  

- Üniversite ve okullarda eğitim veren öğretmenlerin üzerine büyük sorumluluk  yüklenmektedir. 

Toplumun bireylerini şekillendiren ve bir toplumun değerlerlerini gelecek nesile ulaştıran öğretmenlere 

çocuklarımız emanet edilmektedir.  Bu yönde  öğretmenlerin görev almadan önceki eğitim programlarına çevre 

konularında  özel eğitim almaları olumlu sonuçlar verebilir. 
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Özet 

 

Yatırım teşvikleri, devletlerin ekonomik kalkınmayı sağlamak, geri kalmış bölgeleri kalkındırmak, verimlilik 

artışı sağlamak, istihdam imkânını artırmak ve yabancı sermayeyi çekmek için kullandıkları önemli ekonomik 

politika araçlarından biridir. Kamu tarafından finanse edilen teşvikler, özel sektörü teşvik edilen bölgeye çekmek 

ve sermayenin harcama maliyetini azaltmak için verilmektedir. Tarım, sanayi, enerji, hizmetler ve madencilik gibi 

birçok sektör teşviklerle desteklenmektedir. Bu çalışma kapsamında; 2000 yılı sonrası özellikle tarım alanında 

düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin (YTB) yıllar itibariyle ve TR3 Ege Bölgesi düzeyindeki illere göre 

dağılımlarının değerlendirilmesi ve haritalarının oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışmanın amaç ve kapsamı 

doğrultusunda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün 

hazırladığı 01.01.2001 ve 31.12.2018 tarihleri arasında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri tablosundan 

yararlanılmıştır. Bu tablo kapsamında, yerli ve yabancı sermaye türlerinde belge adedi ve istihdam miktarlarına 

ilişkin iller bazında Excel programı yardımıyla tablolar oluşturulmuştur. Bu tabloların yine Excel programında 

grafikleri yapılarak, AutoCAD programında haritalar üzerinde mekânsal dağılımları gösterilmiştir. TÜİK’ten elde 

edilen ekilen ve dikilen tarım alanları ve diğer tarım alanı türleri verileri düzenlenerek grafikler oluşturulmuştur. 

Oluşan grafik ve haritalar yorumlanarak TR3 Ege Bölgesi düzeyinde hangi illerde nasıl bir teşvik - yatırım ilişkisi 

olduğu değerlendirilmiştir. Benzer konularda hazırlanan çalışmalardan farklı olarak 2000 sonrası düzenlenen 

yatırım teşvik belgeleri verisiyle AB uyum sürecinde oluşturulan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına 

(İBBS) göre 2001-2018 yılları arasındaki dönemi TR3 Ege Bölgesi illeri kapsamında inceleyen ilk ve en güncel 

araştırma olması çalışmanın özgün değerini oluşturmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Tarım sektörü, İBBS, TR3 Ege Bölgesi, yatırım teşvik belgesi, yerli sermaye, yabancı 

sermaye 

 

 

ANALYSIS AND EVALUATION OF INVESTMENT INCENTIVE CERTIFICATES FOR THE 
AGRICULTURAL SECTOR IN THE LEVEL 1 TR3 AEGEAN REGION AFTER 2000 

 

Abstract 

 

Investment incentives are one of the most important economic policy instruments used by the states to provide 
economic development, to develop backward regions, to increase productivity, to increase employment 
opportunities and to attract foreign capital. Publicly funded incentives are provided to attract the private sector to 
the promoted region and reduce the cost of capital expenditure. Many sectors such as agriculture, industry, energy, 
services and mining are supported by incentives. With in the scope of this study; it is aimed to evaluate and map 
the distribution of investment incentive certificates, which are organized in the field of agriculture in TR3 Aegean 
Region level, from 2000 to present. The investment incentive certificates table, which covers dates between 
01.01.2001 and 31.12.2018 that was prepared by the T.C. Ministry of Industry and Technology, General 
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Directorate of Incentive Implementation and Foreign Capital was used in accordance with the purpose and scope 
of the study. Within the scope of this table, tables were prepared with the help of Excel software on the basis of 
the number of documents, fixed amount of investment and the amount of employment in domestic and foreign 
capital types. These tables are also put into graphics in Excel sotware, and their spatial distribution is shown on 
the maps in AutoCAD program. The incentive and investment relationship for provinces the TR3Aegean Region 
level are evaluated by interpreting these graphs and maps. The original value of this paper lies in it being the first 
and the most recent research, which examined the period between the years 2001-2018 within the TR3 Aegean 
Region provinces according to the Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) established in the EU 
harmonization process with the data of investment incentive certificates, unlike the studies prepared on similar 
issues after 2000. 

Key words: Agriculture sector, NUTS, Tr3 Aegean Region, investment incentive certificate, domestic capital, 
foreign capital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş 

 

Tarım sektörü, ekonominin temel üretim sektörlerinden birisidir. Ayrıca tarım sektörü ülke nüfusunun sağlıklı 

beslenmesi açısından stratejik bir sektördür. Dünyada hızla artan nüfusun sonucu olarak bazı ülkelerde görülen ve 

gelecekte diğer ülkeleri de tehdit edebilecek olan açlık sorunu toplumları tedirgin etmektedir. Bu kapsamda ülkeler 

tarımın stratejik önemini göz önünde bulundurarak, çeşitli tarım politikaları ile sektörü desteklemektedirler. Tarım 

politikalarının önemli bir bileşeni de devlet tarafından sağlanan mali teşviklerdir. Bu teşviklerin altında hem tarım 

sektöründeki istikrar sağlamak hem de kendi kendine yetebilen bir ekonomi yaratmak yatmaktadır. Tarımın 

ekonomik kalkınmadaki rolüne baktığımız zaman; gelişmekte olan ülkelerde gelişim sürecinin ilk evrelerinde 

ekonominin en önemli sektörü konumunda olup, ekonomik kalkınmanın başlayabilmesi için gerekli altyapıya 

finansman sağlayan bir sektör konumundadır. Katma değerli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, tarıma dayalı 

sanayinin gelişmesi, diğer sektörlere girdi oluşturabilmesi ve en önemlisi kendi kendine yetebilen bir konuma 

gelebilmesi için tarım sektörünün teşvik politikalarıyla desteklenmesi gerekmektedir. 

 

Kamu kaynaklarının yetersiz kalması ve tüm bölgelerin aynı anda ve aynı düzeyde gelişme gösterememesi 

sonucu teşvikler ortaya çıkmıştır. Sosyal ve ekonomik fırsat eşitliği sağlayarak bölgelerarası gelişmişlik farkını 

azaltan, istihdamı artıran, işletmelerin uluslararası rekabet gücünü artıran ve yabancı sermayeyi ülkeye çeken 

yapılarıyla teşvikler, kamu tarafından verilen desteklerdir (Özkök, 2009). Devletler kendi ekonomik politikaları 

doğrultusunda, verdikleri çeşitli nakdi veya ayni destekler aracılığı ile özel sektörü yönlendirirler (Leblebici, 

2002). Yani teşvikler bir bölgenin veya sektörün gelişmesine yönelik seçici davranabilen desteklerdir. 
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Bölgelerarası eşitsizlikler gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin hepsindeki ortak problemdir. Bu sosyal ve 

ekonomik dengesizlik az gelişen bölgelerden gelişmiş bölgelere başta işgücü olmak üzere sermaye transferini de 

getirmektedir. Bu durum az gelişmiş bölgede yatırım faaliyetlerinin yitirilip yatırımların azalmasına ve bölgenin 

daha da yoksullaşmasına sebep olmaktadır. Gelişmiş bölge de ise yatırım ihtiyacını ve üretim kapasitesini 

artırmaktadır (Tunca, 1999). Durum böyle olunca bölgelerarasındaki farkın azaltılmasının önü kapanmaktadır. 

Gelişmiş bölgelerdeki altyapı, sağlık ve eğitim gibi hizmetlere olan ihtiyaçların da artmasıyla kamu da 

kaynaklarını bu bölgelere aktarmaktadır. Bu kısır döngüden kurtulmak adına devletler, bölgelerarası 

dengesizliklerin giderilmesine yönelik teşvik sistemlerinin oluşturulduğu politikalar izlemektedirler. 

 

1968’de yapılan bir düzenleme ile yatırım teşvik belgesi kavramı ortaya çıkmıştır. Bu belge, T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yatırımcılar adına 

düzenlenerek, devletin sağladığı desteklerden faydalanmaya yaramaktadır. Devletin amaçladığı; tasarrufu 

artırmak, katma değeri yükseltmek, istihdam yaratmak ve bölgelerarası dengesizlikleri gidermektir. Bu amaç 

doğrultusunda yatırımcıya maddi destek vermek yerine belirli desteklerden faydalanması sağlanmaktadır. 

Bunlardan bazılar: indirim istisnası, KDV desteği, enerji desteği, harç istisnası, bedelsiz yer tahsisi, destek primleri 

ve sigorta prim teşvikidir. 

 

Çalışma dönemi olan 2001-2018 yılları arasında bile teşvik uygulamaları çeşitli değişikliklere uğramıştır. Bu 

değişikliklerden çıkartılacak en genel sonuç, teşvik uygulamaları ile yatırımların yönlendirilme isteğidir. 2004 

yılında çıkartılan 5084 sayılı yasa ile 36 ilde başlatılan teşvik uygulamaları, 2005 yılında çıkartılan 5350 sayılı 

yasa ile 49 ile genişletilmiştir. Daha sonra 2009 yılında hayata geçirilen 15199 sayılı yatırım teşvik sistemi ile 81 

il, 4 bölgeye ayrılmış ve sonrasında 2012 yılında da revize edilerek yeni teşvik sistemiyle 6 bölgede uygulamaya 
başlamıştır. Bölgesel gelişmişlik ayrımına dayalı olan bu teşvik uygulamaları teorik olarak geri kalmış bölgelerin 

eskiye nazaran daha fazla oranda teşvik uygulamalarından yararlanması esasına dayanmaktadır. Çalışma 

kapsamında incelenen zaman aralığında düzenlenen YTB sayıları ve istihdam sayıları açısından gelişmiş 

bölgelerin ilk sıralarda yer aldığı, buna karşılık geri kalmış bölgelerin son sıralarda yer aldığı görülmüştür. 

 

Bu çalışma kapsamında; yerli ve yabancı sermaye yatırımlarının TR3 Ege Bölgesi içindeki mekânsal 

dağılımlarını düzenlenen yatırım teşvik belgeleri (YTB) aracılığı ile değerlendirmek ve analiz etmek 

amaçlanmıştır. Yöntem olarak da, 2001 yılından itibaren 2019 yılına kadar tarım alanında yerli ve yabancı sermaye 

için düzenlenen YTB’lerin, Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde oluşturulan İstatistiki Bölge Birimleri 

Sınıflandırmasına (İBBS) göre dağılımlarının değerlendirilmesi, grafiklerinin, tablolarının ve haritalarının 

oluşturulması kullanılmıştır. İBBS’ye göre yapılan değerlendirmeler sonucunda devletin teşvik politikalarının 

sonuçlarını mekânsal olarak ortaya koymak, hangi şehirlerin teşviklerden daha verimli faydalandığı ve zayıf kalan 

şehirler için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair önerilerle ilgili literatüre katkı sağlaması hedeflenmektedir. 

 

Materyal ve Metod 

 

Çalışma, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜİK verileri kullanılarak hazırlanmıştır. 2001 yılından 

itibaren düzenlenen YTB’lerin İBBS Düzey 1 TR3 Ege Bölgesine göre dağılımı nicel araştırma yöntemi 

aracılığıyla ele alınmıştır. TR3 Ege bölgesi, TR31 (İzmir), TR32 (Aydın, Denizli, Muğla), ve TR33 (Manisa, 

Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) alt bölgelerinden oluşmakta ve çalışma tüm bu alt bölgeleri kapsamaktadır. 

 

Araştırmaya Dâhil Edilme ve Dışlanma Kriterleri;  

Araştırmanın sınırları bölge, zaman ve sektör olarak 3 başlık altında belirlenmiştir. Bölge olarak AB uyum 
sürecinde oluşturulan İBBS, zaman olarak 2001 – 2018 yılları için hazırlanan veriler (yerli-yabancı), sektör olarak 

ise tarım sektörü 3 temel başlık şeklinde sıralanabilir. Çalışmanın kapsamı ve süreci açısından yerli ve yabancı 

sermayeye ait kapatılan şirketler ve iptal edilen teşvik belgeleri dikkate alınmamış, sadece aktif ve tamamlama 
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vizesi yapılmış kayıtlar kullanılmıştır. Ayrıca yine çalışmanın süresi açısından enerji, hizmetler, imalat, sanayi ve 

tarım olmak üzere Türkiye’de bulunan 5 ana sektörden sadece tarım sektörü kullanılmıştır. 

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı 

verilerden yerli ve yabancı sermaye için istihdam miktarı ve belge adedi verilerinden faydalanılmıştır. Bakanlıktan 

alınan YTB tablosunda bazı yıllar için istihdam miktarı verisi bulunmasına karşın sabit yatırım miktarı verisi sıfır 

gözükmektedir, bu sebeple çalışmanın doğruluğu açısından sabit yatırım miktarı verisi kullanılmamıştır.  

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı 

01.01.2001 – 31.12.2018 tarihleri arasında yabancı sermaye adına düzenlenen yatırım teşvik belgeleri tablosunda 

bazı yıllar için YTB alındığı fakat istihdam verisinin 0 olduğu görülmüştür. Hangi sebeple istihdam verisinin 

olmadığı bilinemediğinden dolayı bu yıllarda verilen YTB’ler kullanılmayarak göz arada edilmiştir. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi; 

İlk aşamada, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 

Müdürlüğü’nün hazırladığı 2001-20018 yılları arasında düzenlenen YTB tablosundan faydalanarak İBBS Düzey 

1 bazında YTB’lerin sayısı ve istihdam sayıları düzenlenerek Excel programında tablolaştırılmıştır. Oluşturulan 

bu verilerden, yerli ve yabancı sermaye bazında daha detaylı tablolar, grafikler ve Düzey 2 İBBS bazında haritalar 

AutoCAD programı aracılığıyla hazırlanmıştır. Daha sonra TÜİK’ten elde edilen ekilen ve dikilen tarım alanları 

ve diğer tarım alanı türleri verileri düzenlenerek Excel programında grafikler oluşturulmuştur. Tüm hazırlanan 

grafikler, tablolar ve haritalar aracılığı ile İBBS Düzey 1 TR3 Ege Bölgesi için yorumlar yapılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Tablo 1. TR3 İBBS Bölgesinde tarım sektöründe düzenlenen toplam yatırım teşvik belge adetlerinin 

dağılımı (yerli-yabancı sermaye, 2001-2018) (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019 verilerinden 

yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 

 

Kod Düzey 1 Kod Düzey 2 Düzey 3 
Yerli Yabancı Toplam 

Adet % Adet % Adet 

TR3 Ege 

TR31 İzmir alt bölgesi İzmir 112 92,56 9 7,44 121 

TR32 Aydın alt bölgesi 

Aydın 23 100,00 0 0,00 23 

Denizli 35 100,00 0 0,00 35 

Muğla 66 98,51 1 1,49 67 

TR33 
Manisa alt 
bölgesi 

Manisa 51 92,73 4 7,27 55 

Afyonkarahisar 64 96,97 2 3,03 66 

Kütahya 4 100,00 0 0,00 4 

Uşak 7 100,00 0 0,00 7 

TOPLAM 362   16   378 
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YTB alımları alt bölgeler bazında incelendiği zaman Tablo 1’ e göre TR31 için İzmir, TR32 için Muğla ve 

TR33 için ise Afyonkarahisar’ın baskın olduğu görülmektedir. Aydın, Denizli, Kütahya ve Uşak’ta yabancı 

sermayenin hiç YTB almadığı görülmektedir. Toplam alınan YTB’nin sadece %4 gibi düşük bir kısmı yabancı 

sermaye adınadır.  

 

 

 

Tablo 2. TR3 İBBS Bölgesinde tarım sektöründe düzenlenen yatırım teşvik belge adetlerindeki toplam 

istihdamın dağılımı (yerli-yabancı sermaye, 2001-2018) (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019 

verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 

 

Alınan YTB’lerin yarattığı istihdam bazında Tablo 2 incelendiğinde; TR31 için İzmir, TR32 için Muğla ve 

TR33 için ise Afyonkarahisar’ın ilk sırada olduğu görülmektedir. Aydın, Denizli, Kütahya ve Uşak adına 

yabancı sermaye hiç YTB almadığı için bu illerde istihdam da yaratılmamıştır. Toplam alınan YTB’nin yarattığı 

istihdama bakıldığı zaman %6 oranında yabancı sermayenin istihdam yarattığı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kod Düzey 1 Kod Düzey 2 Düzey 3 
Yerli Yabancı Toplam 

Adet % Adet % Adet 

TR3 Ege 

TR31 İzmir alt bölgesi İzmir 4593 95,05 239 4,95 4832 

TR32 Aydın alt bölgesi 

Aydın 845 100,00 0 0,00 845 

Denizli 954 100,00 0 0,00 954 

Muğla 1099 99,10 10 0,90 1109 

TR33 
Manisa alt 
bölgesi 

Manisa 2636 97,34 72 2,66 2708 

Afyonkarahisar 1795 80,78 427 19,22 2222 

Kütahya 135 100,00 0 0,00 135 

Uşak 321 100,00 0 0,00 321 

TOPLAM 12378   748   13126 
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Tablo 3. TR31, TR32 ve TR33 İBBS bölgelerinde tarım sektöründe düzenlenen toplam yatırım teşvik 

belge adetlerinin yıllara göre dağılımı (yerli-yabancı sermaye, 2001-2018) (T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, 2019 verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 

 

 

 

TR3 bölgesi için alınan YTB adedinin 2009 yılına kadar artarak geldiği ve 2010 yılında 2 katına çıktığı 

görülmektedir. 2009 yılının kırılma noktası olduğu ve bu yıldan sonra YTB adetlerinde artışlar görülmektedir. Bu 

artışların merkezinde ABD kaynaklı 2008 küresel ekonomik krizin etkilerinin azalmaya başlaması ve 2009 yılında 

hayata geçirilen 15199 sayılı yatırım teşvik sisteminin etkisinin bulunmaktadır. Dolayısıyla önceki dönemlere göre 

kıyaslandığında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri sayısında önemli artışlar olduğunu görmekteyiz. Yeni teşvik 

sisteminde, 2011 yılına kadar başlanılan bölgesel teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlara desteklerin daha 

yüksek oranda uygulanacak olması, bu dönemde teşvik belgesi talebindeki artışı tetiklediğini söyleyebiliriz. 
Özellikle tarım sektöründe daha fazla yatırım teşvik belgesi düzenlendiği için tarım sektörünün toplam 5 sektör 

içerisindeki teşvik payı 2010-2011 döneminde önemli ölçüde artmıştır.  

 

 

 

  

TR31 
Bölgesi 

TR32 Bölgesi TR33 Bölgesi TR3 
Bölgesi 

İzmir Aydın Denizli Muğla Manisa Afyonkarahisar Kütahya Uşak 

2001 6 1 1 2 0 0 0 1 11 

2002 6 1 1 2 0 0 0 0 10 

2003 4 0 1 0 3 2 0 1 11 

2004 5 2 0 3 2 1 0 1 14 

2005 3 0 1 7 0 2 0 0 13 

2006 2 1 2 1 0 1 0 0 7 

2007 3 0 2 4 3 2 0 0 14 

2008 5 0 4 3 0 2 0 0 14 

2009 2 1 3 7 3 2 0 0 18 

2010 9 1 7 1 10 8 0 0 36 

2011 11 2 3 4 5 5 1 0 31 

2012 8 1 1 4 5 4 1 0 24 

2013 12 1 0 5 3 7 0 0 28 

2014 2 0 1 1 3 7 0 1 15 

2015 13 4 1 3 3 3 0 1 28 

2016 7 1 1 5 2 5 0 0 21 

2017 15 5 0 5 4 12 0 1 42 

2018 8 2 6 10 9 3 2 1 41 
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Tablo 4. TR31, TR32 ve TR33 İBBS bölgelerinde tarım sektöründe düzenlenen yatırım teşvik belge 

adetlerindeki istihdamın yıllara göre dağılımı (yerli-yabancı sermaye, 2001-2018) (T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 2019 verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 

  

TR31 
Bölgesi 

TR32 Bölgesi TR33 Bölgesi TR3 
Bölgesi 

İzmir Aydın Denizli Muğla Manisa Afyonkarahisar Kütahya Uşak 

2001 323 50 80 28 0 0 0 50 531 

2002 774 16 0 67 0 0 0 0 857 

2003 396 0 10 0 90 31 0 34 561 

2004 146 190 0 62 366 120 0 110 994 

2005 126 0 45 115 0 65 0 0 351 

2006 70 170 67 15 0 30 0 0 352 

2007 117 0 46 92 541 21 0 0 817 

2008 405 0 82 40 0 40 0 0 567 

2009 71 80 32 90 569 51 0 0 893 

2010 239 37 299 20 299 529 0 0 1423 

2011 325 64 37 35 223 114 36 0 834 

2012 163 12 102 128 129 95 12 0 641 

2013 341 13 0 33 105 300 0 0 792 

2014 73 0 0 22 48 195 0 47 385 

2015 276 96 35 12 42 53 0 50 564 

2016 115 5 19 98 55 172 0 0 464 

2017 281 95 0 47 105 301 0 15 844 

2018 591 17 100 205 136 105 87 15 1256 

 

TR3 bölgesi için alınan YTB adedinin yarattığı istihdamın 2009 yılına kadar artarak geldiği ve 2010 yılında 2 

katına çıktığı görülmektedir. 2009 yılının kırılma noktası olduğu ve bu yıldan sonra istihdam satılarında artışlar 

görülmektedir. Tablo 1’ deki YTB sayılarının artışı incelendiğinde istihdam artışının da aynı doğrultuda olduğu 

görülmektedir ve bunun altında Tablo 1 için bahsedilen sebepler yatmaktadır.  
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Şekil 1. TR31, TR32 ve TR33 İBBS bölgelerinde toplam işlenen tarım ve uzun ömürlü bitkilerin alanı 

(Hektar) (TÜİK, 2019 verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. TR3 İBBS bölgesinde toplam işlenen tarım ve uzun ömürlü bitkilerin alanı (Hektar) (TÜİK, 2019 

verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 

 

Şekil 1’ e bakıldığı zaman TR31, TR32 bölgesi için 2010 yılı sonrasında azalan toplam işlenen tarım ve uzun 

ömürlü bitkilerin alanına karşın alınan YTB adedinde artış gözlenmektedir. TR33 bölgesi için 2005 yılı sonrasında 

azalan toplam işlenen tarım ve uzun ömürlü bitkilerin alanına karşın yine alınan YTB adedinde artış 

gözlenmektedir. Şekil 2’ de TR3 bölgesine genel olarak bakıldığı zaman 2005 yılına kadar artışın olduğu daha 

sonra 2010 yılına kadar azalan tarım alanı 2018 yılına kadar yatay olarak seyretmiştir. 
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TR3 İBBS Bölgesinde Tarım Sektöründe Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Dağılımı; 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

Şekil 3. TR31 İBBS bölgesinde tarım sektöründe düzenlenen yatırım teşvik belge adetlerinin yıllar itibari 

ile yerli ve yabancı sermayeye göre değişimi (2001-2018) (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019 

verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 

 

TR31 İBBS bölgesinde yabancı sermayenin 2001, 2002, 2009, 2011, 2013 ve 2015 yıllarında 1-2 adet YTB 
aldığı, yerli sermayenin ise 2010 yılına kadar ortalama 3-4 adet olan YTB alımının, 2010 yılından sonra yeni teşvik 

sistemi ile birlikte günümüze kadar artış göstererek ortalama 9 adet YTB alımının olduğu Şekil 3’ den 

anlaşılmaktadır. Şekil 1’ de görüldüğü üzere 2010 yılı sonrasında azalan toplam işlenen tarım ve uzun ömürlü 

bitkilerin alanına karşın alınan YTB adedinde artış gözlenmektedir. Tablo 1’ de görüldüğü üzere İzmir TR3 İBBS 

bölgesi içerisinde %31 ile yerli sermayenin, %56 ile yabancı sermayenin en çok YTB aldığı ildir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. TR32 İBBS bölgesinde tarım sektöründe düzenlenen yatırım teşvik belge adetlerinin yıllar itibari 

ile yerli ve yabancı sermayeye göre değişimi (2001-2018) (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019 

verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 
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TR32 İBBS bölgesinde yabancı sermayenin sadece 2018 yılında 1 adet YTB aldığı, yerli sermayenin ise 2017 

yılına kadar belirli bir ortalamada devam eden (6 adet) YTB alımının, 2018 yılında zirve yaptığı (17 adet) Şekil 4’ 

de görülmektedir. Şekil 1’ de görüldüğü üzere 2010 yılı sonrasında azalan toplam işlenen tarım ve uzun ömürlü 

bitkilerin alanına karşın alınan YTB adedinde artış gözlenmektedir. Bölge içerisindeki illerden Muğla’nın %53’ 

lük oranla yerli sermayenin, %100’lük oranla da yabancı sermayenin en çok YTB aldığı il olduğu Tablo 1’ de 

görülmektedir. Aynı tabloda yerli sermaye için Muğla’yı %28’le Denizli ve %19’la Aydın’ın takip ettiği 

görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. TR33 İBBS bölgesinde tarım sektöründe düzenlenen yatırım teşvik belge adetlerinin yıllar itibari 

ile yerli ve yabancı sermayeye göre değişimi (2001-2018) (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019 

verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 

 

TR33 İBBS bölgesine bakıldığı zaman yabancı sermayenin 2007, 2010, 2012, 2014 ve 2016 yıllarında 1-2 adet 
YTB aldığı, yerli sermayenin ise 2002 yılı dışında her yıl YTB aldığını ve son yıllarda ise belge sayısında artış 

olduğu Şekil 5’ de görülmektedir. Şekil 1’ de görüldüğü üzere 2005 yılı sonrasında azalan toplam işlenen tarım ve 

uzun ömürlü bitkilerin alanına karşın alınan YTB adedinde artış gözlenmektedir. Afyonkarahisar’ın %51 ve 

Manisa’nın %41 ile bölgede yerli sermayenin, Manisa’nın %67 ve Afyonkarahisar’ın %33 ile bölgede yabancı 

sermayenin en çok YTB aldığı iller olduğu Tablo 1’ de görülmektedir. Aynı tabloda Kütahya ve Uşak’ta yabancı 

sermayenin hiç YTB almadığı görülmektedir. 
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Şekil 6. TR3 İBBS bölgesinde tarım sektöründe düzenlenen yatırım teşvik belge adetlerinin yıllar itibari ile 

yerli ve yabancı sermayeye göre değişimi (2001-2018) (T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019 verilerinden 

yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 

 

TR3 İBBS bölgesinde yabancı sermayenin genel olarak 2007 yılından sonra YTB aldığı fakat az sayıda (1-2 
adet) olduğu, yerli sermayenin ise 2010 yılına kadar artarak gelen YTB alımının 2010 yılından sonra azaldığı ve 

son 2 yılda en yüksek seviyeye ulaştığı (40-42 adet) Şekil 6’ da görülmektedir. TR31 İBBS bölgesinde yerli 
sermayenin aldığı YTB adedinin 112, TR32 İBBS bölgesinde 124 olduğu ve TR33 İBBS bölgesinde 126 olduğu 

Tablo 1’ de görülmektedir. Aynı tabloda İzmir’in %31, Muğla’nın ve Afyonkarahisar’ın %18 ve Manisa’nın %14 

ile bölgede yerli sermayenin en çok YTB alan illeri olduğu görülmektedir. Aynı tabloda yabancı sermaye için 

İzmir’in %57, Manisa’nın %25 ve Afyonkarahisar’ın %13 olduğu görülmektedir.  

 

TR3 İBBS Bölgesinde Tarım Sektöründe Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerindeki İstihdamın Dağılımı; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. TR31 İBBS bölgesinde tarım sektöründe düzenlenen yatırım teşvik belge adetlerindeki toplam 

istihdamın yıllar itibari ile yerli/yabancı sermayeye göre değişimi (2001-2018) (T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, 2019 verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 

 

TR31 İBBS bölgesine bakıldığı zaman yabancı sermayenin 2001, 2002, 2009, 2011, 2013 ve 2015 yıllarında 

20-55 kişi istihdam yarattığı, yerli sermayenin ise 2010 yılına kadar yarattığı istihdam ortalaması ile 2010 yılından 

sonra yarattığı istihdam ortalamasının aynı seviyede olduğu Şekil 7’ den anlaşılmaktadır. En fazla istihdam 
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yaratılan yılın 754 kişiyle 2002 yılı olduğu görülmektedir. Şekil 1’ de görüldüğü üzere 2010 yılı sonrasında azalan 

toplam işlenen tarım ve uzun ömürlü bitkilerin alanına karşın yaratılan istihdam sayısında artışlar ve azalmalar 

gözlenmektedir. Tablo 2’ de görüldüğü üzere İzmir, TR3 İBBS bölgesi içerisinde %37 ile yerli sermayenin, %32 

ile yabancı sermayenin en çok istihdam yarattığı ildir. Tablo 1’ e bakıldığı zaman TR3 İBBS bölgesinde İzmir 

%56 ile yabancı sermayenin en çok YTB aldığı il olurken istihdamın %32’si İzmir ili için yaratılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. TR32 İBBS bölgesinde tarım sektöründe düzenlenen yatırım teşvik belge adetlerindeki toplam 
istihdamın yıllar itibari ile yerli/yabancı sermayeye göre değişimi (2001-2018) (T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, 2019 verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 

 

TR32 İBBS bölgesine bakıldığı zaman yabancı sermayenin sadece 2018 yılında 10 kişi istihdam yarattığı, yerli 

sermayenin ise 2010 yılına kadar ortalama 140 kişi olan istihdam sayısını 2010 yılından sonra ortalama 180 kişi 

olarak artırdığı Şekil 8’ de görülmektedir. Şekil 1’ de görüldüğü üzere 2010 yılı sonrasında azalan toplam işlenen 

tarım ve uzun ömürlü bitkilerin alanına karşın yaratılan istihdam sayısında artış gözlenmektedir. Bölge içerisindeki 

illerden Muğla’nın %38’ lik oranla yerli sermayenin, %100’lük oranla da yabancı sermayenin en çok istihdam 

yarattığı il olduğu Tablo 2’ de görülmektedir. Aynı tabloda yerli sermaye için Muğla’yı %33’le Denizli ve %29’la 

Aydın’ın takip ettiği görülmektedir. Tablo 1’e bakıldığı zaman TR32 İBBS bölgesinde Muğla %53 ile yerli 

sermayenin en çok YTB aldığı il olurken istihdamın %38’si Muğla İl’i için yaratılmıştır. Aynı tabloda Denizli’nin 

payı %28, Aydın’ın payı %19 iken yaratılan istihdam oranlarında Denizli’nin payı %33 ve Aydın’ın payı ise 

%29’dur. 
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Şekil 9. TR33 İBBS bölgesinde tarım sektöründe düzenlenen yatırım teşvik belge adetlerindeki toplam 

istihdamın yıllar itibari ile yerli/yabancı sermayeye göre değişimi (2001-2018) (T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, 2019 verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 

 

TR33 İBBS bölgesine bakıldığı zaman yabancı sermayenin daha çok 2010 yılından sonra (2007, 2010, 2012, 

2014 ve 2016 yılları) ortalama 100 kişi istihdam yaratmaya başladığını, yerli sermayenin ise 2002 yılı dışında her 

yıl istihdam yaratığını ve 2010 yılından itibaren ortalama istihdam sayısında artış olduğu Şekil 9’ da görülmektedir. 

620 kişi ile yerli sermayenin en fazla istihdam yarattığı yıl 2009 olurken, 408 kişi ile yabancı sermayenin ise 2010 

yılıdır. Şekil 1’ de görüldüğü üzere 2005 yılı sonrasında azalan toplam işlenen tarım ve uzun ömürlü bitkilerin 

alanına karşın yaratılan istihdam sayısında artış gözlenmektedir. Manisa’nın %54 ve Afyonkarahisar’ın %37 ile 

bölgede yerli sermayenin, Afyonkarahisar’ın %86 ve Manisa’nın %14 ile bölgede yabancı sermayenin en çok 

istihdam yarattığı iller olduğu Tablo 2’ de görülmektedir. Tablo 1’ e bakıldığı zaman TR33 İBBS bölgesinde 

Afyonkarahisar %51, Manisa %41 ile yerli sermayenin en çok YTB aldığı iller olurken istihdamın %54’ü Manisa, 

%37’si ise Afyonkarahisar İl’i için yaratılmıştır. Aynı tabloya bakıldığında Manisa’nın %67, Afyonkarahisar’ın 

%33 ile yabancı sermayenin en çok YTB aldığı iller olduğu fakat istihdamın %86’sı Afyonkarahisar, %14’ü 

Manisa İl’i için yaratılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. TR3 İBBS bölgesinde tarım sektöründe düzenlenen yatırım teşvik belge adetlerindeki toplam 

istihdamın yıllar itibari ile yerli/yabancı sermayeye göre değişimi (2001-2018) (T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, 2019 verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 
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TR3 İBBS bölgesine bakıldığında yabancı sermayenin 2010 yılından itibaren yarattığı istihdam sayısında artış 

olduğu, yerli sermayenin ise 2010 yılından sonra istihdam sayısı ortalamasını biraz artığı ve 2018 yılında 1246 

kişi ile en yüksek seviyeye ulaştığı Şekil 10’ de görülmektedir. TR31 İBBS bölgesi içinde yerli sermayenin 

yarattığı istihdam sayısının 4593 olduğu, TR32 İBBS bölgesi içinde 2898 olduğu ve TR33 İBBS bölgesi içinde 

ise 4887 olduğu Tablo 2’ de görülmektedir. Aynı tabloda İzmir’in %37, Manisa’nın %21 ve Afyonkarahisar’ın 

%15 ile bölgede yerli sermayenin en çok YTB alan illeri olduğu görülmektedir. Aynı tabloya yabancı sermaye için 

bakıldığı zaman Afyonkarahisar’ın %57, İzmir’in %32 ve Manisa’nın %10 olduğu görülmektedir.  

 

Şekil 11. Tarım sektöründe düzenlenen toplam yatırım teşvik belgelerinin yıllar itibari ile TR31, TR32, 

TR33 İBBS bölgelerine ve adetlerine göre dağılımı (yerli-yabancı sermaye, 2001-2018) (T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 2019 verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 

 

 

 

Tarım sektöründe düzenlenen YTB’lere Düzey 3 İBBS bölgeleri bazında bakıldığı zaman Şekil 11’ de 

görüldüğü üzere hem yerli hem de yabancı sermaye için İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar illerinde ağırlığın olduğu 

gözlemlenmektedir. Yabancı sermayenin, Kütahya, Uşak, Aydın ve Denizli’de hiç YTB almadığı, yerli 

sermayenin ise en fazla İzmir’de ve en az Kütahya ve Uşak’ta YTB aldığı görülmektedir. İzmir ve Manisa’nın ön 

plana çıkmasında ulaşım imkânları ve limanın etkisinin olduğu söylenebilir. 
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Şekil 12. Tarım sektöründe düzenlenen yatırım teşvik belge adetlerindeki toplam istihdamın yıllar itibari 

ile TR31, TR32, TR33 İBBS bölgelerinde yerli/yabancı sermayeye göre dağılımı (2001-2018) (T.C. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, 2019 verilerinden yararlanılarak yazarlar tarafından oluşturulmuştur) 

 

 

Tarım sektöründe düzenlenen YTB’lerin yarattığı istihdama Düzey 3 İBBS bölgeleri bazında bakıldığı zaman 

Şekil 12’ de görüldüğü üzere hem yerli hem de yabancı sermaye için İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar illerinde 
ağırlığın olduğu gözlemlenmektedir. Yabancı sermayenin, Kütahya, Uşak, Aydın ve Denizli’de hiç YTB almadığı 

için istihdam yaratmadığı görülmektedir. YTB alım oranında olduğu gibi yerli sermayenin en fazla İzmir’de ve en 

az Kütahya ve Uşak’ta istihdam yarattığı görülmektedir. İzmir ve Manisa’nın ön plana çıkmasında hem ulaşım 

imkânları hem de nüfus fazlalığının etkisinin olduğu söylenebilir. 

 

Sonuç 

 

Tarım sektörü için alınan YTB’ler incelendiğinde 2009 yılına kadar genelde aynı düzeyde olan belge sayısı 

2010 yılı itibari ile 2 katından fazla artış göstererek, 2017-2018 yıllarında yaklaşık 3 katına kadar gelmiştir. 2009 
yılının kırılma noktası olduğu ve bu yıldan sonra YTB alımında bir iyileşme başlamıştır. Bu iyileşmenin 

merkezinde 2008 yılında başlayan küresel krizin etkilerinin azalmaya başlaması ve öncekilerden farklı bir yapıda 

olan 2009 yılında hayata geçirilen 15199 sayılı yatırım teşvik sisteminin ortak etkisi bulunmaktadır.  

 

Tarım sektöründe alınan YTB’lerin yarattığı istihdama bakıldığında 2004 yılına kadar yükseliş olduktan sonra 

2010 yılına kadar azalmanın yaşandığını, 2010 yılı itibari ile tekrar 2004 yılındaki seviyeye gelinirken ardından 

tekrar düşüş dönemine girildiği ve 2017 yılı itibariyle yükselerek 2018 yılında zirveye ulaştığını görmekteyiz. 

YTB sayısının arttığı bazı yıllarda, istihdam sayısının azalmaya başladığı görülmektedir. YTB başına ortalama 
istihdam sayısının düştüğü ve yeni teşvik sisteminin çıktığı 2012 yılından sonra bu düşüşün daha da hızlandığını 
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söyleyebiliriz. Gün geçtikçe istihdam edilen personel başına yapılan harcama tutarlarının artması, firmaları daha 

az personel çalıştırmaya itmektedir. 

 

TR3 bölgesi içerisinde hem yerli hem yabancı sermaye için yatırım teşvik belge adetlerine ve yarattıkları 

istihdamlara bakıldığı zaman; ağırlıklı olarak İzmir’de yer seçtiğini görmekteyiz.  YTB alan illerde İzmir’de ve 

Muğla’da, yaratılan istihdam da ise İzmir’de ve Manisa’da yığılmanın olduğunu görmekteyiz. Uşak, Denizli ve 

Kütahya’nın yabancı sermaye adına hiç YTB almadığı, yerli sermaye adına ise düşük sayılarda YTB aldığını 

görmekteyiz. Daha doğudaki bölgelere nazaran göreceli olarak daha gelişmiş olan batı bölgelerinin yatırım 

teşviklerinden daha çok faydalandığı sonucuna ulaşmaktayız. Teşviklerin, iş gücü yaratma, işletmelerin rekabet 

gücünü artırma ve yabancı sermayeyi ülkeye çekmek gibi amaçları gerçekleştirdiğini fakat bunların yanında asıl 

ortaya çıkış amacı olan bölgelerarası gelişmişlik farkını azaltmak yerine, gelişmiş bölgelere daha fazla yatırım 

çekerek, geri kalmış bölgelerin bu özelliğini devam ettirmesine sebep olduğunu sonucunu görmekteyiz. 

 

Bir teşvik sisteminin bölgesel dengesizliklerin giderilmesindeki etkinliğinden söz edebilmek için öncelikle, 

teşviklerin sunulacağı yatırımlar açısından uygun yatırım ortamının sağlanması gerekmektedir. Ayrıca geri kalmış 

bölgelerin fark yaratan özelliklerini öne çıkartmak ve bu yolla yatırımcıların dikkatinin çekilmeye çalışılması da 

uygun bir politika olarak değerlendirilmektedir. 

 

Bu bildiri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, Şehir 

ve Bölge Planlama Programı kapsamında yapılan ve Doç. Dr. Neriman YÖRÜR danışmanlığında yürütülen, 

“İstatistiki Bölgelere Göre Türkiye’de 2000 Sonrası Tarım ve İmalat (Gıda-İçki) Sektörlerinde Düzenlenen 

Yatırım Teşvik Belgelerinin Dağılımının Değerlendirilmesi” isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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Fizyoterapistlerde mesleki yaralanma sıklığı 
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SÖZEL BİLDİRİ 

 

Amaç: Fizyoterapistlerde mesleki yaralanma sıkça görülmektedir. Bu durum mesleki bıkkınlık yaratmakla birlikte 

çalışanlarda performansın azalmasına da neden olmaktadır. Yapılan araştırmanın amacı fizyoterapistlerde mesleki 

yıl ve branşa bağlı meydana gelen ağrı ve yaralanma sıklığını araştırmaktır. 

Yöntem: Çalışma, anket yolu ile fizyoterapistlerin demografik bilgileri yanısıra çalışma alanları, mevcut kas 

iskelet sistemi ağrıları, ağrıların niteliği ve bu ağrıları dindirmek için sıklıkla başvurdukları yöntem sorgulandı. 

Ağrının niteliğin sorgulanması için McGill soru anketi kullanıldı. Bireylerden elde edilen verilerden kategorik 

olanlar dağılım yüzdeleri ile, ölçümle belirlenen sayısal veriler ortalama ve standart sapma değerleri ile gösterildi. 

Bulgular:  Çalışmaya 75 fizyoterapist (yaş 29,9±7,8yıl, 6,5±7,9 mesleki deneyim) dahil edildi. Değerlendirilen 

popülasyonun en sık nörolojik hasta tedavi ettiği saptandı. Fizyoterapistlerin en sık ağrıdan yakındığı bölgenin % 

50 ile bel olduğu saptandı. Katılımcıların %50’si haftada birkaç ağrıdan yakınmaktadır. Katılımcılar ağrı 

dindirmek amacıyla en sık germe egzersizlerini ve termoterapi ajanlarını kullanmaktadır. Fizyoterapistlerin McGill 

anketi puan ortalaması 39,2±11’dir. 

Tartışma: Fizyoterapistlerde bel ağrısının sık görülmesi, çalışma koşulları açısından önleyici yöntemlerin 

geliştirilmesini gerektirmektedir.  

 

Anahtar kelime: Mesleki Yaralanma, Ağrı,  Risk Faktörleri 

 

Frequency of occupational injury in physiotherapists 

 

mailto:guloznur@gmail.com


“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1762 
 

Purpose: Occupational injury is common in physiotherapists. This situation creates professional boredom, but 

also leads to decreased performance in employees. The aim of the study was to investigate the frequency of pain 

and injury in physiotherapists due to professional years and branches. 

Method: The study examined the demographics of physiotherapists as well as their field of study, existing 

musculoskeletal pains, the nature of novelties and the method they often used to relieve these pains. The McGill 

questionnaire was used to question the pain. The data obtained from the individuals were categorical with 

distribution percentages and the numerical data determined by the measurement were shown with mean and 

standard deviation values. 

Results: 75 physiotherapists (age 29.9±7.8 years, 6.5±7.9 professional experience) were included in the study. 

The participants were found to treat the most frequently neurological patients. The physiotherapists complained 

the most frequent pain on the low back area with 50 %. Fifty percent of participants complain of pain more than 

one time during a week. Participants use stretching exercises and thermotherapy agents most frequently to relieve 

pain. The average score of The McGill questionnaire is 39.2±11 among participants. 

Conclusion: The frequent occurrence of low back pain in physiotherapists requires the development of preventive 

methods in terms of working conditions. 

 

Keywords: Occupational Injury, Pain, Risk Factors 

 

GİRİŞ 

Mesleki yaralanma sonucu oluşan kas iskelet sistemi yaralanmaları; enflamatuar ve dejeneratif hastalıklar ile ağrı 

ve fonksiyonel kaybın neden olduğu bozukluklar olarak tanımlanabilir. Bozukluğun alevlenmesine önemli ölçüde 

katkıda bulunan, ancak tek nedeni olmayan çalışma faaliyetlerine ve koşullarına maruz kaldıklarında ortaya 

çıkarlar. Mesleki yaralanma sonucu oluşan kas iskelet sistemi yaralanmaları zamanla ortaya çıkar (1).  

Dünya Fizik Tedavi Konfederasyonu fizyoterapisti; kişilerin fonksiyonel kabiliyet ve hareketlerini iyileştirmeleri, 

geliştirmeleri ve sürdürmeleri amacıyla hizmet veren sağlık elemanı olarak tanımlar (2). Fizyoterapistler; hareket 

ve fonksiyonda meydana gelen hastalık, yaralanma gibi durumlarda ya da yaşlılıkla oluşan kayıpların giderilmesi 

amacıyla koruyucu ve tedavi amaçlı uygulamalardan sorumludur. Fizyoterapistler; sağlığın korunması, tedavi, 
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habilitasyon ve rehabilitasyon gibi alanlarda insanların fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal iyiliklerini göz 

önüne alarak yaşam kalitelerini yükseltmelerine yardımcı olur. (3) 

Sıklıkla tek nedeni olmayan bu durumun fizyoterapi mesleğinde ilişkilendirilmiş pek çok risk faktörü geçmiş 

çalışmalarda tanımlanmıştır. Masaj gibi manuel tekniklerin kullanımına bağlı el ve el bileği yaralanmaları 

ilişkilidir. Yaş da bir risk faktörü olarak tanımlanmıştır. Bork ve ark. yaptıkları araştırmada 50 yaş ve üzeri 

fizyoterapistlerin daha az kas iskelet sistemi yaralanması geçirdiklerini saptamıştır (4). 

Bu duruma ek olarak; Mierzejewski ve Kumar (5), Molumphy ve ark. (6), ve  Scholey ile Hair (7) yaptıkları 

araştırmalarda fizyoterapistlerde sıklıkla  kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının mezuniyet sonrası ilk 5 yıl ve 30 yaş 

öncesi meydana geldiğini saptamışlardır. Yaralanmanın erken dönemde daha sık karşılaşılması nedeniyle genç 

fizyoterapistlerin değerlendirilmesini daha büyük önem arz eder. Türkiye’de 2015 yılı itibari ile aktif çalışan 

fizyoterapist sayısı 9000 olarak ifade edilmektedir (8).Yapılan bu çalışmanın amacı genç fizyoterapistlerde görülen 

kas iskelet sistemi yakınmalarının sıklığını saptamaktır. 

MATERYAL METOD 

Araştırmaya Ankara yöresi’nde çalışan fizyoterapistler dahil edilmiştir. 75 fizyoterapist çalışmayı katılmayı kabul 

ederek anketleri doldurmuştur. Araştırma kapsamında kullanılan değerlendirme formu iki kısımdan oluşmaktadır. 

İlk kısım araştırmacının geliştirdiği çoklu Likert sorularından oluşur. Bu kısımda katılımcıların yaş, cinsiyet, 

mesleki deneyim süresi gibi demografik sorular yanısıra fizyoterapistlerin çalıştıkları alan 5’li likert tipi şeklinde 

hazırlanan soru ile sorgulandı. Katılımcıların egzersiz alışkanlıklarının sorgulanması amacıyla düzenli egzersiz 

alışkanlığı (evet/hayır), düzenli egzersiz alışkanlığı varlığında ise haftada kaç gün ve bir seferde kaç saat olduğu 

açık uçlu soru ile sorgulandı. Kas iskelet sistemi ağrıları ile baş etmek amaçlı kullandıkları terapatik yöntemler 

7’li likert tipi (Elektroterapi Ajanları/ Termoterapi Ajanları/ Germe Egzersizleri/ Stabilizasyon Egzersizleri/ 

Kuvvetlendirme Egzersizleri/ Aerobik Egzersizler/ Diğer) şeklinde hazırlanan soru ile sorgulanmıştır.  

Ağrının daha detaylı değerlendirilmesi amacıyla McGill Ağrı anketi kullanıldı. 1971 yılında Melzack tarafından 

geliştirilen anket, ağrının değerlendirmesinde kullanılmaktadır. Ülkemizde de ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik 

çalışması yapılan anketin cronbach alpha ile güvenirlik katsayısı toplam McGill Ağrı Anket puanı için 0,98 dir 

(9).  McGill Ağrı Anketi; ağrının yeri, zamanla ilişkisi, şiddeti hastada yarattığı his ve hasta için yaşanabilir ağrı 

belirlenmektedir. Anketten alınabilecek en yüksek puan 112’dir. Puan artışı ağrının artışını göstermektedir. 
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Değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu görsel (histogram ve olasılık grafikleri) ve analitik yöntemler 

(Kolmogorov- Smirnov testi) kullanılarak incelendi. Bireylerden elde edilen verilerden kategorik olanlar dağılım 

yüzdeleri ile, ölçümle belirlenen sayısal veriler ortalama ve standart sapma değerleri ile gösterildi. 

 

SONUÇLAR 

Çalışmaya 75 fizyoterapist (yaş 29,9±7,8yıl, 6,5±7,9 mesleki deneyim) dahil edildi. Değerlendirilen popülasyonun 

% 43 ile en sık ortopedik alanda çalıştığı saptandı. (Tablo)  

Fizyoterapistlerin %50’si düzenli egzersiz yapmaktadır. Egzersiz yapan grubun ortalama egzersiz yapma süresi 

haftada …. gün ….saat olarak saptandı (Tablo).  

Fizyoterapistlerin en sık ağrıdan yakındığı bölgenin % 50 ile bel olduğu saptandı (Grafik 1). Bel bölgesini gluteal 

ağrı ve interscapular bölgede hissedilen ağrı izlemektedir. Katılımcıların %50’si iki haftada bir ağrıdan 

yakınmaktadır. Sürekli ağrı hissedenlerin oranı %17 olarak saptandı. Çalışmaya katılan fizyoterapistler ağrı 

dindirmek amacıyla en sık germe egzersizlerini ve termoterapi ajanlarını kullanmaktadır (Grafik 2). 

Fizyoterapistlerin McGill anketi puan ortalaması 39,2±11 (min-max) olarak saptandı. 

Grafik 1.Fziyoterapistlerin ağrı hissetikleri vücut alanları 

 

Grafik 2.Fizyoterapistlerin ağrılarını dindirmek için başvurdukları yöntemleri kullanma yüzdeleri 
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Tablo. Katılan fizyoterapistlerin demografik özellikleri. 

  n % 

Yaş 21-40 67 89,3 

40> 8 10,7 

Cinsiyet Kadın 51 68 

Erkek 24 32 

Çalışma deneyimi (yıl) 

6,57,0 

10> 16 21,3 

10< 59 78,7 

Fizyoterapi Alanı  Ortopedik 49 65,3 

Nörolojik 61 81,3 

Pediatrik Nöroloji 31 41,3 

kardiyopulmoner 25 33,3 

Diğer 4 5,3 

 

TARTIŞMA 

Fizyoterapistlerde mesleki yaralanma sıklığının araştırılması amacıyla yapılan bu araştırmanın sonucunda 

katılımcıların %50 gibi yüksek bir oranda bel ağrısı saptandı. Fizyoterapistlerin kendi ağrılarını dindirmek 

amacıyla sıklıkla termoterapi ajanlarını kullandıkları, bununla birlikte uygulama da usta oldukları germe egzersizi, 

kuvvetlendirme egzersizlerini kullandıkları saptandı. Bel ağrısının araştırma yapılan popülasyonda en sık ağrı 

hissedilen bölge olması literatürde yapılmış araştırmalar ile benzerdir.(10-14) 

Mesleki bel ağrısı ile ilişkili faktörler genellikle fiziksel (işyeri) ve kişisel (bireysel) olarak gösterilir (15,16). 

Fiziksel faktörler ağır fiziksel iş, kaldırma, bükme, bükülme ve statik duruşlar (15,17-19) olarak belirtilirken, 
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kişisel faktörler değiştirilemez (yaş, cinsiyet, antropometri vb.) ve potansiyel olarak değiştirilebilir (fiziksel 

uygunluk, motor kontrol, kuvvet vb.) (18-20) olarak tanımlanmıştır.(21-22) 

Fizyoterapinin fiziksel olarak zorlu doğası, kas-iskelet sistemi problemlerinin gelişimine katkıda bulunabilir. Fizik 

tedavi uygulamaları sırasında fizyoterapistlerin sıklıkla gerçekleştirdikleri hareketler (sürekli eğilme, bükülme ve 

kaldırma görevleri, duruş ve yüksek güç seviyeleri için gerekli bazı manipülasyonlar, tedavi esnasında sürekli 

tekrar gerektiren hareketler, kısıtlı çalışma alanı, hastanın şekli ve büyüklüğü) risk faktörleri olarak 

tanımlanmaktadır. Yaş ve cinsiyet de olası risk faktörleri olarak tanımlanmıştır. (12) 

Araştırmamız sonucunda bel bölgesi en sık ağrı yaratan vücut bölgesi olarak saptandı. Bu sonuç Anyfantis ve 

Biska’nın araştırmalarında bulduğu sonuçlar ile benzerdir(23) 

Hastaları tedavi eden ve farklı kas-iskelet sistemi problemlerini tedavi etmek için fizyoterapi veren fizyoterapistin, 

farklı kas-iskelet sistemi bozuklukları ve yaralanmaları geliştirmeye eğilimli olduğunu gösteren bir sistematik 

çalışma, en çok önerilen stratejinin, fizyoterapistler arasında mesleki yaralanma sıklığının uygun raporlanmasının 

gerekliliği ve düzenli tekrarlanan ergonomi değerlendirmesi ile farkındalık eğitimi üzerinde durmaktadır. (24)  

 

Araştırma kapsamında egzersiz alışkanlığı değerlendirilmiş ve çalışmaya katılan fizyoterapistlerde düzenli 

egzersiz alışkanlığı % 50 olarak saptanmıştır. Bu durum öğrencilerde yapılan çalışma ile benzerdir (25) 

Mesleki yaralanmalar; işe dönüşte gecikme ve uzun dönem rahatsızlıklara neden olması,  çalışan üzerinde 

psikolojik etkileri ile birlikte üretimin azalmasına yol açması sebebiyle işveren, çalışan ve toplum için önem arz 

eder. Bu sebeple mesleki yaralanmaların engellenmesi ya da en aza indirgenmesi, hem ekonomik olduğu kadar  

toplum sağlığı açısından da önemlidir. (13) 

Yapılan araştırma bir takım limitasyonlar barındırmaktadır. Parmak değerlendirmesinin ayrıca yapılmaması, ağrı 

değerlendirmesinde geçmişin sorgulanmaması bu araştırmanın limitasyonlarıdır. 
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Özet: 

Deniz kirliliğinin ortaya çıkışı ile gelişen izleme çalışmaları ve bununla birlikte artan bilimsel bilgiler 

bilimsel çevrelerde ve kamuoyunda büyük bir ilgi uyandırmaktadır. Kalıcı organik kirleticiler, ağır metaller ve 

diğer kirleticiler sediment içinde depolanmakta ve çeşitli bio-jeo kimyasal prosesler ile tekrar su kolonuna 

geçebilmektedir. Bu kirleticiler mikroorganizmalar, sucul fauna ve flora tarafından biriktirilebilmekte ve besin 

zinciri yoluyla en üst tüketici olan insana kadar ulaşmaktadır. Belirlenen 12 istasyondan alınan İzmir İç Körfez 

örneklerinde ağır metallerin kirlilik ve birikim oranları belirlenmiştir. 

İzmir İç Körfezi’nin 12 istasyonundan alınan sediment örneklerinin ağır metal içerikleri incelenmiştir. 

Analiz sonuçları körfezin iç kısımlarına ilerledikçe kirliliğin arttığını göstermiştir ve alınan sediment örneklerinde 

en düşük ağır metal birikiminin, mangan hariç, İnciraltı (İstasyon 11) istasyonunda olduğu belirlenmiştir. En 

yüksek konsantrasyon ise Pb, Zn, Cd, Cr, Cu için Turan Arena Önü (İstasyon 3) olarak tespit edilirken, Hg 

konsantrasyonunun Göztepe’de (istasyon 7), Mn ve Fe konsantrasyonunun Yenikale (istasyon 12), Al 

konsantrasyonunun ise Karşıyaka Nikah Salonu’nda (istasyon 6) daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

İzmir iç Körfezi’nde büyük kanal projesi sonrası sedimentteki ağır metal birikiminde çok büyük bir 

değişikliğin olmadığı gözlenmiştir. Sedimentteki bu kirliliğin biyotestler ile değerlendirilmesi çok önemli bir 

gerekliliktir. 
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Abstract: 

Monitoring studies that have developed with the emergence of marine pollution and with the increasing 

scientific knowledge have aroused great interest in the scientific community and the public. Persistent organic 

pollutants, heavy metals and other pollutants are stored in the sediment and can be transferred back to the water 

column through various bio-geo-chemical processes. These pollutants can be deposited by microorganisms, 

aquatic fauna and flora and reach the highest consumer through the food chain. Heavy metal contents of sediment 

samples taken from 12 stations of İzmir Inner Bay were examined.  

According to the analysis results Heavy metal contents of sediment samples taken from 12 stations of 

İzmir Inner Bay were examined. The results of the analysis showed that as pollution progressed to the inner parts 

of the gulf, the lowest heavy metal accumulation in the sediment samples taken was at Inciraltı (Station 11) station 

except manganese. The highest concentration of Pb, Zn, Cd, Cr, Cu for Turan Arena (Station 3), while the Hg 

concentration in Göztepe (station 7), Mn and Fe concentration Yenikale (station 12), the concentration of Al 

Karsiyaka Nikah Hall (station 6). 

It was observed that there was not a big change in heavy metal accumulation in sediment after the big 

canal project in İzmir inner bay. Evaluation of this pollution in sediment by biotest is a very important requirement. 
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1. Giriş: 

Deniz kirliliğinin ortaya çıkışı ile gelişen izleme çalışmaları ve bununla birlikte artan bilimsel bilgiler 

bilimsel çevrelerde ve kamuoyunda büyük bir ilgi uyandırmaktadır. Yakın zamanlarda kimyasal kirlilik olayının 

meydana çıkmış̧ olması, özellikle endüstrileşmiş̧ bölgelerde deniz biotası için direkt veya endirekt olarak insan 

üzerinde toksikolojik etkiler oluşturabileceğinin anlaşılması ilgi kaynağı olmuştur. Bununla beraber daha iyi 

tanımlanması gereken bu olası atıkların öncelikle bize göre deniz ortamından sağlanan yaşam kaynaklarının yoğun 

etkileşimleri göz önüne alınarak incelenmesi gerekir. 

Sucul canlılar doğal olarak yada antropojenik kaynaklı birçok çeşit ve konsantrasyonda 

metallere maruz kalırlar. Bu metaller, biyolojik prosesleri destekleyen gerekli (essential) elementler 

olduğu gibi, herhangi bir bilinen biyolojik fonksiyonu olmayan (non-essential) metaller de olabilmektedir. 

Metal alınımı, regülasyonu, kullanılması ve atılımını içeren prosesler üzerinde hücresel fonksiyonlar 

kritik öneme sahiptir. Toksisite bu fonksiyonların bozulmasına  ve uygun olmayan hücresel yapılar ile 

metallerin interaksiyonuna neden olur. Hücresel seviyede yapılan ileri düzeyli çalışmalar  metallere 

maruz kalan sucul canlıların tepkileri ve mekanizmalarını anlamamıza yardımcı olacaktır. 

Sucul sistemlerdeki metallerin kimyasal çeşidi lokal çevrede bulunan ve o yere özgü fiziksel/kimyasal 

faktörlere bağlıdır. Tuzluluk, çözünmüş organik maddeler, pH, sertlik ve sediment yükü metallerin kimyasal 

formunu değiştiren etmenlerdir. Bütün bunlar metalin alınabilirliği ve toksisitesini de etkilemektedir. 

Sedimentler fiziksel ve kimyasal olarak kirlilik kaynağı olarak da davranabilirler. Suda çözünmeyen 

maddeler sedimentte birikim gösterebilmektedir. Ayrıca biyolojik kökenli sedimentler canlıların yapılarında 

biriktirdikleri çeşitli kirleticiler nedeniyle zararlı etkilerin kaynağı olabilmektedir.  Sedimentte birikim gösteren 

ağır metaller gibi hidrofobik maddeler ekosistemler açısından tehlike yaratabilmektedir. Sedimentte var olan tüm 

maddelerin tespiti ve miktarının bulunması hem zaman hem de maliyet açısından oldukça zordur. Ayrıca varlığı 

ve miktarı bilinen maddelerin canlılar üzerinde ne tür etkilerinin olduğunun bulunması da mutlaka gereklidir. 

İzmir Körfezi, geçtiğimiz 30-35 yıl içinde çok sayıda bilimsel araştırmaya konu olmuştur. Deniz 

bilimlerinin hemen her dalında (fiziksel, kimyasal, biyolojik, jeolojik oşinografi, deniz ekolojisi, uydu oşinografisi, 

kıyı alanları yönetimi vb.) yapılan bu izleme çalışmaları (Küçüksezgin. 1996, 2001; Boyacıoğlu ve Parlak, 2001; 

Küçüksezgin et al., 2006; Sayın, 2003; Duman et al., 2004; Bergin et al., 2006; Kontaş et al.,2004) Körfez’deki 

aşırı üretkenliğin (ötrofikasyon) ne derece önemli olduğunu ve besin elementi konsantrasyonlarının Dış 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1772 
 

Körfez’den Orta ve İç Körfez'e doğru arttığını, bu durumun da karasal girdilerden kaynaklandığını açıkça 

göstermiştir. 

2. Materyal Metod 

İzmir İç Körfez’de belirlenen koordinatlardaki 12 istasyondan (Tablo 1)van-ween grab yardımıyla sediment 

örnekleri alındı. Cam kaplarda laboratuvara soğuk ortamda taşınan örnekler, oda sıcaklığında kurumaya 

bırakıldı.  Kurutulmuş örnekler porselen havanda dövülüp toz haline getirildi ve 63 μm göz açıklığı olan 

elekten geçirildi.  Ağır metal ölçümlerinde akredite olmuş Bureau Veritas Mineral Laboratuvarına (Kanada) 

gönderilmiştir.  Bu laboratuvarda HNO3-HCL asit yakma yöntemi kullanılarak çözülmüş örnekler ICP-OES 

ile ağır metal içerikleri tayin edilmiştir.  

Sediment alınan istasyonlar ve koordinatları 

Tablo 6 Sediment örneklerinin alındığı istasyonlar ve koordinatları 

 

Geo-birikim Indeksi (Igeo): Sediment konsantrasyonunun kirlilik derecesinin belirlenmesi için aşağıdaki 

formülden yararlanılmıştır (Barhoumi, 2016): 

Igeo = Log2(Cn)/1.5(Bn) 

 

Cn: Belirlenen metalin sedimentteki konsantrasyonu 

Bn: Aynı sedimentte bulunan metalin background konsantrasyonu  

Faktör 1,5: litosferik etkilere bağlı matris düzeltme faktörü 
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Enrichment Faktör (EF): EF hesaplaması için normalleştirici olarak görev alan iki ana elementten 

Alüminyum (Al) ya da demir (Fe) kullanılarak aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır (Ergin et al., 1991): 

  

 EF = [(Metal/Fe)Örnek] : [(Metal/Fe)Ort.Crust] 

 

3. Bulgular 

Sediment örneklerinde analiz edilen ağır metallerden Kurşun (Pb) değeri Alsancak Limanı olan 3 

numaralı istasyonda 97,09 mg/kg iken en düşük değer ise 11 numaralı istasyon İnciraltı bölgesinde 22,96 

mg/kg olarak bulunmuştur.  

Çinko ve Kadmiyum değerlerine bakıldığında yine Alsancak Liman bölgesinin hem diğer istasyonlardan 

hem de yerkabuğu değerlerinden çok daha  yüksek bir değere sahip olduğu görülmektedir (Tablo 2). 

Tablo 7. İstasyonlardan elde edilen ağır metal değerleri (mg/kg) 

 

Geoakümülasyon indeksi (Igeo) hesaplamalarına göre Cd ve Hg için tüm istasyonlarda negatif değerler 

görülürken en yüksek değerler Pb elementinde görülmüştür (Tablo 3). Hesaplamalara göre Alsancak 

Liman bölgesi yine diğer tüm istasyonlardan ayrışmıştır.  

%

İstasyonlar Pb Zn Cd Cr Cu Hg Mn Fe Al S

1 69,89 181 0,32 101,7 62,22 0,461 399 26800,00 19100,00 1,07

2 84,95 211 0,37 91,8 64,48 0,326 424 27200,00 18000,00 0,98

3 97,09 297,4 0,6 148,7 92,83 0,436 337 28300,00 21500,00 0,94

4 90,53 244,9 0,49 116,9 74,4 0,285 347 28500,00 21900,00 0,94

5 73,37 237,3 0,53 116,1 81,78 0,594 400 26900,00 18900,00 1,25

6 57,53 207,7 0,4 109,6 66,66 0,334 440 30000,00 22000,00 1,25

7 74,65 246,7 0,51 116,6 83,85 0,687 394 27400,00 19100,00 1,3

8 76,82 155,5 0,28 93,1 51,37 0,401 463 29700,00 19800,00 1,34

9 33,55 138,7 0,21 80,20 39,72 0,199 417 27400,00 18200,00 1,01

10 35,14 138,9 0,23 82,4 41,22 0,248 476 30900,00 18600,00 0,87

11 22,96 93,9 0,09 69,4 24,79 0,185 497 25700,00 15200,00 0,46

12 30,78 108,3 0,11 81 30,65 0,203 557 31800,00 18300,00 0,52

STD DS11 
(Gözlenen)

139,37 329,7 2,32 56,3 145,07 274 972 3,11 1,15
0,28

STD DS11 
(Beklenen)

138 345 2,37 61,5 149 260 1055 3,10 1,13
0,2835

STD OREAS45EA 
(Gözlenen)

14,59 32,5 0,02 852 716,67 15 423 23,16 3,50
0,04

STD OREAS45EA 
(Beklenen)

14,3 31,4 0,03 849 709 10 400 23,51 3,13
0,036

Blank <0,01 <0,01 <0,01 <0,5 <0,01 <5 <1 <0,01 <0,01 <0,02

*shale average 20 100 0,2 90 50 0,3 850 47200,00 80000,00 2400

**Martin&Whitfield 
(1983)

16 153 0,2 71 32 nd 720 35900,00

mg/kg
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Tablo 8. Geoakümülasyon İndeks değerleri 

 

Zenginleşme faktörü (Enrichment Factor) hesaplamalarına göre; diğer tüm istasyonlara göre Alsancak Liman 

bölgesinden alınan sedimentlerde Pb, Cd ve Cu elementlerinin birikimi sırasıyla 6,16 – 5 ve 3,69 gibi oldukça 

yüksek değerlerdedir (Tablo 4). 

 

Tablo 9. İstasyonlardan elde edilen zenginleştirme faktörü (EF) 

 

 

Sonuç ve Tartışma: 

İstasyonlar Pb Zn Cd Cr Cu Hg Mn

1 0,255292 0,032679 -5,479521 0,062612 0,124152 -2,482581 0,008

2 0,267023 0,033643 -4,781343 0,061225 0,125225 -3,593458 0,008081

3 0,275052 0,035801 -2,456552 0,067758 0,136177 -2,661333 0,007775

4 0,258213 0,034382 -3,053119 0,064406 0,132368 -1,669923 0,008004

5 0,270847 0,03458 -3,430488 0,064499 0,129526 -4,024369 0,007814

6 0,243593 0,033544 -4,406427 0,063625 0,126224 -3,515733 0,008131

7 0,260975 0,031724 -6,121671 0,061415 0,118393 -2,929613 0,008199

8 0,259253 0,034626 -3,238103 0,064464 0,13312 -1,203596 0,007983

9 0,21396 0,031015 -7,067647 0,059761 0,111777 -4,470195 0,008236

10 0,211177 0,031006 -7,505129 0,059395 0,110662 -5,17591 0,008059

11 0,188377 0,028554 -11,57977 0,057435 0,096493 -5,409784 0,008294

12 0,205997 0,02945 -10,61475 0,059529 0,102871 -5,112107 0,008446

İstasyonlar Pb Zn Cd Cr Cu Hg Mn

1 4,681931 1,585383 2,81791 1,918491 2,608586 2,687733 0,740699

2 5,607113 1,820975 3,210294 1,706269 2,663582 1,872702 0,775534

3 6,159321 2,466862 5,003534 2,656429 3,685631 2,407244 0,592444

4 4,896785 2,070789 4,649814 2,181995 3,415897 3,450279 0,739795

5 5,702857 2,017132 4,057544 2,073688 2,933176 1,5625 0,605743

6 3,442849 1,625196 3,146667 1,846983 2,496629 1,739583 0,729685

7 4,643684 1,229035 2,224916 1,584773 1,943404 2,109638 0,775583

8 4,891297 2,113533 4,392701 2,151403 3,438448 3,917655 0,715401

9 2,041682 1,055199 1,756634 1,348163 1,498855 1,254045 0,766395

10 2,198299 1,188273 1,808759 1,479781 1,628803 1,134808 0,757163

11 1,603923 0,857675 0,826459 1,365212 1,083811 1,124757 0,962115

12 1,737746 0,799451 0,816352 1,28775 1,082962 0,997445 0,871429

*shale average 20 100 0,2 90 50 0,3 850
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Sedimentler alındığı ortamın kirlilik düzeyi ile ilgili aydınlatıcı bilgiler sağlaması açısından son derece 

önemlidir. Sediment örneklerindeki kimyasal içeriklerin tanımlanması ve miktarlarını belirlenmesi oldukça 

önemlidir. 

İzleme çalışmaları, Körfez’deki aşırı üretkenliğin (ötrofikasyon) ne derece önemli olduğunu ve besin 

elementi konsantrasyonlarının Dış Körfez’den Orta ve İç Körfez'e doğru arttığını, bu durumun da karasal 

girdilerden kaynaklandığını açıkça göstermiştir. 2000 yılı başında Büyük Kanal Arıtma Tesisi’nin devreye 

girmesinden sonra Orta ve İç Körfez'de fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişiklikler söz konusu olmuştur. 1997-

2007 yılları arasında yapılan ve sedimentteki civa (Hg), kadmiyum (Cd), krom (Cr), kurşun (Pb), bakır (Cu) ve 

çinko (Zn) konsantrasyonları ölçülmüş, metal seviyelerinde büyük bir değişim görülmemiştir. Dış ve Orta 

Körfez’de ölçülen değerler genellikle Akdeniz Background değeri(Whitehead et al., 1985) seviyesinde kalırken İç 

Körfez’de  Hg, Pb, Cr ,Cu ve Zn Akdeniz’de verilen zemin (background) seviyelerinin üstünde sonuçlar 

bulunmuştur (Atgin et al., 2000).  Mevcut çalışmada Kurşun için 62 ppm değeri 2000 yılında yapılan çalışmadan 

elde edilen sonuçlar aynı çıkarken Cr için ciddi bir iyileşme görülmüş ve 300 ppm olan değer mevcut çalışmada 

101 ppm olarak bulunmuştur. 

Turan karayolları iskele önünden alınan sediment örneklerinde 1998 yılında Cd 0,42 ppm düzeyinde iken 0,32 

ppm olarak ölçülmüştür. 

 İstasyonlar arasında ölçülen tüm ağır metaller açısından en yüksek değerlerin Alsancak Liman 

bölgesinden alınan sedimentlerde olduğu görülmüştür. İzmir iç körfezi’nde büyük kanal projesi sonrası 

sedimentteki ağır metal birikiminde çok büyük bir değişikliğin olmadığı gözlenmiştir. Sedimentteki bu  kirliliğin 

biyotestler ile değerlendirilmesi amacıyla fitotoksiste testleri çalışılmaktadır. Bu şekilde analitik olarak 

ölçülemeyen kirlilik etkenlerinin canlı üzerindeki etkileri belirlenecek ve İzmir iç körfezi kirliliği daha detaylı 

olarak değerlendirilebilecektir. 

 

Teşekkür: 

Bu çalışma 2017 – SÜF – 013 numaralı proje ile E.Ü BAP kordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir. 
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Wheat 

 

İsmet BAŞER1)   İlker Gider2)   Alpay BALKAN1)   Oğuz BİLGİN1) 

1) Tekirdağ Namık Kemal University, Faculty of Agriculture, Department of Field Crops, Tekirdağ, Turkey. 

2) Tekirdağ Namık Kemal University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Tekirdağ, Turkey. 

*Corresponding author: ibaser@nku.edu.tr  

 

Özet 

Çalışmada, erkenci, orta ve geççi olarak üç farklı olgunlaşma grubunda yer alan ekmeklik buğday 

genotipleri 1 Kasım, 15 Kasım ve 30 Kasım tarihlerinde olmak üzere üç farklı ekim zamanında ekilmiştir. 

Araştırmada,  Esperia, Genesi ve Anapo çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Bu çeşitlerin tohumları ekim 

öncesi 4 farklı tohum ilacı (Prothioconazole+tebuconazole, Carboxin+thiram Prochloraz+tiriticonazole ve kontrol) 

ile ilaçlanmıştır. Çeşitler 4 farklı tohum ilacı uygulamasından sonra 3 farklı ekim zamanın da ekilmiştir. Çalışmada 

ekmeklik buğday çeşitlerin kök çürüklüğü oranı üzerine farklı tohum ilacı uygulamasının etkisi istatistiki olarak 

önemli bulunmuştur. Farklı ekim zamanında en düşük kök çürüklüğü oranı % 2,714 ile 

Prothioconazole+tebuconazole ilaçlama uygulamasından olmuş, bunu % 3,31 ile Prochloraz+tiriticonazoleile ilaç 

uygulaması izlemiştir. En yüksek kök çürüklüğü oranı ise % 3,64 ile en erken ekim zamanı olan 01 Kasım da 

yapılan ekimde olmuştur. Elde edilen veriler ekimin erken yapılmasının kök çürüklüğünü artırdığını 

göstermektedir. Dört farklı ilaçlamada ise en yüksek kök çürüklüğü oranı % 5,59 ile ilaç uygulanmayan parsellerde 

gözlenmiştir. En düşük kök çürüklüğü oranı ise sırasıyla % 1,96, % 2,10 ve % 2,89 ile aynı istatistik grupta yer 

alan Prothioconazole+tebuconazole, Carboxin+thiram ve Prochloraz+tiriticonazole ile ilaç uygulamasından elde 

edilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Buğday, kök çürüklüğü, ekim zamanı, tohum ilacı, çeşit 

 

Abstract 

In this study, bread wheat genotypes in early, middle and late ripening group were sown in three different 
periods as 1 November, 15 November and 30 November. Esperia, Genesi and Anapo bread wheat varieties were 
used as material in the study. The seeds of these varieties were sprayed with 4 different seed pesticide 
(Prothioconazole+tebuconazole, Carboxin+thiram, Prochloraz+tiriticonazoleand and control). The cultivars were 
sown after spraying with 4 different seed pesticide at 3 different sowing times. The effect of different variety, 
sowing time and seed pesticide applications on the root rot rate were found statistically significant. The lowest 
root rot rate at different sowing times was caused by Prothioconazole + tebuconazole application with 2.714%, 
followed by Prochloraz + tiriticonazole with 3.31%. The highest root rot rate was in the earliest planting on 
November 01 with 3.64%. The data obtained show that early sowing increases root rot. In four different 
applications, the highest root rot rate was obtained in 5.59% of the control parcels without treatment. The lowest 
root rot rate was 1.96%, 2.10% and 2.89% and the same statistical group of Prothioconazole + tebuconazole, 
Carboxin + thiram and Prochloraz + tiriticonazole drug application was obtained. 

 

Key Words: Wheat, root rot, sowing time, seed pesticide, variety 

 

Giriş 

 

Bütün canlıların biotik ve abiotik stres faktörlerine dayanıklılığı genetik yapıları ve yetiştikleri çevre 

koşulları ile yakından ilişkilidir. Bitkiler farklı biotik ve abiotik stress faktörleri tarafından önemli düzeyde 

mailto:ibaser@nku.edu.tr
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etkilenmektedir. Biotik stress faktörlerinden hastalıklar en önemli etkiye sahiptir. Bölgelere göre değişmekle 

birlikte mantari hastalıklar en önemli biotik stress faktölerindendir. Buğdayda kök boğazı çürüklüğü hastalığının 

olumsuz etkisi son yıllarda artmaktadır ve kök boğazı çürüklüğü hastalığına Fusarium culmorum, Fusarium 

pseudograminearom, Gaumannomyces graminis, Bipolaris sorokiniana, Rhizoctonia cerealis gibi mantarlar 

neden olmaktadır. Hastalığa neden olan bu mantarlar, toprak kökenli olup tohumla taşınabilmektedir. Dünyada 

kök ve kök boğazı çürüklüğü ve nematodların yol açtığı verim kaybıyla ilgili olarak birçok çalışma yapılmıştır. 

Avrupa, ABD, Batı Asya, Kuzey Afrika, Avustralya ve Kanada’da yapılan çalışmalar, toprak kaynaklı bu 

etmenlerden dolayı tahılda verim kaybının % 5-50 arasında değiştiğini göstermektedir (Singh vd., 2005, Nicol ve 

Rivoal 2008). Fusarium türlerinin, tohum/toprak kaynaklı enfeksiyonlar sonucu buğdayın kök ve kök boğazında 

şiddetli enfeksiyonlardan kaynaklanan % 17’ye ulaşan ürün kayıplarına yol açtığı bildirilmiştir (Parry vd., 1995). 

Son yıllarda Trakya Bölgesinde buğdayda kök boğazı hastalığında önemli oranda artış gözlenmiş ve bu 

hastalığa bağlı olarak tane verimi ve kalitesinde önemli azalmalar olmuştur. Hastalıkla mücadelede bitkilerin 

genotipik (çeşidin) yapısı, genotipin (çeşidin) yetiştirildiği çevre koşulları, genotipin (çeşidin) yetiştiği toprak 

özellikleri, genotipe (çeşide) yetişmesi boyunca uygulanan kültürel uygulamalar önemli derecede etkilidir. 

Ülkemizde de son yıllarda kök ve kök boğazına dayanıklılık ile iligli bazı çalışmalar yapılmış ve önemli sonuçlar 

elde edilmiştir Buğdayda kök ve kök boğazında Fusarium spp.’den dolayı şiddetli enfeksiyonlar sonucu üründe 

önemli verim kayıplarının olduğu ve hastalık şiddetinin % 20-80 arasında değişebildiği tespit edilmiştir (Uçkun 

ve Yıldız 2004, Araz vd. 2009, Hekimhan ve Boyraz 2011). Hastalıkla bulaşık alanlarda yapılan çalışmalar kök 

ve kök boğazı hastalığından dolayı göre bölgede yetişen çeşitlerde verim kaybının % 42’ye kadar çıktığını 

göstermektedir (Hekimhan vd., 2004). Değişik tahıl çeşitlerinin kullanıldığı bir araştırmaya göre ise nematisit 

kullanılması ile verim artışı % 7-89 arasında değişmiştir (Bolat vd., 2004). Ülkesel kök ve kök boğazı çürüklüğü 

proje çalışmaları çerçevesinde düşük azot dozları uygulamalarında hastalık şiddeti düşmüş, ancak bunun verime 

olumlu bir etkisi bulunmamıştır (Bağcı vd., 2006). Diğer bir çalışmada ise azot dozunun arttırtmasının buğdayda 

kök ve kök boğazı hastalığını artırdığını bildirilmiştir (Smiley vd., 1996). 

Bu çalışmada farklı olgunlaşma grubuna sahip ekmeklik buğday çeşitlerinde farklı ekim zamanı ve farklı 

etken maddeye sahip tohum ilaçlarının kök çürüklüğü oranı üzerine etkisini araştırılmıştır.  

 

Materyal ve Metod 

 

Çalışma, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Deneme 

Alanlarında bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada 

Esperia (1), Anapo (2), ve Genesi (3) çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Çalışmada buğday genotipleri 

erkenci, orta ve geççi olarak üç farklı olgunlaşma grubunda olarak 1 Kasım (1. Ekim), 15 Kasım (2. Ekim) ve 30 

Kasım (3. Ekim) tarihlerinde olmak üzere üç farklı ekim zamanında ekilmiştir. Bu çeşitlerin tohumları 4 farklı 

tohum ilacı ile ilaçlanmıştır. Çeşitler 3 farklı ekim zamanında 4 farklı tohum ilacı (Carboxin+thiram (1), 

Prothioconazole+tebuconazole (2), Prochloraz+tiriticonazole (3) ve kontrol (4)) uygulamasından sonra ekilmiştir. 

Ekimler 6 sıra olarak, sıra arası 17 cm olan 5 metrelik sıralara metrekarede 500 tohum olacak parsel ekim mibzeri 

ile yapılmıştır. Çalışmada yabancı ot gelişimini önlemek için yabancı ot ilaçlaması + çim ilacı atılmıştır. Hastalık 
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ve zararlılara karşı deneme alanında herhangi bir mücadele yapılmamıştır. Hasat olgunluğuna gelen bitkilerde 

gerekli ölçüm ve tartımlar için bitki örnekleri alınmış ve bitkiler parsel biçerdöveri ile hasat edilmiştir.  

Kök ve kök boğazı çürüklüğü: Farklı uygulama yapılan her parseldeki 10 bitki iki dönemde incelenerek 

parsellerdeki hastalıklı ve sağlıklı bitkiler sayılarak kaydedilmiştir. Doğal koşullar altında yapılan dayanıklılık 

çalışmalarında esas amaç dayanıklı bitkilerle dayanıksız bitkileri seçmektir. Alınan bitki örnekleri Tablo 1’de 

verilen 0-5 skalasına göre (Wildermuth ve McNamara,1994) hastalık şiddetleri açısından değerlendirilmiştir.  

Tablo 1. Kök ve kök boğazındaki Fusarium spp. hastalık şiddetinin değerlendirilmesi için kullanılacak olan 

tanımsal skala 

Skala Değeri Hastalığın Tanımı 
0 Sağlıklı bitki, sözü edilen bölgelerde herhangi bir renk değişimi yok 
1 Nekroz alanı %25’den az 
2 Nekroz alanı %25-50 arasında 
3 Nekroz alanı %51-75 arasında 
4 Nekroz alanı %75’den fazla 
5 Bitki ölmüş 

 

Denemeden elde edilen verilerde JUMP 5.0 istatistiki paket programı kullanılarak varyans analizi 

yapılmış, elde edilen ortalamalar arasındaki farklılıklar ise DUNCAN testi ile belirlenmiştir.  

Bulgular ve Tartışma 

 

Üç farklı olgunlaşma grubunda olan ekmeklik buğday çeşitleri 3 farklı zamanda ekilmiş ve 4 farklı tohum 

ilacı (Carboxin+thiram (1), Prothioconazole+tebuconazole (2),  Prochloraz+tiriticonazole (3) ve kontrol (4) ) 

uygulanmış alanlarda elde edilen bitkilerde kök boğazı zarar oranları için elde edilen değerlerde varyans analizi 

yapılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 2’ de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Ekmeklik buğday çeşitlerinde kök ve kök boğazı çürüklüğü değerinde varyans analizi sonuçları 

Varyasyon kaynağı  

S.D. 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

 

F hesap 

Fçizelge 

0.05         0.01 

Blok 2 20.152              10.076 1.441 6.940  18.000 

Ekim zamanı (A) 2 13.595              6.797  0.972 6.940  18.000 

H1 4 27.963         6.991    

Çeşit (B) 2 8.331               4.166  0.929  3.890   6.930 

A x B interaksiyonu 4 23.419         5.855       1.306 3.260   5.410 

H2 12 53.779         4.482    

İlaç (C) 3 216.553            72.184  12.018**   2.760   4.130 

A x C interaksiyonu 6 42.126                 7.021 1.169 2.250   3.120 
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B x C interaksiyonu 6 24.232               4.039 0.672 2.250   3.120 

A x B x C interaksiyonu 12 54.067               4.506 0.750 1.920   2.500 

H3 54 252.272         6.006    

Genel 107 736.490         7.753    

**) %1 düzeyinde önemli 

 

Tablo 2’den de görüleceği gibi varyans analizi sonucuna göre kök çürüklüğü üzerine farklı tohum ilacı 

uygulamasının etkisi istatistiki olarak % 1 düzeyinde önemli bulunurken, ekim zamanı, çeşit, ekim zamanı çeşit, 

ekim zamanı ilaç, çeşit x ilaç ve ekim zamanı x çeşit x ilaç interaksiyonu ise istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. 

Elde edilen ortalama değerler arasındaki önemliliği belirlemek için önemlilik testi yapılmış ve önemlilik grupları 

Tablo 3’te verilmiştir. 

Farklı ekim zamanının kök çürüklüğüne etkisi istatistiki olarak önemsiz olmakla birlikte, en düşük kök 

çürüklüğü oranı % 2.714 ile 30 Kasım ekim zamanı olan geç ekimde olmuş, bunu % 3.31 ile 15 Kasım ekim 

zamanı izlemiştir. En yüksek kök çürüklüğü oranı ise % 3.64 ile en erken ekim olan 01 Kasımda yapılan ekimden 

elde edilmiştir. Elde edilen veriler ekim zamanının erken yapılmasının kök çürüklüğü oranını artırdığını 

göstermektedir. 

 

 

 

 

Tablo 3. Kök ve kök boğazı çürüklüğü değerlerinde (%) önemlilik testi sonuçları 

Ekim Zamanı Çeşit İlaçlama 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1 2 3 4 

3.639 3.313 2.714 3.226 3.618 2.903 1.955 b 2.095 b 2.885 b 5.593 a 

  LSD =1.998 

 

Ekim Z.x çeşit 

interaksiyonu 
Ekim Z. x ilaç 

interaksiyonu 
Çeşit x ilaç 

interaksiyonu 
Ekim zamanı x Çeşit x İlaç 

interaksiyonu 

1  *  1 

1  *  2 

1  *  3 

2  *  1 

2  *  2 

2  *  3 

3  *  1 

3  *  2 

4.250 

3.250 

3.417 

2.222 

3.273 

2.500 

2.900 

4.364 

1  *  1                           
1  *  2 

1  *  3                        
1  *  4                        
2  *  1                        
2  *  2                        
2  *  3                        
2  *  4                        
3  *  1                        
3  *  2 

3  *  3                        
3  *  4 

2.556 

2.667 

2.778 

6.556 

1.667 

1.400 

1.500 

5.222 

1  *  1                      
1  *  2                        
1  *  3 

1  *  4                        
2  *  1                        
2  *  2                        
2  *  3                        
2  *  4 

3  *  1                        
3  *  2                         
3  *  3 

2.500 

2.143 

2.222 

5.556 

1.889 

2.143 

4.333 

5.778 

1 * 1 * 1 

1 * 1 * 2 

1 * 1 * 3 

1 * 1 * 4                                  
1 * 2 * 1 

1 * 2 * 2 

1 * 2 * 3 

1 * 2 * 4 

3.667 

3.000 

3.333 

7.000 

2.000 

2.333 

2.333 

6.333 

2 * 2 * 3 

2 * 2 * 4 

2 * 3 * 1 

2 * 3 * 2 

2 * 3 * 3 

2 * 3 * 4 

3 * 1 * 1 

3 * 1 * 2 

2.000 

6.333 

1.000 

1.000 

1.500 

4.667 

1.500 

2.000 
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3  *  3 2.636 1.429 

1.857 

4.222 

5.000 

3  *  4 1.571 

2.000 

2.000 

5.444 

1 * 3 * 1 

1 * 3 * 2                                     
1 * 3 * 3 

1 * 3 * 4 

2 * 1 * 1 

2 * 1 * 2                                     
2 * 1 * 3 

2 * 1 * 4 

2 * 2 * 1 

2 * 2 * 2 

2.000 

2.667 

2.667 

6.333 

1.000 

1.000 

1.000 

4.667 

2.333 

2.000 

3 * 1 * 3 

3 * 1 * 4 

3 * 2 * 1 

3 * 2 * 2 

3 * 2 * 3 

3 * 2 * 4 

3 * 3 * 1 

3 * 3 * 2 

3 * 3 * 3 

3 * 3 * 4 

2.333 

5.000 

1.333 

2.000 

2.667 

4.667 

1.500 

1.667 

1.667 

5.333 

 

 İncelenen çeşitler ele alındığında ekmeklik buğday çeşitleri arasında en düşük kök çürüklüğü oranı en 

erkenci çeşit olan Anapo çeşidinde (% 2.90) olmuştur. En yüksek kök çürüklüğü oranı ise % 3. 62 ile denemede 

en geççi olan Genesi çeşidinde bulunmuştur.  

 Farklı etken maddeli ilaçların kök çürüklüğü oranı üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

En yüksek kök çürüklüğü oranı % 5.59 ile ilaç uygulanmayan kontrol parsellerden elde edilmiştir. En düşük kök 

çürüklüğü oranı ise sırasıyla % 1.96, % 2.1 ve % 2.89 ile aynı istatistik grupta yer alan 

Prothioconazole+tebuconazole, Carboxin+thiram ve Prochloraz+tiriticonazole uygulamasından elde edilmiştir.  

 Ekim zamanı x çeşit interaksiyonu önemsiz olmakla birlikte en yüksek kök çürüklüğü oranı 30 Kasım 

ekim zamanında Genesi çeşidinde  (% 4.36) ve 01 Kasım ekim zamanında Esperia çeşidinde (% 4.25) elde 

edilmiştir. En düşük değer ise 15 Kasım ekim zamanında Esperia çeşidinde (% 2.22) belirlenmiştir. 

Ekim zamanı x ilaç interaksiyonunda en yüksek kök çürüklüğü oranı % 6.56, % 5.44 ve % 5.22 ile 01 

Kasım, 30 Kasım ve 15 Kasım ekim zamanında ilaçlanmamış kontrol parsellerde elde edilmiştir. En düşük kök 

çürüklüğü oranı ise % 1.4, % 1.5 ve % 1.67 ile 15 Kasım ekim zamanında Prothioconazole+tebuconazole, 

Carboxin+thiram ve Prochloraz+tiriticonazole ile ilaçlamalardan elde edilmiştir.   

Çeşit x ilaç interaksiyonunda en düşük kök çürüklüğü oranı % 1.57 ile Anapo çeşidinde 

Prothioconazole+tebuconazole ile ilaçlamadan ve % 1.89 ile Genesi çeşidinde Prothioconazole+tebuconazole ile 

ilaçlamadan elde edilmiştir. En yüksek kök çürüklüğü oranı ise % 5.78, % 5.56 ve % 5.44 ile Genesi, Esperia ve 

Anapo çeşitlerinin ilaç uygulanmayan kontrol bitkilerde belirlenmiştir.  

 Ekim zamanı x çeşit x ilaç interaksiyonuda en yüksek kök çürüklüğü oranı % 7.00 ile 01 Kasım  ekim 

zamanında  Esperia çeşidinde  ilaçlanmamış bitkilerde, % 6.33 ile 01 Kasım ekiminde Esperia çeşidinde, 15 kasım 

ekiminde Genesi çeşidinde ilaçlanmamış alanlardaki bitkilerde elde edilmiştir. En düşük kök çürüklüğü oranı ise 

% 1 ile 15 Kasım ekim zamanında Esperia çeşidinde Prothioconazole+tebuconazole ile ilaçlama, 15 Kasım 

ekiminde Esperia çeşidinde Carboxin+thiram ile ilaçlamada ve 15 Kasım ekiminde Genesi çeşidinde 

Prochloraz+tiriticonazoleile ilaçlamada elde edilmiştir.  
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Sonuç olarak, ekmeklik buğdaylarda kök boğazı çürüklüğüne dayanıklılıkta çeşit, ekim zamanı ve tohum 

ilaçlaması oldukça önemli etkiye sahiptir. Erkenci genotipler kök boğazına daha dayanıklı olurken, erken ekimler 

kök boğazı zararını artırmaktadır. Özellikle tohum ilaçlaması kök boğazı zararında oldukça etkilidir. Tohum 

ilaçlarında kök çürüklüğü oranını azaltmada etken maddeler sırasıyla Carboxin+thiram, Prochloraz+tiriticonazole 

ve Prothioconazole+tebuconazole olarak belirlenmiştir.  
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Özet 
Çalışma, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Deneme 

Alanında, 3 tekrarlmalı olarak Tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre iki farklı dönemde 

süt ve hamur olum döneminde hasat edilen bazı tahıl bitkilerinin yem verimini ve kimyasal bileşimlerini belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Çalışmada yulaf, arpa, çavdar, tritikale ve buğday türlerine ait 20 genotip materyal olarak 

kullanılmıştır.  Denemede ana parsellere çeşitler alt parsellere ise biçim zamanı uygulanmıştır.  İncelenen 

genotipler 0.85 x 5 metrelik parsellere ekilmiştir.  Ekimden önce 5 kg da-1 saf azot ve fosfor, sapa kalkmanın 

başlangıcında 8 kg da-1 saf azot (üre)  ve başaklanmadan önce 5 kg da-1 saf azot (amonyum nitrat) olacak şekilde 

gübreleme yapılmıştır. Süt ve hamur olum döneminde hasat edilen bitkilerde ot verimi ve bazı kimyasal analizler 

yapılmıştır. Çalışmada yeşil ot verimi, kuru ot verimi, protein oranı, kül oranı, ADF, NDF ve ADL oranları 

belirlenmiştir. Denemeye alınan serin iklim tahıllarının ortalama olarak yeşil ot verimleri 1925-7552 kg da-1 

arasında, kuru ot verimleri 747-2106 kg da-1 arasında, ham protein oranları %8.33-13.74 arasında, ham kül oranları 

%5.66-12.53 arasında, NDF oranları %49.04-72.04, ADF oranları %29.52-51.65 ve ADL oranları %3.45-8.52% 
arasında değişim göstermiştir. Hasat zamanı yeşil ve kuru otun kimyasal kompozisyonu üzerine istatistiki olarak 

önemli etki yapmıştır. Geciken hasat zamanı kuru ot verimi artırırken, ham protein, ham kül, ADF, NDF ve ADL 

oranlarında azalmalara neden olmuştur.  
Key Words : Tahıl, hasat  zamanı, kuru ot verimi, yeşil ot verimi, ADF and NDF oranı 

 
Summary 

The study was carried out in order to determine fodder yield and chemical compositions of some cereal 
crops harvested in two different periods as milk and dough according to the split-plot experimental design with 3 
replications in the experimental area of Field Crops Department, Agriculture Faculty, Tekirdağ Namık Kemal 

University. In the study, 20 genotypes belonging to different cool season cereals were used as test material. In the 
experiment varieties were applied as main-plot and cutting times as sub-plot. The varieties in the experiment were 
sown in plots with 0.85 x 5 meter. Fertilizers were applied before sowing 5 kg da-1 pure nitrogen and phosphorus, 
at the start of stem elongation 8 kg da-1   pure nitrogen (urea) and before heading 5 kg da-1 pure nitrogen 
(ammonium nitrate) in the study. Fodder yield and some chemical analyzes were determined in the plants harvested 
during the milk and dough formation period. In the study, the characters of green grass yield, fodder yield, crude 
protein (CP), crude ash (CA), acid detergent fiber (ADF), neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent lignin 
(ADL) were investigated. The averages of the cool season cereals were ranged between 1925-7552 kg da-1 for the 
green yield, 747-2106 kg da-1 for the weed yield, 8.33-13.74% for CP, 5.66-12.53% for CA; 49.04-72.04% for 
NDF, 29.52-51.65% for ADF and 3.45-8.52% for ADL respectively. The harvesting time significantly affected 
the chemical composition of the plants with green and dry yields. With the delay of the harvest time, fodder yield 
was increased; CP, CA, NDF, ADF and ADL content has decreased. 
Key Words : Cereal, harvesting,  time, fodder yield, grass yield, ADF and NDF rate 
 

Giriş 

Kaliteli kaba yem üretimi, yem bitkileri ve hayvancılık endüstrisinin gelişiminde oldukça önemli rol 

oynamaktadır. Son yıllarda özellikle serin iklim tahılları da yeşil ot olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tahılların 

kaba yem olarak kullanımlarını yaygınlaştıran önemli özellikleri vardır. Adaptasyon kabiliyetleri oldukça iyidir. 

Tahıllar arasında genellikle en fazla kaba yem kaynağı olarak tercih edilen bitki yulaftır. Khan ve ark. (2014), 

çalışmalarında, yulaf genotiplerinin verim ve kalite özelliklerini karşılaştırmışlar, genotiplerin verim ve kalite 

özellikleri bakımından önemli ölçüde farklı olduklarını bildirmişlerdir. SGD40 genotipinin yeşil ot veriminin 80 t 

ha-1, kuru madde veriminin ise 10.95 t ha-1 ile diğer çeşitlerden daha üstün olduğunu bildirmişlerdir. Yulaf, nispeten 

geççi, bol yapraklı olduğundan daha iyi bir yem bitkisi izlenimi vermektedir. Yulafın her dönemde büyümekte 

olan yeni sürgünleri vardır.  Süt sığırı beslenmesi için tarlada ilk yulaf salkımlarının görüldüğü dönemde (geç 
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gebecik dönemi) biçim yapılırsa; geç tomurcuktaki yoncadan daha fazla enerji ve eşit ham protein seviyesi 

sağladığını, mısır silajıyla da eşit düzeyde enerji, fakat daha yüksek ham protein içeriğine sahip yem elde 

edildiğini, daha fazla yem verimi almak için hasadı hamur olum dönemine kadar uzattıklarını, yem bitkilerinde 

geç gebecik dönemine kadar sindirilebilir kuru madde miktarının arttığını bildirmiştir (Walker, 2013). Kaba yem 

olarak çoğunlukla tercih edilen bitkilerden biri de arpadır. Bu bitkinin kullanımı yarı-kurak bölgelere yayılmıştır. 

Konya yöresinde yürütülen çalışmada arpadan 2308 kg da-1 yeşil ot ve 586.70 kg da-1 arpa kuru ot verimi % 8.38 

protein oranını elde edilmiştir (Kerimbek ve Mülayim 2003).  

Son yıllarda yeşil ve kuru ot üretimi için alternatif bitkilerden biri de tiritikale dir. Hem olumsuz toprak 

koşullarında yetişebilen hem de verim ve kalite yönünden iyi özellikler taşıyan tirtikale üretim potansiyeli gün 

geçtikçe artmaktadır. Tritikalede yüksek yeşil ot verimi elde etmek için yapılacak ıslah çalışmalarında bol yaprak 

oluşturan bitkilerin seçilmesi gerektiği belirtilmiş ve yürüttükleri çalışmada tritikale hatlarının kuru ot verimleri 

birinci yılda 466.2-1787.9 kg da-1, ikinci yılda 697.8-1997.1 kg da-1 arasında değiştiğini bulmuşlardır.  (Albayrak 

ve ark. 2004, 2006).  Diyarbakır koşullarında yapılan çalışmada tiritikalenin yeşil ot verimleri 1205.7-1490.9 kg 

da-1, kuru ot verimleri 273.75-393.25 kg da-1 ve ham protein oranları %10.63-11.43 arasında saptanmıştır (Alp 

2009).  

Özellikle olumsuz toprak koşullarında ve sert iklim koşulları altında yetişebilen çavdarın yeşil ot ve kuru 

ot olarak potansiyeli bulunmaktadır. Çavdar, kışlık bir tahıldır ve iyi nem kullanmanın avantajına sahiptir. Toprak 

sıcaklığı izin verdiği ölçüde baharda büyümeye devam eder. Bu özellik kışlık çavdarını, kumlu topraklarda veya 

kurak bölgelerde silaj veya saman için cazip bir ürün yapmaktadır (Anonim 2018d). Silaj veya saman için kışlık 

çavdarının verimi, genellikle yulafın veya arpanın verimlerinden daha düşük olmakla birlikte, daha az yağışın 

olduğu bölgelerde veya yıllarda daha yüksek olabilir (Anonim, 2018f).  

Son yıllarda insan beslenmesi yanında hayvan beslenmesinde yeşil ve kuru ot olarak buğdayın 

değerlendirilmesine başlanmıştır. Buğday, Dünya genelinde kışlık yem üretimi için yaygın olarak 

yetiştirilmektedir. Ancak, ot verimi ve besleme özelliklerinin geliştirilmesinin buğday ıslah programlarının ana 

hedefi olmadığı,  kuru madde veriminin 1260-4158 kg ha-1, ham protein değerlerinin 161-268 g kg-1 arasında 

değiştiği bildirilmiştir (Kim ve ark. 2016). Çalışma, iki farklı dönemde süt ve hamur olum döneminde hasat edilen 

bazı serin iklim tahıl bitkilerinin yem verimini ve kimyasal bileşimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 
Materyal  ve Metod 

Çalışmada 2 çavdar, 3 yulaf, 6 arpa, 3 tritikale, 3 ekmeklik buğday ve 3 makarnalık buğday genotipi 

materyal olarak kullanılmıştır (Çizelge 1).  

 
Çizelge 1. Araştırmada kullanılan çeşitler  

Genotip İsmi Islah edildiği kuruluş Yetişme tabiatı  

Aslım 95 (Yulaf) Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü Kışlık 

Pedujeva (Yulaf) Saraybosna Kışlık 

Barberousse (Arpa) Fransa Alternatif 

Bolayır (Arpa) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık-2 sıralı 

Harman (Arpa) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık-2 sıralı 

Martı (Arpa) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Alternatif – 6 sıralı 
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Lord (Arpa) Hırvatistan Kışlık -,6,sıralı 

Sladoran (Arpa) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık - 2 sıralı 

Presto 2000 (Tritikale) Geçit Kuğaı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık 

Tatlıcak 97 (Tritikale) Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü  Kışlık 

Karma 2000 (Tritikale) Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık 

Sebat (Yulaf) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Alternatif 

Kırklar  (Yulaf) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Alternatif-kışlık 

Kahraman  (Yulaf) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Alternatif-kışlık 

Esperia (Ekmeklik buğday) İtalyan orijinli -Tasaco Tarım tescilli Kışlık 

Gelibolu (Ekmeklik buğday) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık 

Selimiye  (Ekmeklik buğday) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık 

Kızıltan 91 (Makarnalık buğday) Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Alternatif 

Zenit   (Makarnalık buğday) İtalyan orijinli -Tasaco Tarım tescilli Alternatif 

NKUZiraat (Makarnalık buğday) Tekirdağ Namık Kemal Üniv. Zir. Fak. Alternatif 

Beş farklı türe ait 20 çeşit Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Deneme 

alanında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak ekilmiştir. Çalışmada çeşitler ana parsele 

biçim zamanları alt parsellere yerleştirilmiştir.   Her genotip 6 sıra olarak 1.2 metre geniş ve 5 metre uzunluğundaki 

parsellere metrekarede 500 tohum olacak şekilde ekim yapılmıştır. Denemede, ekimle birlikte 5 kg saf fosfor ve 

azot, sapa kalkma başlangıcınca 6 kg saf azot ve bundan yaklaşık 1 ay sonra 5 kg saf azot olarak gübreleme 

yapılmıştır. Deneme alanında gelişen yabancı otlara karşı ilaçlama yapılmış, deneme alanında hastalık ve 

zararlılara karşı herhangi bir kimyasal ilaç uygulaması yapılmamıştır.  Bitki gelişimler izlenerek bitkiler süt olum 

dönemi ve sarı olum döneminde hasat edilmiş ve ekte verilen karakterleri incelenmiştir. a) Süt olum dönemi: her 

parseldeki bitkiler izlenerek danelerde süt olum döneminde her parselin ortasında yer alan 1 sıra kesilmiş ve 

tartılmıştır. Buradan elde edilen bitkiler hemen tartışmış ve yaş ağırlığı bulunmuştur. b) Sarı olum dönemi: her 

parseldeki bitkiler izlenerek danelerde sarı olum döneminde her parselin ortasında yer alan 1 sıra kesilmiş ve 

tartılmıştır. Buradan elde edilen bitkiler hemen tartışmış ve yaş ağırlığı bulunmuştur.  

Çalışmada 5 farklı türe ait 20 çeşidi için iki farklı biçim tarihinde yeşil ot verimi, kuru ot verimi, kuru 

madde oranı, ham selüloz oranı, ADF oranı, ADL oranı, NDF oranı ve ham protein oranı değerleri incelenmiştir. 

Örneklerin KM, HK ve HP içerikleri AOAC (1990)’de bildirilen analiz yöntemlerine göre belirlenmiştir. Yemlerin 

hücre duvarı bileşenlerinden nötr deterjanda çözünen lif (NDF) ve asit deterjanda çözünen lif (ADF) içerikleri 

Goering ve Van Soest (1973) tarafından bildirilen yöntemlere göre yapılmıştır. Hemiselüloz (Hsel=NDF-ADF) ve 

selüloz (Sel=ADF-ADL) hesaplama yolu ile bulunmuştur. Elde edilen verilerde JUMP 5.0 istatistik paket programı 

kullanılarak varyans analizi yapılmış, ortalamalar arasındaki farklılık ise Duncan testi ile kontrol edilmiştir.  

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, deneme alanında 2 çavdar, 

3 yulaf, 6 arpa, 3 tritikale, 3 ekmeklik buğday ve 3 makarnalık buğday çeşidinden elde edilen verilerde yeşil ot 

verimi, kuru ot verimi, kuru madde oranı, ham kül oranı, ADF, NDF, ADL ve ham protein oranına ilişkin yapılan 

varyans analizi sonuçlarına göre süt olum ve sarı olum dönemi olarak iki farklı tarihte biçim yapılan bitkilerde 
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biçim zamanı, genotipler ve biçim zamanı x çeşit interaksiyonun istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Varyans 

analizi sonuçlarına göre gerçekleştirilen önemlilik testi (DUNCAN) sonuçları Çizelge 1 de verilmiştir.  

Çizelge 1. Tahıl çeşitlerinin yaş ot, kuru ot, kuru madde (KM), ham kül (HK), ham protein (HP), ADF, ADL 

ve NDF içeriklerine ait ortalama değerler ve önemlilik grupları 

Çeşitler Yeşil Ot 

Verimi 

(t da-1) 

Kuru Ot 

Verimi 

(t da-1) 

KM 

(%) 

HK 

(%) 

HP 

(%) 

ADF 

(%) 

ADL 

(%) 

NDF 

(%) 

Aslım 95 2.55 l 0.91 ı 89.80 efg 7.08 ıkl   9.31 h 45.38 a 6.70 a 66.58 ab 

Pedujeva 3.87 f-ı 1.21 e 90.60 abc 6.89 kl   9.25 h 44.15 ab 5.77 abc 69.07 a  

Sladoran 4.17 def 1.54 b 90.40 cd 7.91 e-h 10.79 c-f 38.11 d-h 5.16 c-f 60.42 ı 

Bolayır 3.91 e-ı 1.38 d 89.58 gh 7.72 f-ı   9.39 h 37.95 d-h 6.26 ab 57.51 k 

Harman 3.99 e-h 1.03 ı 89.19 hı 8.75 b-e   9.84 e-h 36.23 f-ı 4.99 d-h 60.44 ı 

Barberousse 4.12 d-g 1.39 d 89.74 efg 8.47 d-g   9.55 gh 40.35 cde 5.26 c-f 65.76 bcd 

Martı 3.63 ık 1.42 cd 90.84 ab 6.90 kl   9.67 fgh 35.61 ghı 5.45 a-d 62.71 c-g 

Lord 4.82 bc 1.43 bc 89.62 fg 7.19 h-l   9.94 d-h 36.51 f-ı 4.91 e-h 61.14 gh 

Presto 2000 4.08 d-h 1.44 bc 90.23 de 7.24 h-l 11.03 b-e 41.71 abc 5.54 a-d 62.47 e-h 

Tatlıcak 97 5.12 ab 1.88 a 89.01 ık 7.35 h-l 11.18 b-e 39.01 d-g 4.40 hık 65.42 b-e 

Karma 2000 3.75 hı 1.39 d 90.19 ef 6.57 l 10.53 d-h 39.75 c-f 4.98 e-h 63.37 c-g 

Sebat 5.38 a 1.12 fgh 88.84 ık 11.08 a 12.57 a 39.64 def 4.39 hık 64.54 c-f 

Kırklar 4.71 bc 1.20 ef 90.12 efg 9.50 bcd   9.73 e-h 41.34 bcd 4.90 f-ı 66.09 bc 

Kahraman 4.41 cd 1.11 fgh 91.05 a 8.60 c-f 11.91 a-d 38.24 d-h 4.55 g-k 64.45 c-f 

Esperia 2.97 l 1.04 hı 90.46 bcd 7.62 g-k 11.70 a-e 34.52 ı 4.38 hık 61.12 hı 

Gelibolu 3.34 k 1.14 fg 90.54 bcd 7.38 hık 11.56 a-e 35.41 hı 5.43 b-e 60.71 hı 

Selimiye 3.80 ghı 1.20 ef 89.83 efg 9.06 b-e 11.69 a-e 36.48 f-ı 5.31 c-f 61.07 hı 

Kızıltan 91 4.25 de 1.17 fg 88.56 kl 9.72 abc 12.42 ab 35.74 ghı 4.13 ık 62.04 fgh 

Zenit 2.90 l 1.11 fgh 88.28 l 9.91 ab 12.29 abc 34.22 ı 3.85 k 56.91 l 

NKU Ziraat 3.98 e-ı 1.38 d 88.65 kl 8.62 cde 10.75 c-g 37.46 e-ı 5.04 d-g 62.60 d-h 

HKO 0.031 0.002 0.060 0.161 0.302 3.017 0.260 2.032 

Biçim Zamanı 

I. Biçim 4.18 a 1.17 b 89.65 b 8.99 a 11.45 a 42.04 a 5.79 a 66.95 a 

II. Biçim 3.79 b 1.37 a 89.89 a 7.36 b 10.06 b 34.74 b 4.36 b 58.49 b 

HKO 0.031 0.002 0.060 0.161 0.302 3.017 0.260 2.032 

 

Araştırmada incelenen özellikler üzerine biçim zamanının etkisi önemli olmuştur. Yeşil ot verimi 

yönünden en yüksek eğer 4.18 ton ile I. biçim zamanında elde edilirken, KM verimi bakımından ise en yüksek 

değer 1.37 ton ile II. biçimden elde edilmiştir. Ham kül oranı bakımından değerler birbirine yakın olmakla birlikte 

II. biçimde daha yüksek değerler elde edilmiştir. ADF, ADL ve I. biçimde NDF oranları II. biçime göre önemli 

oranda daha düşük bulunmuştur. Ham protein oranı yönünden ise I. biçimde %11.45 değeri elde edilirken, II. 

biçimde bu değer %10.06’ya düşmüştür. Beck ve ark. (2009) gebeleme aşamasında hasat edilen buğday 

hasıllarının %15,2 HP içerdiğini, hamur olum aşamasında iken %8,9'a düştüğünü bildirmektedirler. Rosser ve ark. 
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(2013) arpa kuru otlarının HP içeriğinin geç süt olumdan sert hamur olum aşamasına doğru %14.1’den %9.3’a 

azaldığını bildirmişlerdir. Ham protein içeriği sert hamurdan tam olgunlaşma aşamasına geldiğinde %9.4 ile 

benzer olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmacılar HP içeriklerinin olgunlaşma döneminin ilerlemesi ile azaldığını 

saptamışlardır. Rosser (2014) süt olum, hamur olum ve tam olumda hasat edilen arpa kuru otlarının NDF 

içeriklerini sırasıyla %68.4, 48.4 ve 51.0; ADF içeriklerini %43.7, 27.2 ve 27.9; ADL içeriklerini %6.0, 3.6 ve 4.0 

olarak bildirdiği değerle ile bu çalışmadan elde edilen hücre duvarı içerikleri benzer bulunmuştur. Filya (2003) ve 

Nair ve ark. (2018) olgunluk döneminin ilerlemesiyle buğdaygil hasıllarında NDF ve ADF içeriklerinin azaldığını 

belirtmektedir. Hasat zamanına bağlı olarak kimyasal kompozisyonda meydana gelen değişimler Beck ve ark. 

(2009), Rosser ve ark. (2013), Filya (2003), Geren (2014) ile Sucu ve Aydoğan Çiftçi (2016) bulgularıyla uyum 

içerisindedir. 

İncelenen serin iklim tahıllarında yeşil ot verimi 5.38- 2.90 t da-1 arasında değişim göstermiştir. En yüksek 

yeşil ot verimi 5.38 t da-1  ile Sebat yulaf çeşidinde elde edilmiş, bunu 5.12 t da-1  ile Tatlıcak tritikale çeşidi 

izlemiştir. Bu iki çeşidin yeşil ot verimleri istatistiki olarak aynı grupta yer almıştır. Bu yulaf ve tritikale çeşitlerini 

4.82 t da-1  ile Lord arpa çeşidi, 4.71 t da-1  ile Kırklar yulaf çeşidi, 4.41 t da-1  ile Kahraman yulaf çeşidi, 4.25 t da-

1  ile Kızıltan makarnalık buğday çeşidi, 4.17 t da-1  ile Sladoran arpa çeşidi, ve 4.08 t da-1  ile Presto tritikale çeşidi 

izlemişlerdir. Çalışmada en düşük yeşil ot verimi, 2.55 t da-1  ile Aslım 95 çavdar çeşidinde, 2.9 t da-1  ile Zenit 

makarnalık buğday çeşidi ve 2.97 t da-1  ile Esperia ekmeklik buğday çeşidinde elde edilmiştir. Yeşil ot verimi 

yönünden 3.34 t da-1  ile Gelibolu ekmeklik buğday çeşidi, 3.63 t da-1  ile Martı arpa çeşidi daha sonra 

sıralanmışlardır. 

Denemeye alınan genotipler kuru ot verimi yönünden kıyaslandığında genotiplerde kuru ot verimi 1.88-

091 t da-1  arasında değişmiştir. En yüksek kuru ot ağırlığı 1.88 t da-1  ile Tatlıcak tritikale çeşidinde elde edilmiş, 

bunu 1.54 t da-1  ile Sladoran arpa çeşidi ve 1.44, 1.43 ve 1.42 t da-1  ile Presto 2000 tritikale çeşidi, Lord ve Martı 

arpa çeşitleri izlemişlerdir. En düşük kuru ot verimi ise 0.91 t da-1  ile Aslım 95 çavdar çeşidinde elde edilmiş, 

bunu 1.03 t da-1  ile Harman arpa çeşidi 1.04 t da-1  ile Esperia ekmeklik buğday çeşidi, 1.11 t da-1  ile Kahraman 

yulaf çeşidi ve Zenit makarnalık buğday çeşidi izlemişlerdir.  

Yulaf, tritikale, arpa, çavdar, ekmeklik buğday ve makarnalık buğday genotiplerinde kuru madde oranı 

%91.05-88.28 arasında değişim göstermiştir. En yüksek kuru madde oranı %91.05 Kahraman yulaf çeşidinde elde 

edilirken, bunu %90.84 ile martı arpa çeşidinde, %90.60 ile Pedujeva çavdar çeşidi bunları izlemiştir. Buğday 

türlerine ait genotiplerde en düşük kuru madde oranı %88.28 ile Zenit makarnalık buğday çeşidinde elde edilmiş, 

bu çeşidi %88.54 ile Gelibolu ekmeklik buğday çeşidi,  %88.56 ile Kızaltan 91 makarnalık buğday çeşidi ve 

%88.65 ile NKU Ziraat makarnalık buğday çeşitleri izlemişlerdir.  

Ham kül oranı yeşil ve kuru ot veriminde önemli özelliklerdendir. Bu özellikler yönünden 20 genotip 

incelendiğinde ham kül oranı %11.08- 6.57 arasında değiştiği görülmektedir. En yüksek ham kül oranı %11.08 ile 

Sebat yulaf çeşidinde elde edilmiş, bunu %9.91 ile Zenit makarnalık buğday çeşidi ve %9.72 ile Kızaltan 91 

makarnalık buğday çeşitleri izlemişlerdir. %9.50 ile Kırklar yulaf çeşidi ve %9.06 ile Selimiye buğday çeşitleri de 

daha sonra yer almışlardır. En düşük HK oranı %6.57 ile Karma 200 tritikale çeşidinde elde edilmiştir. Bu çeşidi 

%6.89 ile Pedujeva çavdar çeşidi ve %6.90 ile Martı arpa çeşidi izlemişlerdir.  

Ham protein değerinin yüksek olması hayvan besleme açısında nispeten bir özelliktir. Beş farklı serin 

iklim tahılları türüne ait 20 çeşitte HP oranı %9.25-12.57 arasında değişmiştir. En yüksek HP oranı Sebat yulaf 

çeşidinde olurken, bunu %12.42 ile Kızıltan 91 makarnalık buğday çeşidi ve %12.29 ile Zenit makarnalık buğday 
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çeşitleri izlemişlerdir. Ham protein oranı yönünden %11.91 ile Kahraman yulaf çeşidi, %11.70 ile Esperia 

ekmeklik buğday çeşidi, %11.69 ile Selimiye ekmeklik buğday çeşidi ve %11.56 ile Gelibolu ekmeklik buğday 

çeşitleri iyi olan diğer genotiplerdir. En düşük HP oranı %9.25 ve %9.31 ile Pedujeva ve Aslım 95 çavdar 

çeşitlerinde elde edilmiştir. Bu çeşitleri %9.39 ile Bolayır arpa çeşidi, %9.55 ile Barbarouse arpa çeşidi, %9.73 ile 

Kırklar yulaf çeşidi, %9.84 ile Harman arpa çeşidi, %9.94 ile Lord arpa çeşitleri izlemişlerdir.  

İncelenen farklı serin iklim türlerine ait 20 genotipte NDF oranı %56.91-69.07 arasında değişmiştir. 

Hayvan besleme açısından düşük olması istenen NDF oranı yönünden en düşük değer %56.91 ile Bolayır arpa 

çeşidinde olmuştur. NDF oranı yönünden %60.42 ile Sladoran arpa çeşidi, %60.44 ile Harman arpa çeşidi ve 

%60.71 ile Gelibolu ekmeklik buğday çeşitleri uygun çeşitler olarak görülmektedir. ADF ve ADL oranlarında 

olduğu gibi en yüksek NDF değerleri de %69.07 ve %66.58 ile Pedujeva ve Aslım çavdar çeşitlerinde 

belirlenmiştir. Bu çeşitleri %66.069 ile Kırklar yulaf çeşidi, %65.76 ile Barbarousse arpa çeşidi ve %65.42 ile 

Tatlıcak 97 tritikale çeşidi izlemişlerdir.  

Hayvansal üretimde tüketilen kaba otların ADF oranlarının düşük olması hayvan besleme açıdan önemi 

büyüktür. ADF oranın yönünden 6 farklı türe ait 20 çeşitteki değişim incelendiğinde ADF oranı %34.22-45.38 

arasında değişmiştir. Çalışmada en düşük ADF oranı %34.22 ile Zenit makarnalık buğday çeşidi ve %34.52 ile 

Esperia ekmeklik buğday çeşitlerinde elde edilmiştir. Bu çeşitleri %35.41 ile Gelibolu ekmeklik buğday çeşidi, 

%35.61 ile Martı arpa çeşidi ve % 35.74 ile Kızaltan 91 makarnalık buğday çeşitleri izlemişlerdir. ADF yönünden 

en yüksek değerler ise %45.38 ile Aslım çavdar çeşidinde elde edilmiş, bunu %44.15 ile diğer çavdar çeşidi 

Pedujeva izlemişlerdir. Araştırmada %41.71 ve %41.34 ADF değerleri ile Presto 2000 tritikale çeşidi ve Kırklar 

yulaf çeşidi daha sonra sıralanmışlardır.  
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Özet 

 

Giriş ve Amaç: Sokak sağlıklaştırma, kent kimliğinin yaşatılması hedefiyle, kültür varlığı olarak yapıların sokağı 

gören cepheleri ile birlikte, sokağın doğal ve kültürel öğelerini bir bütün olarak koruma ve yenilemeyi, bunun yanı 

sıra kent yaşamına katılımını amaçlayan bir kavram ve pratikler bütünüdür. Bu çalışmanın amacı, Aydın – Koçarlı 

ilçesinin kent kimliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak, doğal ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan 

sokaklarının yaşamsal, görsel ve fiziksel analizler ile sokak sağlıklaştırma çalışmalarına uygunluğunun 

belirlenmesidir.  

Gereç ve Yöntemler: Sokak sağlıklaştırma çalışması yürütülecek sokakların belirlenmesinde öncelikle kent 

kimliğini şekillendiren işaret noktaları belirlenmiş, işaret noktalarının çevresinde yer alan ve özgün sokak 

dokusuna sahip sokaklar incelenmiştir. Bu doğrultuda sokakların belirlenmesine yönelik görsel, fiziksel ve 

yaşamsal analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Analiz çalışmaları sonucunda, ilgili sokaklarda sokak sağlıklaştırma 

konusunda yürütülecek çalışmalara yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

Bulgular: Araştırma sonucunda; Koçarlı’da kent kimliği açısından en önemli kültürel varlıklar olarak kentin 

merkezinde yer alan ve çevresi yoğun olarak kullanılan kentsel imge niteliğindeki Cihanzade Mustafa Cami ve 

Cihanoğlu Kulesi belirlenmiştir. Bu işaret noktaları çevresindeki sokakların 1-3 katlı, bitişik düzen ve müstakil 

bahçeli binalardan oluştuğu gözlenmiştir. Çoğu araç trafiğine açık olan ve düze yakın eğimli sokaklar yaya yoğun 

olarak kullanılmaktadır. Donatı elemanlarının niteliksiz ve yetersiz olduğu, bina cephelerinin özgünlüğünün 

korunarak yenilenmesi gerektiği saptanmıştır. 

Sonuç: Cihanzade Mustafa Cami ve Cihanoğlu Kulesi’nin çevresindeki sokakların yaşamsal, görsel ve fiziksel 

analizler sonucunda sokak dokusunun geliştirilmesi gerektiği belirlenmiş ve sağlıklaştırma projelerinin 

yürütülmesi konusunda öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sokak sağlıklaştırma, sokak dokusu, kent kimliği, Koçarlı, Cihanoğlu kulesi, Cihanzade 

Mustafa Cami. 
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STREET IMPROVEMENT AS AN URBAN PROTECTION AND RENEWAL INSTRUMENT: CASE 

OF AYDIN-KOÇARLI URBAN AREA  

Summary 

Introduction and Aim: Street improvement is a set of concepts and practices aimed at preserving and renewing 

the natural and cultural elements of the street as a whole, as well as the façades of buildings with the aim of keeping 

the urban identity alive. The aim of this study is to determine the suitability of the streets for street improvement 

projects which will come to the fore with their natural and cultural features, and contribute to the urban identity of 

Aydın-Koçarlı by using the vital, visual and physical analyzes. 

Material and Methods: In the determination of the streets, firstly, the landmarks that shape the identity were 

identified; the streets around the landmarks with original street texture were examined. Visual, physical and vital 

analyses were carried out to determine the streets. As a result of the analysis, suggestions have been developed for 

street improvement projects in the relevant streets. 

Results: As a result of this research, Cihanzade Mustafa Mosque and Cihanoğlu Tower, which are located in the 

center of the town and used extensively, are identified as the most important cultural assets in terms of urban 

identity. It is observed that the streets around these landmarks consist of 1-3 storey attached buildings and detached 

gardens. Most of the streets which are open to traffic are used intensively by pedestrian. It was determined that the 

urban equipments were unqualified and inadequate and the originality of the building facades should be renewed 

while maintaining their originality. 

Conclusion: As a result of the vital, visual and physical analysis of the streets around the Cihanzade Mustafa 

Mosque and the Cihanoğlu Tower, it was determined that the texture of the streets should be improved and 

suggestions were made for the implementation of street improvement projects. 

Keywords: Street improvement, street texture, urban identity, Koçarlı, Cihanoğlu Tower, Cihanzade Mustafa 

Mosque. 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş 

Kentler geçmişten günümüze geçirdikleri süreçte, sürekli değişime uğrayan ve gelişen yaşam alanlarıdır ve 

değişimin yaşandığı sosyal, kültürel, ekonomik ve fiziksel çevreleri de farklılaştırırlar.  

Kentlerin kurulmaya başladıkları dönemden itibaren kendine has özellikleri, farklılıkları olmuştur. Ancak, 

günümüz kentlerinin, gün geçtikçe birbirine benzediği görülmekte, mekânların eşitlendiği, aynı plânlama 

anlayışının uygulandığı kentler ortaya çıkmaktadır. Benzer tasarımlarla, aynı teknoloji ve yapı malzemesi ile 

üretilen yapılar, dünyadaki kentleri aynılaştırırken (Meder ve Çiçek, 2014), kentler, diğer kentlerden kendilerini 

ayırt etmeye yarayan kimliklerini (Lynch, 2010) yitirmektedir.  Geleneksel dokuyla uyumlu olmayan yeni yerleşim 

yerleri oluşturmakta, bu uyumsuzluk sonucunda pek çok kentte, benzer yapılaşmanın oluştuğu ve kentlerin 
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geleneksel dokularını kaybetme ve yerel özgünlükleri yok etme sürecine girdiği görülmektedir (Taşçıoğlu ve 

Atmaca, 2015). 

Geçmişten izler taşıyan, tarihi dokunun hâkim olduğu, sosyal ve geleneksel yaşamın şekillendiği otantik kent 

dokuları, kentlerin kimliğinin şekillenmesinde ve sürdürülebilmesinde ön plana çıkmaktadır. Kent kimliğini 

şekillendiren, otantik sokak dokusunun ve dokunun ana unsurlarından olan yapıların, ülkemiz şehirlerinde 

yeterince korunamadığı, yeni yapılan ve genellikle çok katlı olan ve birbirine benzeyen yapıların şekillendirdiği 

sokakların arasında sıkışarak zaman içerisinde fiziksel, sosyal ve kültürel özelliklerin bozulduğu görülmektedir. 

Ülkemiz pratiğinde koruma çalışmaları, genelde bina ölçeğinde sınırlı kalmaktadır. Bununla birlikte sosyal, 

kültürel ve fiziksel özelliklerin birlikte yaşatılması gerektiği bilinciyle hareket edilmesi ve binaların çevresiyle 

beraber korunarak sürdürülebilirliğin sağlanması durumunda kent kimliğinin de yaşatılabileceği görülmektedir. 

Bu durum, kültür varlıklarının tekil korunmasının ötesinde kentsel dokuları ve bu dokuların ana bileşeni olan 

sokakların ele alınması, diğer bir deyişle sokak sağlıklaştırma çalışmalarını gündeme getirmektedir (Ünver, 2017). 

Sokaklardaki bakımsız ya da terk edilmiş eski yapı ve çevrelerin toplumun değişen gereksinimlerini karşılayacak 

biçimde onarılarak çağdaş yaşama katılması, çeşitli donatılarının tamamlanması, yetersiz olanların daha iyi 

duruma getirilmesi, sonradan yapılan uyumsuz eklerin kaldırılması, gerektiğinde yapı içinde ve çevresinde yeni 

eklerle yaşam koşullarının tarihi, mimari değerlerle uyuma özen gösterilerek yenilenmesi sokak sağlıklaştırma 

çalışmalarının kapsamını açıklamaktadır (Ahunbay, 2008). Sokak sağlıklaştırma, kent kimliğinin yaşatılması 

bilinciyle, sokağın doğal ve kültürel öğelerini bir bütün olarak koruma ve sürdürmeyi hedeflemektedir.  

Bu çalışmanın amacı; Aydın – Koçarlı ilçesinin kimliğinin korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak, doğal 

ve kültürel özellikleriyle öne çıkan, ancak bozulmaların, sağlıksız ve niteliksiz gelişmelerin başladığı, fiziksel 

olarak yıpranan sokaklarının belirlenerek, yaşamsal, görsel ve fiziksel analizler ile sokak sağlıklaştırma 

çalışmalarına uygunluğunun araştırılmasıdır. Bu doğrultuda, Koçarlı ilçesinde, kentin tarihi, kültürel ve sosyal 

kimliğini yansıtan, kentsel imge niteliğindeki işaret ögeleri belirlenmiş, işaret ögelerini çevreleyen ve otantik 

dokusunu koruyan sokaklar çalışma alanı olarak seçilmiş ve çalışma sonucunda, Koçarlı kent kimliğine katkı 

sağlayacak, sokak sağlıklaştırma projelerini yönlendirecek öneriler getirilmiştir. Bu bağlamda, Koçarlı ilçesi 

özelinde yapılan bu çalışma, ileride yapılabilecek sokak sağlıklaştırma projelerine, yerel yönetimlerin ve halkın 

konu hakkında bilinçlendirilmesine ve konu ile alakalı yapılabilecek bilimsel araştırmalara altlık olarak örnek 

teşkil edecektir. 

Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Araştırma; Aydın ili Koçarlı ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma materyalini, Koçarlı merkezinde yer alan ve 

işaret ögesi olarak belirlenen Koçarlı Cihanoğlu Kulesi ve Koçarlı Cihanzade Mustafa Camisini çevreleyen ve 

otantik dokusuyla ön plana çıkan 7 adet sokak oluşturmuştur. Bunun yanında yazınsal kaynaklar, imar planları, 

ilçede gerçekleştirilen ön gözlemlerden elde edilen fotoğraflar ve notlar ile fiziksel, görsel ve yaşamsal analiz 

formları çalışmayı destekleyen yardımcı materyaldir. 

Koçarlı İlçesi, İl Merkezi'nin güneybatısında yer almaktadır. Karpuzlu, İncirliova, Germencik ve Söke İlçeleri ile 

komşudur. Merkez ilçeye mesafesi 22 km olup, yüzölçümü 455 km2 dir. İlçe 37° 45' 42" kuzey enlemi ile 27° 42' 

14" doğu boylamları arasında yer almaktadır. Koçarlı Merkezde 6 mahalle olmak üzere, toplam 52 mahallesi 

bulunmaktadır. 2017 yılı Koçarlı ilçe nüfusu 23139 kişidir. Koçarlı’nın bitki örtüsünü zeytin ve fıstık çamları 

oluşturmaktadır. İlçenin yüzeyi, genel olarak ormanlarla kaplı dik meyilli yamaçlardan ve Büyük Menderes nehri 
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yatağına kadar uzanan geniş bir alüvyal ovadan ibarettir. Bölgenin en önemli akarsuyu İncirliova ve Koçarlı 

arasında sınır durumundaki Büyük Menderes Nehri'dir. Bunun yanında küçük çay ve dereler de bulunmaktadır 

(Anonim, 2018). Cihanzade Mustafa Camii, Hacı Mustafa Ağa Camii adıyla da anılmaktadır. Koçarlı kent 

merkezinin en eski camisidir. 17. yüzyılın ikinci yansında (1753-1756) yapıldığı bilinmektedir. Cihanoğlu Kulesi 

Koçarlı ilçe merkezinde 18. yy'dan kalma kâgir bir yapıdır. Cihanoğullarını baskınlardan korumak için yaptırılan 

bina, konakla bağlantılı bir halde iken 1948 yılında geçirdiği bir yangın sonucu konağın yanıp yıkılması ile kule 

tek başına kalmıştır (Anonim, 2018)   (Şekil 1 ve Şekil 2). 

 

Şekil 1. Çalışma Alanının Konumu 

                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2. Cihanoğlu Kulesi ve Cihanzade Mustafa Cami (Anonim, 2018) 

Yöntem 

Araştırma toplam 4 aşamadan oluşmaktadır. Araştırma yönteminin şekillenmesinde, Kilicaslan ve ark. (2008)’den 

yararlanılmıştır. 

Veri toplama: Bu aşama, alana ve konuya ilişkin yazınsal ve görsel kaynaklara ulaşılarak bilgi toplanması ve 

araştırma ekibi tarafından gerçekleştirilen ön gözlemlerden oluşmaktadır. 

Çalışma alanının sınırlarının belirlenmesi: Ön gözlemler ve literatür bilgileri ışığında çalışma alanı sınırları 

içerisinde yer alan iki adet işaret ögesi belirlenmiştir (Cihanoğlu Kulesi ve Cihanzade Mustafa Cami). İşaret 
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ögelerini çevreleyen 7 adet sokak çalışma alanı olarak seçilmiştir. Sokaklar çalışma ekibi tarafından S1, S2, S3, 

S4 S5, S6, S7 olarak kodlandırılmıştır (S1- Çulhacılar Caddesi, S2- Kurtuluş Sokak, S3- Dicle Sokak, S4- Dicle 

Sokak, S5- Durmuş Terzioğlu Caddesi, S6- Kule Sokak, S7-Yeni Sokak). 2 adet küçük meydan (M1 ve M2) 

çalışma alanı sınırlarına dahil edilmiştir (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Çalışma Alanı Olarak Belirlenen Sokaklar 
 

Analiz Aşaması: Çalışma alanı olarak seçilen sokaklarda arazi çalışmalarını yürütmek ve mekânsal analizleri 

gerçekleştirmek amacıyla öncelikle her bir sokağın öznitelik bilgileri belirlenmiş, fiziksel, görsel ve yaşamsal 

analiz formları oluşturulmuş, her bir sokak, formlarda belirlenen özelliklerine göre analiz edilmiştir.  Yaşamsal 

analiz formlarında, sokaklara ilişkin kriterler 1 – 5 arasında “1” en olumsuz ve “5” en olumlu olacak şekilde 

puanlandırılmıştır. 

Değerlendirme ve Sentez: Çalışmanın son aşamasında, fiziksel, görsel ve yaşamsal analizler sonucunda elde 

edilen bilgiler birlikte değerlendirilmiş ve Koçarlı İlçesi’nin sokak dokusunun geliştirilmesi ve sağlıklaştırma 

projelerinin yürütülmesine katkı sağlayacak öneriler getirilmiştir (Şekil 4).  
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Şekil 4. Yöntem Akış Şeması  

 

Bulgular ve Tartışma 

Bu çalışmada Koçarlı’nın kimliğinin 

korunmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayacak 6 adet sokak belirlenmiş ve sağlıklaştırma çalışmalarına yönelik 

gerçekleştirilecek projeleri yönlendirmek amacıyla analizler gerçekleştirilmiş ve konu tartışmaya açılmıştır. 

Sokakların Öznitelikleri 

Cihanzade Mustafa Cami’sini, çalışma alanı olarak belirlenen S1, S2, S3 ve S4 kodlu sokaklar çevrelemektedir. 

Cihanoğlu Kulesi’nin yakın çevresinde ise S6 ve S7 kodlu sokaklar bulunmaktadır. S5 kodlu Durmuş Terzioğlu 

Caddesi ise Koçarlı’nın önemli akslarından birisidir ve Koçarlı’nın içinden akarak Koçarlı yerleşimini ikiye bölen 

dere, caddeyi de ortadan ikiye bölmektedir. Derenin kenarında düzensiz bir şekilde dikilmiş yol ağaçları 

bulunmaktadır. Cadde aynı zamanda işaret ögesi olarak belirlenen Cihanzade Mustafa Cami’sini ve Cihanoğlu 

Kulesi ile onları çevreleyen sokaklar arasında bağlantıyı sağlamakta, çalışma alanlarını birbiriyle 

ilişkilendirmektedir. S3 ve S4 kodlu sokakların kesişme noktasında M1 kodlu olarak ifade edilen küçük bir 

meydancık, sokakların S5 kodlu sokağa açılmasına olanak sağlamakta, S5 ve S7 kodlu sokakların kesişme 

noktasında ise M2 kodlu meydancık yer almaktadır. S5 kodlu sokakta yer alan binaların altında genellikle 

dükkânlar bulunmakta, diğer sokakların ise genelde konut ağırlıklı olduğu görülmektedir. Binalar genellikle 1-3 

katlı ve yapı düzeni bitişik nizamdır. Sokalar dar ve organik yapıdadır. Sokaklara ilişkin genel özellikler Tablo 1 

ve Tablo 2’ de yer almaktadır. 

 

Tablo 1. S1, S2, S3 ve S4 Kodlu Sokakların Öznitelik Bilgileri 

Adı 
S1 - Çulhacılar Caddesi  
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Sokak Boyutları 
10m  - 120 m 

Kat Yüksekliği 
1 - 4 Kat 

Yapı Düzeni 
Bitişik 

 
 

Adı 
S2 - Kurtuluş Sokak 

Sokak Boyutları 
8m - 70m 

Kat Yüksekliği 
1 - 3 Kat 

Yapı Düzeni 
Bitişik 

 
 

Adı 
S3- Dicle Sokak 

Sokak Boyutları 
6m - 82m 

Kat Yüksekliği 
1 - 3 Kat 

Yapı Düzeni 
Bitişik 

 
 

Adı 
S4- Dicle Sokak 

Sokak Boyutları 
6m - 40m 

Kat Yüksekliği 
1 - 3 Kat 

Yapı Düzeni 
Bitişik 

 

 

Tablo 2. S6, S7 ve S8 Kodlu Sokakların Öznitelik Bilgileri 

 
 

Adı 
S5- Durmuş Terzioğlu Cad 

Sokak Boyutları 
6m - 172m 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1797 
 

Kat Yüksekliği 
1 - 3 Kat 

Yapı Düzeni 
Bitişik 

 
 

Adı 
S6- Kule Sokak 

Sokak Boyutları 
4m - 39m 

Kat Yüksekliği 
1 - 3 Kat 

Yapı Düzeni 
Bitişik 

 
 

Adı 
S7- Yeni Sokak 

Sokak Boyutları 
7m – 50 m 

Kat Yüksekliği 
1 - 3 Kat 

Yapı Düzeni 
Bitişik 

 

Fiziksel Analizlere İlişkin Bulgular  

Çalışma alanı sınırları içerisinde yer alan her bir sokak, fiziksel özellikleri yönüyle analiz edilmiştir. Sokaklar, 

yaya erişim bileşenleri yönüyle ele alındığında; en fazla eğimin S2 kodlu sokakta olduğu (%7) ve alan genelinde 

sokak eğiminin yürümeye elverişli olduğu belirlenmiştir. Sokaklar genellikle dar yapıda olup, S2, S3 ve S7 kodlu 

sokakta kaldırım yer almamaktadır. Yaya yolu bulunan sokaklarda ise, S6 kodlu sokak dışında kaldırım 

yükseklikleri standartlara uygun bulunmamıştır. Sokakların konut ağırlıklı olduğu görülmüştür. Yapıların giriş 

yönleri ise sokağa bakmaktadır. Sokaklar genelinde, bina cephelerinin farklı malzemelerle kaplı olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte, tuğla malzemeden inşa edildiği, üzerinin sıvandığı görülmektedir. S6 ve S7 kodlu 

sokaklarda yığma taş binalar da bulunmaktadır. Sokakların genelinde düzenli yeşil dokuya rastlanmamıştır. 

Sokakların araç ve yaya trafiği açısından sakin olduğu, S5 kodlu sokakta ise Koçarlı’nın önemli akslarından birisi 

olması nedeniyle yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu görülmüştür. Kent mobilyaları yönünden sokakların 

yetersiz olduğu belirlenmiştir. Cihanoğlu Kulesinin de üzerinde yer aldığı S6 kodlu sokak dışında zemin 

kaplamasının beton parke olduğu, düzensiz telefon ve elektrik hatlarının sokaklarda yer aldığı saptanmıştır (Tablo 

3). 

Tablo 3. Sokaklara İlişkin Fiziksel Analiz  

SOKAKLAR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Y
ay

a 
E

ri
şi

m
 

B
il

eş
e
n

l

er
i Yönelim D-B K-G D-B K-G K-G D-B D-B 

Eğim % 4 % 7 % 4 % 2 % 4-6 % 4 % 1 
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Uygun (+) / Uygun değil (-) Yok (Ø) 

Kaldırım Yüksekliği - Ø Ø - - + Ø 

Rampa - Ø Ø Ø Ø Ø Ø 

Merdiven + Ø Ø Ø Ø Ø Ø 

Y
a

p
ıl

a
r
 Konut Dışı Alanlar 

Dükkân 

Cami 
Cami 

Dükkân 

Cami 
Dükkân 

Cami 
Dükkân Kule- Park Ø 

Giriş Yönleri Sokak Sokak Sokak Sokak Sokak Sokak Sokak 

Cephe Malzemesi * T, S, P T, S, B T, S, Y, B T, S, P, Ç T, S, B T, S, Y T, S, Y, B 

 Y
eş

il
 

D
ok

u Yol Ağacı Ø Ø Ø Ø Düzensiz Ø Ø 

Kamusal Yeşil Alan 
Cami 

Bahçesi 
Ø Ø Ø Ø Cep Park Ø 

H
ar

ek
et

lil
ik

  

Yaya Trafiği Yoğun Az Yoğun Az Yoğun Az Yoğun Yoğun Az Yoğun Az Yoğun 

Taşıt Trafiği Az Yoğun Az Yoğun Az Yoğun Az Yoğun Yoğun Az Yoğun Az Yoğun 

Otopark Olanakları Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø 

K
en

t 
M

o
b

il
y

a
sı

 (
A

d
et

) 
D

o
n

a
tı

 E
le

m
a

n
la

rı
  

Çöp Kutusu 2  1  3  Ø 6  1  Ø 

Oturma Birimi Ø Ø Ø Ø Ø 2  Ø 

Aydınlatma Elemanı 3  2  3  1  10  3  2  

Bilgi-İletişim Levhası 3  3  Ø 1  2  1  1  

Zemin Döşemesi 
Beton 
Parke 

Beton 
Parke 

Beton 
Parke 

Beton 
Parke 

Beton 
Parke 

Doğal Taş 
Beton 
Parke 

Drenaj Kanalları Menhol Menhol Menhol Menhol Menhol Menhol Menhol 

 T: Tuğla, S: Sıva, Y: Yığma Taş, B: Beton, P: Prefabrik, Ç: Çelik Konstrüksiyon 

 

 

 

Görsel Analizlere İlişkin Bulgular 

Sokaklara ilişkin görsel analiz çalışması yürütülmüş, sokakların algılanabilirlik düzeyi ve sokağı olumlu ya da 

olumsuz yönde etkileyen değerler irdelenmiştir. Buna göre S1 kodlu sokak dışında çalışma alanları kolay 

algılanmaktadır. Bina cepheleri özgünlüğünü yitirmiş olup, eklentiler bulunmaktadır. Sokakların işaret ögelerinin 

yakın çevresinde ve bağlantılı olması, olumlu bir özellik olarak belirlenmiştir. Sokakların bakımsız olduğu 

görülmekte olup, dış cephe kaplamaları ise S6 kodlu sokak dışında kısmen olumlu etki yaratmaktadır. Sokakta 

Kulenin bulunması ve taş binaların varlığı olumlu etkiyi güçlendirmiştir. Sokaklar kent mobilyaları yönüyle 

genelde olumsuz bulunmuştur. Bununla birlikte doğal taş parkenin varlığı S6 kodlu sokağı olumlu yönde 

etkilemiştir. Sokaklar genelde insan ölçeğinde olup, olumlu değer katmaktadır (Tablo 4).  

 

Tablo 4. Sokaklara İlişkin Görsel Analiz  

SOKAKLAR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 
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Yapılarda Orijinalliği 

Bozan Eklentiler 
- - - - - - - 

İşaret Ögesi İle Bağlantı + + + + + + + 

Bakım Durumu - - - - - - - 

Yapıların Dış Cephe 

Kaplamaları 
± ± ± ± - + ± 

Aydınlatma Elemanları Ø Ø Ø Ø ± ± Ø 

Oturma Elemanları Ø Ø Ø Ø Ø ± Ø 

Döşeme Kaplamaları ± ± ± ± ± + ± 

Çöp Toplama Elemanları - - - - - - - 

Bitkisel Materyal ± ± ± ± ± ± ± 

Elektrik Direk ve Telleri - - - - - - - 

Araçlar  - - - - - - - 

İnsanlar + + + + + + + 

Yapı-Sokak İlişkisi + + + + ± + + 

Bilgilendirme- İletişim – 
Reklam Panoları 

± ± ± ± ± ± ± 

* Olumlu özellikler (+), Olumsuz özellikler (-), Nötr (±), Yok (Ø) 

 

 

Yaşamsal Analizlere İlişkin Bulgular 

Yaşamsal analiz aşamasında sokaklara ilişkin belirlenen kriterler 1 – 5 arasında puanlanmış, en olumlu özellik 5, 

en olumsuz özellik 1 olarak değerlendirilmiştir. Buna göre; Cihanzade Mustafa Cami’sinin ve Cihanoğlu Kulesinin 

sokaklara etkisi 5 olarak değerlendirilmiş ve çok olumlu bulunmuştur. Yapıların sokağa etkisi genelde olumlu (4 

puan) olarak belirlenirken, bahçe ve bahçe duvarlarının etkisi düşük bulunmuştur (2 puan). Ağaçlar ve yeşil 

dokunun yetersiz ve yanlış bitki seçimlerinin olduğu görülmüştür. Kent mobilyalarının genel olarak sokak 

yaşamına olumlu katkısının neredeyse hiç olmadığı belirlenmiştir (Tablo 5).  

Tablo 5. Sokaklara İlişkin Yaşamsal Analiz  

SOKAKLAR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

Konut Dışı 

Kullanımlarının Sokağa 

Etkisi 

Dükkanlar 3 Ø 3 3 3 Ø Ø 

Camii 5 Ø 5 5 Ø Ø Ø 

Park Ø 3 Ø Ø Ø Ø Ø 

Kızılay  Ø 3 Ø Ø Ø Ø Ø 

İlçe Müftülüğü  Ø 3 Ø Ø Ø Ø Ø 

Kule Ø Ø Ø Ø Ø 5 Ø 

Yapılar 4 4 4 4 3 4 3 
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Yapılı Çevrenin Sokağa 

Etkisi 

Girişler 3 4 3 3 3 3 3 

Bahçeler 2 Ø 2 Ø Ø 2 2 

Bahçe duvarları 3 Ø 3 Ø Ø 2 2 

Yeşil Dokunun Sokağa 

Etkisi 

Yol ağaçlaması 2 Ø Ø Ø 3 Ø Ø 

Kamusal yeşil alan Ø Ø Ø Ø Ø 2 Ø 

 
 
Kent Mobilyalarının 

Sokağa Etkisi 

Çöp kutusu 1 1 1 Ø 1 1 Ø 

Oturma elmanı 1 1 Ø Ø Ø 1 Ø 

Aydınlatma elemanı 1 1 1 1 1 3 1 

Bilgi-iletişim 

panoları 
2 2 Ø 1 1 1 1 

Yer döşemesi 1 1 2 1 2 5 1 

* 1 en olumsuz, 5 en olumlu olacak şekilde puanlamaya gidilmiştir. Yok (Ø) 
 

Analiz çalışmalarından elde edilen bilgiler, bir arada değerlendirilerek, tartışılmıştır. Buna göre: 

 Çalışma alanı olarak seçilen sokakların otantik yapısını kısmen koruduğu, buna karşın sürdürülebilirliğinin 

sağlanması ve geliştirilmesi gerektiği görülmüştür. Özellikle Koçarlı gibi küçük yerleşimlerde, sokaklarda yaya 

öncelikli kullanım hâkimdir. Günümüzde Koçarlı ilçesindeki çok katlı yapılaşmalar nedeniyle insan ölçeğindeki 

sokak dokusu bozulmakta, sokak genişliği aynı kalmakla birlikte, kat yükseklikleri artmakta, birbirine benzeyen 

binalar ilçenin kimliğini yitirmesine neden olmaktadır. Yaşamın sokakta geçtiği Koçarlı gibi yerleşimlerde yaşam 

biçimini, toplumsal, sosyal ilişkileri şekillendiren sokakların özgün dokusunun korunarak, sürdürülebilirliğinin 

sağlanması gerekmektedir.  

 İşaret ögesi olarak belirlenen Cihanoğlu Kulesi ve Cihanzade Mustafa Camisi’nin tarihi, kültürel değerleri 

nedeniyle kent kimliğine katkılarının olumlu olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte her iki yapının da yeterince 

okunamadığı görülmüştür. İşaret ögesi olarak belirlenen bu binaların ön plana çıkarılması için aydınlatılması, 

yapıları tanıtıcı bilgilendirme tabelalarının yerleştirilmesi gibi çalışmalar yürütülmelidir. Binaların bakımında 

sürekliliğin sağlanması gerekmektedir. Cihanoğlu Kulesinin sınırında yer alan küçük yeşil alan bakımsız ve 

tanımsız bulunmuştur. Bu durum, Kulenin yarattığı imgeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Kule’nin imajına katkı 

sağlayacak şekilde geliştirilmelidir. 

 Sokakların dokusunun korunarak geliştirilmesi, ziyaretçilerin de ilgisini bu mekânlara çekerek Koçarlı’nın 

tanınırlığının da artmasına neden olacaktır. Bu bağlamda, özellikle S6 kodlu Kule sokakta ve yakın çevresinde yer 

alan bazı binaların kültürel, sosyal etkinliklere olanak verecek şekilde dönüştürülmesi uygun olacaktır. 

  Sokakların bitişik nizamda ve genelde dar olduğu ve eğimin de yaya sirkülâsyonu açısından elverişli olduğu 

belirlenmiştir. Sokakların darlığı nedeniyle sokaklarda genelde yaya kaldırımları bulunmamaktadır. Mevcut 

kaldırım yükseklikleri ise olması gereken evrensel standartlara uygun değildir. Sokakların yaya öncelikli yapısının 

korunabilmesi için kaldırım yüksekliklerinin herkes için tasarım kriterlerine uygun hale getirilmesi gerektiği 

görülmektedir. 

 Sokaklarda ağırlıklı konut kullanımının olduğu görülmektedir Bunun dışında genelde binaların alt katlarında 

dükkânlar yer almaktadır ve dükkânlardan kaynaklanan eklentiler, binaların cephelerinin yeterince algılanmasını 

engellemekte, sokakta karmaşa yaratmaktadır. Dükkânların kaldırımlara taşması sokaklarda rahat yürümeyi 

engellemektedir. Bu nedenle sokaklarda cephe yenileme çalışmaları yapılmalı, orijinalliği bozan eklentiler 

olabildiğince kaldırılmalıdır. Dükkânların dışarıya taşmamasına yönelik gerekli önlemler alınmalıdır. Özellikle S5 
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kodlu sokağı ortadan ikiye bölen dere beton içerisine alınmış ve dere niteliğini kaybederek açık kanal görünümüne 

dönüşmüştür. Sokak sağlıklaştırma çalışmaları yürütülürken dere ve sokak ilişkisi de kurgulanmalı, dereye yönelik 

de tasarımlar geliştirilmelidir.   

Bütün sokakların kent mobilyaları yönüyle oldukça yetersiz olduğu, neredeyse hiç bulunmadığı görülmüştür. 

Bununla birlikte, kent mobilyaları sokakların tamamlayıcısıdır ve kent kimliğe çok olumlu katkıları 

bulunmaktadır. Kent mobilyalarında, sokakların otantik yapısını güçlendirecek şekilde, özgün tasarımlara 

gidilmelidir. Zemin döşemesi olarak Kule’nin yer aldığı sokakta doğal taş döşeme tercih edilmiştir. Diğer 

sokaklarda ise beton parke olduğu belirlenmiştir. Sokakların kimliğini olumlu yönde geliştirmek için bütün 

sokaklarda doğal taş döşemelerin kullanılması sağlanmalıdır. Sokakların imajını olumsuz yönde etkileyen telefon 

ve elektrik telleri ve direkleri yer altına alınmalıdır. 

Sonuç 

Kentsel açık alanlar, dönemlerin düşünsel, estetik ve idari tercihlerini yansıtmaktadır. Beğeniler ne olursa olsun, 

sokaklar ortak yaşam alanlarıdır. Sosyal davranışlar, iç mekânda olduğundan çok daha fazla dış mekânda 

gelişmektedir. Birey kendini gösterme, bir topluluğa ait olduğunu hissedip ifade etme olanağını o mekânlarda 

bulmaktadır ve sokaklar, birer iletişim nesnesi olarak ön plana çıkmaktadır (Appleyard,1987). Sokaklar bu 

durumda, toplumun da aynası,  bir başka deyişle yansımasıdır ve sokak dokusu bozulduğunda, toplumun yapısında 

ve yaşam stilinde dolayısıyla geçmişle olan bağlarında da kopmalar ortaya çıkmaktadır.  

Sonuç olarak, sokak yenileme çalışmalarında, tarihi kent kimliğini öne çıkaran işaret ögelerinin temel referans 

alındığı, yerel sokak değerlerinin korunduğu, tasarım çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir. Koçarlı 

yerleşimi, tek ve iki üç katlı otantik yapıların yer aldığı özgün bir mimari dokuya ve yaşam tarzına sahiptir. Bu 

mimari dokunun korunarak geliştirilmesi amacıyla, çalışma alanı olarak belirlenen sokakların öncelikle ele 

alınması, bu özgün mimariyi destekleyecek sokak iyileştirme uygulamalarına yer verilmesi gerekmektedir.  

Benzer nitelikteki çalışmalarda da sokaklar sadece bina ölçeğinde değil, çevresiyle birlikte ele alınmalıdır.  
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ÖZET- İnsanın içinde yaşadığı çevre, insanın çevreye hakimiyeti ile yıllardır süregelmektedir ve hakimiyetine 

bağlı olarak da çevre kirlilikleri ortaya çıkmaktadır. İnsan eliyle ekolojik dengenin bozulmasının yanında çevrenin 

iklim değişikliğine uyum sağlaması ile de var olan ekolojik düzen de değişmektedir. İnsanlar özellikle enerji 

ihtiyacını gidermek için endüstriyel işlemlerde ve tarımsal faaliyetlerde bulunmuşlardır. Oluşan atıklar sonucunda 

insanlığın oluşturduğu sera gazları ile sera gazlarının atmosferdeki oranları artmıştır. Sera gazlarının etkisiyle 
iklimin değişmesine yol açan küresel ısınma, insanoğlu ile (bilimsel, politik, ekonomik ve etik alanlar) ortaya 

çıkan (Akyüz, 2016)  ve bu küresel değişimle yaşam alanı kaybı iklim değişikliğinin yüzyılın sonuna kadar 

artacağını ve binlerce türün  tükenmesine neden olacağını gösterir( Oliver ve Morecroft, 2014 ).  Dünya Sağlık 

Örgütü 2019 yılında yayınladığı raporda küresel sağlığı tehdit eden en tehlikeli on durum arasında ilk sırada iklim 

değişikliği ve hava kirliliğini göstermiştir. Dünya Sağlık Örgütünün bir başka raporuna göre yılda yedi milyon kişi 

aşırı kirli havayı solumaktadır. Hava kalitesinin düşük olması önemli bir halk sağlığı sorunlarından biridir. 

Gebeler, çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, endüstriyel işletmelerde çalışanlar, sigara kullananlar ve düşük 

sosyoekonomik gruplar kısacası toplumun her bireyi iklim değişikliği ve buna bağlı hava kirliliği, şiddetli hava 

olaylarına bağlı stres durumlarından biyolojik ve psikolojik olarak etkilenmektedir. Nefes aldığımız andan itibaren 

havadaki mikroskobik kirleticiler vücudumuza giriş yapar ve sistemlerimizi etkilemeye başlar bu durum birçok 

hastalığın başlangıcına neden olmaktadır. Çevre ve hava kirliliği iskemik hastalıklara, kronik hastalıklara, 

kanserlere ve bulaşıcı olmayan hastalıklara sebep olmakta ve bunlara bağlı ölümler artmaktadır 

Anahtar kelimeler: İklim, çevre kirliliği, hava kirliliği, halk sağlığı, hastalıklar 

 

The Impact of Air Pollution in Changing Climate on Human Health 

 

Abstract –  The environment in which people live has been going on for years with human dominance and 
environmental pollution occurs depending on the dominance. In addition to the deterioration of the ecological 
balance by the human hand, theecological order that exists changes as the environment adapts to climate change. 
People have engaged in industrial processes and agricultural activities, especially in order to satisfy the need for 
energy. As a result of the wastes generated, the ratio of the greenhouse gases created by humanity and the 
greenhouse gases increased in the atmosphere. Global warming, which causes climate change due to the impact of 
greenhouse gases, is the result of human influence (scientific, political, economic and ethical areas) (Akyüz, 2016) 

and this global change and loss of habitat indicate that climate change will increase by the end of the century and 
together will cause the extinction of thousands of species( Oliver and Mycroft, 2014) . In its 2019 report, the World 
Health Organization cited climate change and air pollution as the top ten most dangerous threat to global health. 
According to another report from the World Health Organization, seven million people breathe extremely polluted 
air per year. Low air quality is an important public health problem. Pregnant women, children, elderly, chronically 
ill, industrial enterprises, smokers and low socioeconomic groups, in short, every individual in the society is 
affected biologically and psychologically by climate change and related air pollution and stress conditions due to 
severe weather events. From the moment we breathe, microscopic pollutants in the air enter our bodies and begin 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6657682/#ref-38
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to affect our systems, leading to the onset of many diseases. Environmental and air pollution cause ischemic 
diseases, chronic diseases, cancers and noncommunicable diseases and the deaths related to them are increasing.  

Key words: climate, environmental pollution, air pollution, public health, diseases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  GİRİŞ 

   IUCN’e ( International Union for Conversation of Nature) göre çevre, bir organizmayı çevreleyen yaşayan veya 

yaşamayan iklim gibi tüm faktörleri çevreleyen bileşeni ifade eder.(IUCN) Çevrenin genel tanımı da şu şekilde 

yapılabilir: “ özel alan içinde bulunan canlıların ve toplulukların  karşılıklı ilişki içinde bulunduğu ve cansız 

varlıkları da barındıran mekan” (Akdur, 2005). İnsanın odak olduğu tanım ise, insanın çevreye hakimiyeti ile 

yıllardır süregelmektedir ve hakimiyetine bağlı olarak da çevre kirlilikleri ortaya çıkmaktadır. IUCN kirlilik 

tanımını şu şekilde ifade etmektedir: ‘insan faaliyetlerini referans alarak ekosistemin kirlenmesi’ . (IUCN) 

Ekosistemimizin kirlenmesi insanların, devletlerin kontrolsüz şekilde üretimde rekabetin artması ile 

gerçekleşmektedir. İnsan eliyle ekolojik dengenin bozulmasının yanında çevrenin iklim değişikliğine uyum 

sağlaması ile de var olan ekolojik düzen değişmektedir. İnsanlar özellikle enerji ihtiyacını gidermek için 

endüstriyel işlemlerde ve tarımsal faaliyetlerde bulunmuşlar ve oluşturulan atıklar sonucunda insanlığın 

oluşturduğu sera gazlarının atmosferdeki oranları artmıştır. Sera gazlarının etkisiyle iklimin değişmesine yol açan 

küresel ısınma, insanoğlunun etkisiyle ortaya çıkan (Akyüz ve Atış, 2016)  ve bu küresel değişim ile yaşam alanı 

kaybı iklim değişikliğini yüzyılın sonuna kadar artacağını ve birlikte binlerce türün neslinin tükenmesine neden 

olacağını gösterir( Oliver ve Morecroft, 2014 ).  

  İklim değişikliği yerkürenin birçok noktasında şiddetli hava olaylarına, çölleşme, kuraklık, ş, buzulların erimesi 

ve deniz seviyesinin yükselmesi, meteorolojik parametrelerin ve ekosistemlerin değişmesi nedeniyle bazı hayvan 

ve bitki türlerinin yok olmasına(Bayraç ve Doğan, 2016), insan sağlığını ve güvenliğini etkileyen olaylara sebep 

olmaktadır. Ülkemizde gelecek yıllar içinde sıcaklığın 2-3 ℃ artması beklenmekte ve kurak gün sayısının artması 

yağışların ise azalacağı düşünülmektedir(İklim Değişikliği Altıncı Ulusal Bildirimi, 2016). Bu durumun 

Türkiye’deki su ve enerji kaynakları, tarım, turizm, kıyı alanları birçok alanda ve halk sağlığı üstünde etkisi olacağı 

öngörülmektedir( Gönenç ve Kibaroğlu, 2017 ).  

 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2011-2023 yılları için hazırlanan Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi 

ve Eylem Planında, Türkiye’de iklim değişikliğinden etkilenebilecek konular, beş önemli alana ayrılmıştır. Bunlar, 

su kaynakları yönetimi, tarım ve gıda güvencesi, ekosistem hizmetleri, biyolojik çeşitlilik ve ormancılık, doğal 

afet risk yönetimi ve insan sağlığı alanlarıdır. (Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı ) 

İklim Değişikliği Sebepleri 

 Atmosferdeki karbondioksitin artmasından başta gelen sebep kömür ve fosil yakıtların kullanımıdır. Hükümetler 

arası iklim Değişikliği Paneli’ ne göre 2004 yılında fosil yakıt kullanımında ortaya çıkan CO2’nin %56sı  insan 

kaynaklıdır. Sera gazı emisyonlarında devam eden artış, aşırı hava ve iklim olaylarının, buzulların geri çekilmesi, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6657682/#ref-38
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deniz seviyesinin yükselmesi ve insan sağlığının bozulmasına neden olmasıyla sonuçlanmaktadır. ( Joshi, 
Hawkins, Sutton ve Lowe, 2011) Ormanların yok edilmesi de bu durumda %17’lik bir paya sahiptir. 
Kömür ana sorumlu olarak fosil yakıtlar arasındadır. Dünya çapında enerji gereksiniminin %27’si kömürden 

sağlanırken, enerji kaynaklı sera gazı emisyonlarının %43’ü kömür kaynaklıdır. Bu durumu %36 ile petrol, %20 

ile doğalgaz takip eder. Kömür, üretilen  birim enerji başına doğalgazın 1,7 katı kadar CO2’yi atmosfere bırakır( 

Kuşkaya ve Gençoğlu, 2017 ). 

İklim Değişikliğinin Türkiye’deki Etkileri 

  Türkiye konumuna ve farklı topoğrafik yapısından dolayı farklı iklim özelliklerine sahiptir. Bu özelliği nedeniyle 

iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkeler arasındadır( Akın, 2006). İklim değişikliği modellemelerinin 

gösterdiği tahminler Akdeniz’in küresel iklim değişikliğinde hassas bölge olabileceği yönündedir( Giorgi ve 

Lionello, 2007) Akdeniz de  2°C’lik sıcaklık artışının ortaya çıkmasında, sıcak hava dalgalarının artışı, yangınların 

artışı ve ormanların yok olması, beklenmeyen hava olayları,  kuraklık ve buna bağlı biyolojik çeşitlilik azalması, 

turizm gelirlerinin azalması, tarımda verimin azalması ve en önemlisi her alanda etki gösterecek olan kuraklık, 

etkilerini hissettirecektir.( WWF, erişim tarihi: 5.8.2019). Dünya’yı Koruma Vakfı-Türkiye’nin gerçekleştirdiği 

araştırmaların sonuç raporuna göre iklim değişikliğinin başlıca etkileri şöyle olacak: 
Ülke genelinde kış yağışlarında azalma gerçekleşirken, sadece Kuzey Anadolu’nun doğu yarısında yağışlarda 

artma gerçekleşecek.  
Sıcaklık artışının 2030’lu yılların sonuna kadar sınırlı kalması bekleniyor ve bu dönemden sonra artışın hız 

kazanması beklenmektedir. Sıcaklık artışı bölgesel ve mevsimsel olarak fark göstermekle birlikte kış mevsiminde 

4°C, yazın 6°C civarında artması öngörülüyor. İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planında, ülkemizde gelecek yıllar 

içinde ortalama yıllık sıcaklığın 2,5°-4°C arasında artış göstereceği, bu artışın Ege Bölgesi ve Doğu Anadolu 

Bölgesi’ n de 4°C’yi, iç bölgelerde 5˚C’yi bulacağını öngörürken, bu durum ülkemizin yakın gelecekte sıcaklığın 

ve kuraklığın daha fazla olması, yağışlarda da belirsiz durumda olacağını ortaya koyuyor. İklim Değişikliği Eylem 

Planı, Türkiye’nin özellikle kuraklık ve çölleşme, orman yangınları ve su kaynaklarının azalması gibi bunlara bağlı 

birçok ekolojik bozulmanın olacağını öngörüyor. (T.C. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI 2011 – 2023, 
erişim tarihi: 5.8.2019) 

Hava Kirliliğinin Sağlığa Etkileri 

Dünya nüfusu her geçen gün artmaktadır. Nüfus artmasına bağlı olarak insan ihtiyaçları artış göstermekte onun 
bağlamında kontrolsüz üretim artmakta ve üretime bağlı hava kirliliği, taşıtlardaki zehirli gazın dışarı aktarımı, 

fabrika ve ev bacalarındaki zehirli gazın dışa aktarımı artmakta kısacası soluduğumuz temiz hava azalıp zehirli 

hava artış göstermektedir. WHO raporuna göre yılda yedi milyon kişi aşırı kirli havayı soluyor(WHO, 2019 ).   

Hava kirliliği dış ve iç havanın çeşitli gaz ve maddelerle kirlenmesi( WHO, 2019) ve ya ortamda bulunan gaz ve 
partiküllerin seviyesindeki değişimdir. Hava kirliliğine sebep olan ana kirleticiler: partikül madde( PM2,5- PM10) 
çoğunlukla yakıt yanmasından ve yol trafiğinden kaynaklanan katı ve sıvı damlacıkların bir karışımı; karayolu 
trafiğinden veya iç mekan gaz ocaklarından kaynaklanan azot dioksit; yanan fosil yakıtlardan kaynaklanan kükürt 

dioksit; ve güneş ışığının araç emisyonlarından kaynaklanan kirleticilerle tepkimesinden kaynaklanan zemin 

seviyesindeki ozondur(WHO, 2019 ).  

Dünya Sağlık Örgütü(WHO) 2019 yılında yayınladığı bir rapora göre küresel sağlığı tehdit eden 10 durumu 

açıkladı. Bunlar hava kirliliği ve iklim değişikliği, bulaşıcı olmayan hastalıklar, küresel grip salgını, kuraklık ve 

çatışmadan etkilenen bölgeler gibi kırılgan ortamlar, antimikrobiyal direnç, ebola ve diğer yüksek patojenleri, zayıf 

birinci basamak hizmeti, aşı tereddütü, Dang ve HIV’dir. (WHO, 2019)  

Hava kalitesinin düşük olması önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Gebeler, çocuklar, yaşlılar, kronik 

hastalığı olanlar, sigara kullananlar kısacası toplumun her bireyi iklim değişikliği ve buna bağlı hava kirliliği, 

şiddetli hava olaylarına bağlı stres durumlarından biyolojik ve psikolojik olarak etkilenmedir. Jung M. ve 

arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada PM10 dan küçük çaplı partiküler madde ile dış mekan aktivitesi ve zihinsel 

sağlık arasındaki ilişki araştırıldı ve araştırma sonucunda yüksek seviyede PM10’a ve daha küçük çaplı maddeye 

maruz kalmalarda daha az yürüme aktivitesi ve stres seviyesinin daha kötü olduğu sonucuna ulaşıldı(Jung, Cho ve 

Shin, 2019). Gotto M. Ve arkadaşlarının yaptığı çalışma hava kirliliğine maruz kalmada bilişsel yeteneklerin 

azaldığını desteklerken( Gotto ve diğerleri, 2014) Lo ve arkadaşlarının yaptığı çalışma bu durumu 

desteklememektedir. (Lo ve diğerleri, 2019)  

https://www.who.int/air-pollution/news-and-events/how-air-pollution-is-destroying-our-health
https://www.who.int/air-pollution/news-and-events/how-air-pollution-is-destroying-our-health
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Hava kirliliğinin çocuklar üzerindeki etkisi de büyüktür. Dünya çapındaki çocukların %14ünün astımı hava 

kirliliği ile ilgilidir. Her yıl, 5 yaşından küçük 543.000 çocuk, hava kirliliği ile bağlantılı solunum hastalıklarından 

ölmektedir. Wang ve arkadaşlarının Çin’de yaptığı bir araştırmaya göre yüksek düzeyde ve uzun süreli PM’ye 

maruz kalışlar Çinli 6-18 yaş arası çocuklarda yüksek kan basıncı ve kan basıncı ile ilişkili bulunmuştur.( Wang 

ve diğerleri, 2019) Ancak Belçika’da yapılan bir çalışmada SBP(sistolik kan basıncı) ve DBP'(diastolik kan 

basıncı) nin Belçika'da 6-12 yaş arası çocuklarda kısa süreli PM 2.5 kirliliği ile bir ilişkisi olmadığı bulundu. ( 

Pieters ve diğerleri, 2015) Tecer ve arkadaşının yaptığı çalışmada çocukların solunum yolu hastalıkları ve 

partiküler maddeye maruz kalma ilişkisi incelenmiştir. PM10 konsantrasyonlarının yüksek olması çocuklarda 

solunum yolu hastalıklarında artışa sebep olduğu bulunmuştur. (Tecer, Alagha, Karaca, Tuncel ve Eldes, 2008)  

 Hava kirliliği aynı zamanda çocukluk kanserleri ile de bağlantılıdır. Spycher ve arkadaşlarının akut lösemi ve 

hava kirliliği arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmasında havanın kirli olduğu yerleşim yerlerinde yaşayan 

çocukların lösemi riski altında olduğunu desteklerken(Spycher ve diğerleri, 2015) Gregory ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışma bu hipotezi desteklememektedir. ( Gregory ve diğerleri, 2019) 

 Hamile kadınlar da hava kirliliğine maruz kalırlar ve fetüs de fetal beyin büyümesi, fetal boy uzaması hava 

kirliliğinden etkilenir.  Spears D. Ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırmada PM2,5’ye erken yaşta maruz kalmanın 

çocuk sağlığına etkisi araştırılmıştır ve doğum ayındaki bir bebeğin boyundan daha kısa olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. ( Spears ve diğerleri ,2019)  Ritz B. Ve arkadaşlarının Danimarka’ da yaptığı bir çalışmaya göre 

hamilelik sırasında değil de erken bebeklik döneminde de hava kirliliğine maruz kalmanın otizim ve asperges 

riskini arttırdığını buldu.(Ritz ve diğerleri, 2018) Nicholas A. Ve arkadaşlarının retrospektif olarak yaptığı 

çalışmada çevresel hava kirliliğinin etkileri incelenmiştir ve hamile kadınlarda üçüncü trimesterda erken doğum 

riskinin yüksek olduğu bulunmuştur. ( Nicholas A., 2019)  ASTA F. ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmaya göre 

maternal ısıya maruz kalma ve PM10’daki artış erken doğumu tetiklemektedir ancak bu durumun açıklığa 

kavuşması için birçok araştırma gereklidir ve sosyal eşitsizlik, alt gruplar ve hamilelik sonuçları açısından nasıl 

değişebileceğini ifade etmektedirler. ( Asta ve diğerleri, 2019)  

  İklim değişikliği ve hava kaynaklı kirlilik toplumdaki tüm bireyleri etkilemektedir ve birçok hastalığın ortaya 

çıkmasına sebep olmakta ve genleri de etkilemektedir. Pope ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada PM2,5 ve ABD 
nüfusunu temsil eden kamuya açık verilerde mortalite arasındaki ilişki incelendi. Uzun süreli PM2,5’a maruz 
kalmalarda kardiyopulmoner mortalite arasında pozitif ilişki saptandı.( Pope ve diğerleri, 2019) Çapraz ve 

arkadaşlarının İstanbul’da 2007-2012 yılları arasında yaptığı bir çalışmada günlük hava kirliliği ve ölümler 

arasındaki ilişki araştırıldı. Çalışma sonucunda kısa süreli hava kirliliğine maruz kalmanın, kentte artmış 

kardiyovasküler, solunum ve kaza sonucu olmayan ölüm oranlarıyla ilişkili olduğunu bulundu(Çapraz, Deniz ve 

Doğan, 2017) Lee ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada uzun süreli hava kirliliğine maruz kalmada DNA 

metilasyonu arasındaki ilişki incelenmiş ve hava kirliliğinin DNA’yı etkilediğine dair bulgular elde etmişlerdir. 

(Lee ve diğerleri, 2019) Kim ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada PM10, kükürt dioksit, azot dioksit ve karbon 

monoksit ile partikül madde içeren hava kirleticilerine kronik maruz kalmanın karaciğer enzimi ile ilişkili olup 

olmadığını araştırılmıştır ve alkol tüketimi de değerlendirilmiştir. Kronik olarak PM10 ve CO maruz kalmanın 

karaciğer enzimlerinin artışı için bir risk faktörü olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (Kim, Min, Seo ve Min, 2019) Chen 

ve arkadaşlarının Tayvan’da yaptığı bir çalışmaya göre hava kirliliğine maruz kalmanın (PM 2,5) hassas bir grup 
olan yaşlılarda iskelet kası kütlesinde azalmaya, vücut yağ kütlesinde de artışa sebep olmaktadır. Ancak PM2.5 
maruziyeti, esas olarak üst ekstremite ve gövde üzerindeki kas kütlesini azaltmaktadır bu durum alt ekstremite için 

geçerli değildir. ( Chen ve diğerleri, 2019) Taşcı ve arkadaşlarının Ankara’da yaptığı çalışmada yaşlılarda hava 

kirliliği ve pnömoni arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonucunda CO düzeyinin yüksek olduğu hastalarda 

pnömoni sıklığı yüksek bulundu ve CO’in özellikle doku düzeyinde hipoksiye neden olduğu ve hücrelerde enerji 

sistemini etkileyerek hücrelere zarar verdiği ve enfeksiyona yatkınlığı arttırdığı düşünülmektedir( Taşcı, Kavalcı 

ve Kayıpmaz, 2018)   

 Kanserlerin, kronik kalp hastalıklarının, kronik solunum hastalıklarının nedeniyle milyonlarca ölümün ana 

sebeplerinden biri de hava kirliliğidir. Dünya Sağlık Örgütü, her yıl yaklaşık 7 milyon insanın, akciğerlere ve 

kardiyovasküler sisteme derinlemesine nüfuz eden kirli parçacıklardaki ince parçacıklara maruz kalmaktan 

öldüğünü, bunun da inme, kalp hastalığı, akciğer kanseri, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları ve pnömoni dahil 

solunum yolu enfeksiyonları gibi hastalıklara neden olduğunu tahmin etmektedir( WHO, 2019 ).   Bu ölümler 

arasında bulaşıcı olmayan hastalıklardan yaklaşık % 80’i hava kirliliğini bulaşıcı olmayan hastalıklar için önemli 

bir risk faktörü olarak görülmektedir. (WHO, 2018).  Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliğinin bulaşıcı olmayan 

hastalıklar için kritik bir risk faktörü olduğunu ve bunun yaklaşık dörtte birini (% 24) oluşturduğunu söylüyor. 
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Buna göre kalp hastalığına bağlı yetişkin ölümlerde KOAH’ın %23ünün,  inmenin %25inin ve akciğer kanserinin 

%29unun hava kirliliğinin sebep olduğu söyleniyor ( WHO, 2018 ).  

Yüksek düzeyde kentsel hava kirliliği, mevcut kalp veya akciğer hastalığı olan bireylere zararlıdır. Organik ve 
inorganik tozlar, kimyasal maddeler ve dumanlar da dahil olmak üzere mesleki maruziyetler, KOAH için kabul 

edilmeyen bir risk faktörüdür( Paulin ve diğerleri, 2014 ) fakat dış mekan hava kirliliğinin KOAH için bir risk 

faktörü olması kesin değildir. ( WHO, 2018 ) Özcan ve arkadaşının İzmir’de yaptığı çalışmada kentsel astım ve 

hava kirliliğinin ilişkisini incelenmiştir. Elde edilen sonuçlarda kentsel hava kirliliği ve astım arasında anlamlı bir 

ilişki olduğu saptanmış ve yüksek seviyede kükürt dioksit ve PM10 oluşumunun astımın oluşmasında önemli bir 

etken olduğu sonucuna ulaşmışlardır. ( Ozcan ve Çubukçu,  2015) Çapraz  ve arkadaşlarının İstanbul’da 2013-
2015 yılları arasında yaptığı bir çalışmada günlük hava kirleticiler ile solunum yolu ile ilgili hastaneye yatışlar 

arasındaki ilişki incelendi ve sonuç olarak hava kirleticilerinin bu tarihler arasında hastaneye yatışlarla pozitif ilişki 

olduğu saptandı. ( Çapraz, Deniz ve Doğan, 2017)  Bai ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada PM2.5, azot dioksit, 
ozon, redoks ağırlıklı ortalama NO2 ve O3 ile konjestif kalp yetmezliği ve akut miyokard infarktüsün insidansı 

arasındaki ilişki incelendi. Kirletici maddeye maruz kalmalarda akut miyokard infarktüs arasında pozitif bir ilişki 

bulundu. (Bai ve diğerleri,2019)  

Sonuç olarak, eğer insan içinde bulunduğu çevreyi hız kesmeden tüketmeye devam ederse küresel ısınmaya neden 

olan başlıca sebep; iklim değişikliği ve birçok doğal afetle karşı karşıya gelecektir. Kontrolsüz çevre tahribinin 

olması, çevrenin kirletilmesi, iklim değişikliklerinin ve aşırı hava olaylarının olması dünyayı yaşanamaz bir yer 

haline getirecektir fakat iklim değişikliğine ve çevre kirliliğine sebep olan etkenlerden birinin ortadan kaldırılması 

zincirin halkasını bozacak ve var olan durumda gerileme gerçekleşecektir. Bu etkenleri belirlemek için birçok 

araştırma mevcuttur ama yeterli sayıda değildir. İklim değişikliği, hava kirliliği ve doğayı kirleten birçok etken ve 

sağlık arasında araştırmaların sayısının artırılması literatüre katkı sağlayacaktır. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR SAĞLIKLI KENTLER İÇİN EKOLOJİK BİR YAKLAŞIM: YEŞİL ÇATILAR 

Peyzaj Yüksek Mimarı Selin SAĞSÖZ, Doç. Dr. Bülent Deniz 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Koçarlı/Aydın 

Özet 

Giriş ve Amaç: Günümüzde kentsel alanların hızla gelişmesi ve nüfusun yıllar içerisinde artmasıyla birlikte, 

kentlerde yapı yoğunluğu artarak, kentler beton kaplı yüzeylere dönüşmüştür. Artan nüfus, yoğun yapılaşma ve 

değişen kent yapısı, yeşil alanların azalmasına; sosyal ve toplumsal değişimler ise, kentlilerin doğadan 

uzaklaşmasına yol açmıştır. Kent içinde azalan açık alanlar ve yeşil yüzeyleri mimari ölçekte geri kazanabilmek 

için halen ciddi anlamda göz ardı edilen çatı ve teras alanlarının kullanımına yönelik çabaların önemi her geçen 

gün daha çok artmaktadır. Ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan birçok faydası bulunan yeşil çatılar kentsel 

alanlar içinde potansiyel yeşil alanlar olarak öne çıkmaktadır. Araştırmanın amacı kentlerde giderek azalan yeşil 

dokuyu yeniden kazanmak ve daha yaşanabilir sağlıklı kentler yaratabilmek adına yeşil çatıların önemini 

vurgulamaktır. Çalışma ayrıca anket çalışması ile desteklenmiş, bireylerin yeşil çatılar hakkındaki bilinç düzeyleri 

ölçülmüş ve konu hakkındaki genel algıları tespit edilmiştir. 

Materyal ve Metod: Araştırmanın ana materyalini yeşil çatılar ile ilgili hazırlanmış olan anket oluşturmaktadır. 

Ayrıca dijital ve basılı yayın ve belgeler araştırmanın yardımcı materyalidir. Araştırma yöntemi iki aşamalıdır. 

Birinci aşama yeşil çatıların tanımlandığı ve yeşil çatıların öneminin vurgulandığı aşamadır. İkinci aşama anketin 

uygulanmasıdır. Anket çalışması kentlilerin yeşil çatılar hakkındaki bilgi düzeylerini ve algılarını ölçmeye 

yöneliktir. 

Bulgular: Anket çalışmasından elde edilen verilere göre, kullanıcıların %46'sı yaşadığı kentte yeşil alan miktarını 

yetersiz bulmaktadır. Verilerden elde edilen diğer sonuç ise kullanıcıların %45’inin yeşil çatılar hakkında genel 

bilgi sahibi olduğudur. Ankete katılanların %83’ü yapılarında yeşil çatıları istediğini belirtmiştir. 

Sonuç: Araştırma sonucunda kentlilerin yeşil çatılar hakkında genel bilgi sahibi olduğu gözlenmiştir. Ancak yeşil 

çatıların kente katkıları konusunda yeterince bilinçli olunmadığı anlaşılmaktadır. Kentliler yeşil çatılı yapılarda 

yaşamak istemelerine karşılık, edindikleri eksik ve yanlış bilgilerden dolayı çekimser bir tavır sergilemektedirler. 

Sonuç olarak; yeşil çatıların kentsel alanlarda daha çok yer bulması ve daha yaşanabilir kentler için kentlilerin ve 

uygulamacıların bilinçlendirilmesi ve yerel yönetimlerin teşvik edici uygulamalar geliştirmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil çatılar, çatı bahçeleri, kent, kentsel alan, nüfus artışı 
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AN ECOLOGICAL APPROACH TO SUSTAINABLE HEALTHY CITIES: GREEN ROOFS 

Master of Landscape Architect Selin SAĞSÖZ, Doç. Dr. Bülent Deniz 

Aydın Adnan Menderes University, Faculcty of Agriculture, Landscape Architecture Department, 

Koçarlı/AydınAbstract 

Aim: With the rapid development of urban areas and the increase in population over the years, cities are 

transformed into concrete covered surfaces. As a result of this the city dwellers have been separated from nature. 

The roof areas, which are underestimated in order to recover the diminished open/green spaces in urban is 

becoming more important. Green roofs, having many environmental, ecological, economic and sociocultural 

benefits, stand out as potential green areas. The aim of the research is to emphasize the importance of green roofs 

in order to regain the decreasing green texture in cities and create more livable healthy cities. Also a questionnaire 

was held to measure the awareness and general perceptions of individuals. 

Material and Methods: Main material of the study is the questionnaire prepared for green roofs. In addition, 

publications and documents related to green roofs are the other materials. The research method has two stages. 

The first stage is where green roofs are defined and the importance of green roofs is emphasized. Then the survey 
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has implemented. The survey includes questions to measure the knowledge and perceptions of the citizens about 

green roofs. 

Results: The survey shows that, 46% of users find the amount of green space insufficient. Another result of the 

survey data is that 45% of users have general knowledge about green roofs. 83% of the respondents stated that 

they wanted green roofs in their buildings. 

Conclusion: As a result of the study, it was observed that the citizens are aware of green roofs. Although the 

citizens want to live in buildings with green roofs, they show abstaining attitude due to the incomplete and incorrect 

information on green roofs. As a result; green roofs need to find more places in urban areas and local governments 

should develop encouraging practices. 

Keywords: Green roofs, roof gardens, city, urban area, population growth. 

Giriş 

Günümüzde hızla artan nüfus ve kırsal alanlardan kente göçün beraberinde getirdiği plansız kentleşme sonucu; 

özellikle gelişme süreci içinde olan ülkelerde kentler yapı yoğunluğunun hızla arttığı mekânlara dönüştürmüştür. 

Büyük kentlerdeki mevcut açık mekânların yapılaşma baskısına boyun eğmesi, çeşitli kullanım alanlarıyla birlikte, 

içinde yaşayan bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanlarının yok edilmesine neden olmakta ve insanları kentte 

doğayla temas edebileceği ortamlardan koparmaktadır (Haregewoin, 2005; Küçükerbaş, 1991). Son yıllarda 

özellikle büyük kentlerde, nüfusun artışına paralel olarak artan yapı yüzeyleri, kentsel yerleşimler içerisinde 

oldukça büyük alanlar oluşturmaktadır (Barış vd., 2012). Kentlerin her geçen gün beton ve asfalt yüzeylerle 

kaplanması çevre, sağlık ve sosyal sorunlarını da beraberinde getirmektedir. ‘Özellikle metropol kentlerde, 

kentleşme süreci içinde azalan açık ve yeşil alanlar, hava dolaşımına engel olan sıkışık yapı adaları, yüksek ısı 

emme oranlarına sahip koyu renkli, asfalt esaslı çatı kaplama malzemeleri, yüksek enerji kullanımına paralel olarak 

ortaya çıkan ısı, kentsel ısı adası olarak adlandırılan ve küresel ısınmayı arttıran bir çevresel etki meydana 

getirmektedir’ (Kaymak, 2014). Bu sorunlar temelinde kentlerde yaşayan insanlar ve diğer canlılar için bir tehlike 

unsuru barındırmaktadır. Tohum (2011)’e göre; doğal bitki örtüsünün yerini beton kaplı yüzeylere bırakması, şehir 

geometrisinin bozularak yüzeylerin rüzgâr etkisinden yoksun kalması ve nüfus artışıyla birlikte fosil yakıt 

kullanımının artması sonucu iklim değişiklikleri ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte çatı yüzeyleri ve 

kaldırımların, gün içinde güneşten gelen enerjiyi emerek, gece yansıtmaları sonucu kentsel alanlar ve açık alanlar 

arasında sıcaklık farkları oluşmaktadır. Kent alanlarındaki doğal vejetasyonun, kaldırımlar, yollar ve diğer yapılar 

ile yer değiştirmesi sonucu oluşan sıcaklık artışı olarak tanımlanan kent ısı adası etkisi, yaşamı olumsuz 

etkilemekte ve bu alanlarda yaşayan insanlarda psikolojik ve solunum yollarına bağlı sağlık sorunlarına neden 

olmaktadır (Kalkan, 2012; Erdem ve Arıoğlu, 2016). Hızla büyüyen günümüz kentlerinde; kentlinin, günlük yaşam 

içinde nefes alabileceği, doğayla yakınlaşabileceği, rekreatif faaliyetlerini gerçekleştirebileceği yeşil alanların 

azalmasıyla birlikte kentsel alanlarda bu ihtiyaçların karşılanabileceği çeşitli yeşil sistemler üretilmektedir (Aytin 

Karakaya, Kısa Ovalı, 2016). Yeşil alanların kent toplumunu oluşturan bireylerin yaşamları üzerindeki fizyolojik 

ve psikolojik yönden olumlu katkıları tartışılmaz bir gerçektir (Küçükerbaş, 1991). Bu sorunun çözümünde 

kaybedilen yeşil dokuyu yeniden hayata kazandırmak için çatı ve teras yüzeylerinin kullanılması göz ardı edilemez 
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bir potansiyel barındırmaktadır. Yapıların çatı ve teras yüzeylerinde düzenlenen ve kentlinin doğaya olan özlemini 

gidermesine olanak sağlayan bu bahçelerin kent içinde yarattığı mekânlar yaşamsal öneme sahiptir (Aytin 

Karakaya, Kısa Ovalı, 2016). 

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler ve yapı malzemesi bilimi sayesinde çatı yüzeyleri, enerji tüketen bir 

yapı ögesi olmaktan çıkıp ekosisteme katkı sağlayan bir yapı bileşenine dönüşmektedir. Çatı, genellikle ısı emen 

ve atıl bir alan iken bina içindeki yaşam alanları için yalıtım sağlayan, aynı zamanda aktivite ve yaşam alanı olarak 

kullanılabilecek aktif bir alan haline gelmeye başlamıştır (Tohum, 2011). 

‘Yeşil çatı, zeminde ya da çoğunlukla zemin seviyesinin üzerinde yer alan herhangi bir yapıya ait az eğimli ya da 

eğimli, çatıda özel malzeme ve teknikler yardımıyla gerçekleştirilen az ya da çok bakım gerektiren birçok işleve 

sahip açık yeşil mekân düzenlemelerine verilen isimdir’ (Küçükerbaş, 1991). 

Yeşil çatı kavramı basit tanımının ötesinde ekolojik ve sosyal açıdan oldukça önemli kazanımlar sunmaktadır 

(Tohum, 2011). Yüzyıllardır insanlar ekolojik, estetik ya da yerel mimarinin bir sonucu olarak yeşil çatıları 

kullanmaktadır. Bu yapılar yıllar boyunca insanlara, en yakınlarında ulaşabilecekleri yeşil bir ortam yaratmalarının 

yanı sıra, zaman zaman bir gösteriş sembolü, zaman zaman da dış çevre şartlarından, insanları koruyan birer 

uygulama olarak kullanılmıştır (Erbaş, 2011). Geçmişte Babil’in asma bahçeleri örneğinde olduğu gibi, yapım 

amaçları tanrının gökyüzündeki katına yaklaşmak ve ona yakın olma felsefesine dayalı olsa da, bugün kentlerin 

gelişmesinin yarattığı ekolojik sorunların çözümünde oldukça önemli bir yere sahiptir (Barış vd., 2012). Kent 

içinde azalan açık alanlar ve yeşil yüzeyleri mimari ölçekte geri kazanabilmek için halen ciddi anlamda göz ardı 

edilen çatı ve teras alanlarının kullanımına yönelik çabaların önemi her geçen gün artmaktadır. Çevresel, ekolojik, 

ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan bir çok faydası bulunan yeşil çatılar kentsel alanlar içinde potansiyel yeşil 

alanlar olarak öne çıkmaktadır. Yapılan bu araştırmanın amacı kentlerde giderek azalan yeşil dokuyu yeniden 

kazanmak ve daha yaşanabilir sağlıklı kentler yaratabilmek adına yeşil çatıların önemini vurgulamaktır.  

 

 

 

 

Tablo 1. Olumlu Ve Olumsuz Yönleriyle Yeşil Çatılara Genel Bakış 

Çevre ölçeğinde yararlar 

 Yağmur suyunu tutması  
 Hava kalitesini iyileştirmesi 
 Isı, ışık ve ses yalıtımı yapması 
 Bitki örtüsü ve toprak sayesinde ses yalıtımı sağlaması 
 Yeni yaşama ortamı yaratması 
 Ekolojik döngüye olan katkıları 

Bina ölçeğinde yararlar 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1815 
 

 Bitki örtüsü ve toprak sayesinde ses yalıtımı sağlaması 
 Yapının ısı ve su yalıtımını sağlaması 
 Çatı ömrünü uzatması 
 Çatı alanının kullanılması 
 Yangına karşı dayanım  
 Enerji tasarrufu sağlaması  

Kullanıcının sosyal, psikolojik, estetik doyumu 

 Rekreasyon alanları yaratması 
 Olumlu görsel etkisi 
 Sosyal ve kültürel etkinliklere olanak sağlaması 
 Oturma, toplanma alanı gibi mekânlar yaratması 
 Kullanıcılara ruhsal ve psikolojik yönden olumlu etkileri 

Getirdiği olumsuzluklar 
 Yüksek kurulum maliyeti 
 Yüksek bakım ve onarım maliyeti 
 Bitki tür seçimi konusundaki kısıtlanmalar 
 Yapıya binen ilave yükler 

Materyal ve Metod 

Araştırma İzmir kentinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma materyalini, İzmir kentinde yeşil çatılarla ilgili anket 

çalışması oluşturmaktadır. 

Gerçekleştirilen bu çalışmayla, kullanıcıların yeşil çatılar hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmek, yeşil çatılar 

hakkında düşünce ve algılarını tespit etmek, yeşil çatılara yönelik tercih ve beklentilerini ortaya koymak, yeşil 

çatıların yapımı hakkında kentlilerin görüşlerini belirlemek ve kentlerde yeşil çatı uygulamalarının artmasına 

yönelik öneriler sunmak amaçlanmaktadır. 

Araştırmada yüz yüze anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket 150 kişiye uygulanmıştır. Bu sınıflandırmaya 

göre; İzmir kentinde kentlinin yeşil çatılara yönelik fikirleri ve tereddütleri ölçülmüştür. 

Anket formu, Tablo 2’de belirtildiği gibi 4 ana başlıktan oluşmuştur. 

 

 

Tablo 2. Anket Formu İçeriği 

A. Anket Kullanıcı Profili 
1. Cinsiyet 
2. Yaş 
3. Öğrenim Durumu 
4. Meslek 

B. Kullanıcıların Yeşil Çatılara Bakış Açısı 
5. Yaşadığınız kentte yeşil alan miktarını yeterli buluyor musunuz? 
6. Yeşil çatı kavramını biliyor musunuz? 
7. Kullandığınız yapıda yeşil çatı olmasını ister misiniz? Eğer hayır ise istememe nedeniniz nedir? 
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C. Kullanıcıların Yeşil Çatı Algısı 
8. Yeşil çatılar bulunduğu yapının ekonomik değerini arttırır. 
9. Kamu binalarında yeşil çatılara yer verilmelidir. 
10. Sosyal etkileşime ve kültürel etkinliklere olanak sağlar. 
11. Bulunduğu yapıya estetik bir değer katar. 
12. Kaybedilen yeşil dokuyu geri kazanmak için bir olanak sağlar. 
13. Ekolojik açıdan önem taşıyıp, kentin hava kalitesini iyileştirmeye olanak sağlar. 

D. Kullanıcıların Yeşil Çatılara Yönelik Görüşleri 

               14.Yeşil çatıların sağladığı yararları önem sırasına göre sıralayınız. 

Bulgular 

Kullanıcıların yeşil çatılar hakkındaki düşünce ve algılarını belirlemek adına bir anket uygulanmıştır. Bu kapsamda 

kullanıcı profili, kullanıcıların yeşil çatılara bakışı, kullanıcıların yeşil çatı algısı, kullanıcıların yeşil çatılara 

yönelik görüşleri belirlenmiştir. 

Kullanıcı profili 

Anket çalışmasının birinci aşaması, kullanıcı profilini belirlemeye yöneliktir (Tablo 3). Buna göre; ankete 

katılanların %55’i kadın, %45’i ise erkektir. Yaş aralığı irdelendiğinde, 30-50 yaş arası (%42) ağırlığı 

oluşturmaktadır. Bu oranı % 23 ile 50 yaş ve üzeri yaş arasındaki anketörler takip etmektedir. Üniversite mezunu 

olanlar, %54 ile çoğunluğu oluşturmaktadır. Meslek gruplarının dağılımı incelendiğinde öğretmen %20 ile en 

yüksek orana sahiptir. 

 

 

 

 

Tablo 3. Kullanıcı Profili 

A. Kullanıcı Profili Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadın 55 

Erkek 45 

Yaş  

18 -24 16 

25-30 17 

30-50 42 

50 ve üzeri 23 

Diğer 2 

Öğrenim durumu 

İlköğretim 9 

Ortaokul 4 

Lise 29 
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Üniversite 54 

Diğer 4 

Meslek 

Devlet Memuru 11 

Öğretmen 20 

Öğrenci 9 

Emekli 9 

Ev hanımı 16 

Mühendis-Mimar 7 

Serbest Meslek 4 

Ekonomist 4 

Diğer 18 

Çalışmıyor 2 

Kullanıcıların yeşil çatılara bakışı 

Kentteki yeşil alan miktarı yeterliliği, kentlinin yeşil çatılara yönelik istekleri ve yine yeşil çatılara yönelik 

tereddütleri bu başlık altında verilmiştir (Tablo 4). 

Buna göre; katılımcıların büyük çoğunluğu, yaşadığı kentte yeşil alan miktarını yetersiz bulduğunu belirtmiştir 

(%46). Kentlilerin büyük çoğunluğu, yeşil çatı kavramı hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir (%45). % 

83’lük kesim kullandıkları yapıda yeşil çatıları istediklerini belirtmektedir. Bu fikre sıcak bakmayarak (%16) hayır 

cevabını verenlere ise, neden istemedikleri sorusu yöneltilmiş ve bu soru kapsamında katılımcılara birden fazla 

tercih yapabilme olanağı tanınmıştır. Buna göre yeşil çatıları yapılarında istememe nedenlerine bakıldığında; 

bakım ve sulama sorunları seçeneği 8 kişi tarafından en üst düzeyde tercih edilmiştir. Bu seçeneği 3 tercih ile 

binaya getirilecek yük, 3 tercih ile yüksek kurulum maliyeti ve son olarak 3 tercih ile güvenlik sorunları takip 

etmektedir. Bunun yanı sıra diğer cevabını verenler ise; bahçeli eve sahip oldukları, bulundukları binanın uygun 

olmadığı, çatıyı teras olarak kullandıkları, yeşil çatılar hakkında tam olarak bilgiye sahip olmadıkları ve bahçenin 

çatıda kurulmasının zor olduğunu düşündükleri için yeşil çatıları binalarında istemedikleri tespit edilmiştir. 

Tablo 4. Kullanıcıların Yeşil Çatılara Bakışı 

B. Kullanıcıların yeşil çatılara bakışı Yüzde (%) 

Yaşadığınız kentte yeşil alan 

miktarını yeterli buluyor 

musunuz? 

 

Evet 27 

Hayır 46 

Kısmen 27 

Yeşil çatı kavramını biliyor 

musunuz? 

Evet 45 

Hayır 33 

Kısmen 21 
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 Diğer 1 

Kullandığınız binada yeşil çatı 

olmasını ister misiniz? Eğer 

hayır ise istememe nedeniniz 

nedir? 

 

 

Evet 83 

Hayır 16 

Diğer 1 

Kullanıcıların Yeşil Çatı Algısı 

Kullanıcıların yeşil çatıları algı düzeyi ve kentlinin yeşil çatılar hakkındaki bilgi düzeyi bu başlık altında 

incelenmiştir (Tablo 5). 

Buna göre; katılımcıların büyük çoğunluğu, katılıyorum (%43) ve kesinlikle katılıyorum (%23) cevaplarını 

vererek toplamda %66 ile yeşil çatıların bulunduğu yapıya ekonomik bir değer kattığını düşünmektedir. 

Anketörlerin büyük bir çoğunluğu, katılıyorum (%46) ve kesinlikle katılıyorum (%28) cevaplarını vererek yeşil 

çatıları kamu binalarında görmek istediklerini belirtmişlerdir (toplamda %74). Katılımcıların büyük çoğunluğu 

katılıyorum (%45) ve kesinlikle katılıyorum (%29) cevaplarını vererek yeşil çatıların sosyal ve kültürel etkinliklere 

olanak sağladığını düşündüğünü belirtmiştir (toplamda %84). Anketörlerin büyük çoğunluğu, katılıyorum (%51) 

ve kesinlikle katılıyorum (%36) cevaplarını vererek yeşil çatıların bulunduğu yapıya estetik bir değer kattığı fikrini 

belirtmektedir (toplamda %87). Katılımcıların büyük çoğunluğu katılıyorum (%44) ve kesinlikle katılıyorum 

(%29) cevaplarını vererek, yeşil çatıların kaybedilen yeşil dokuyu geri kazanmaya yardımcı olduğu fikrini 

onayladıklarını belirtmiştir (toplamda %73). Kentlilerin büyük çoğunluğu katılıyorum (%49) ve kesinlikle 

katılıyorum (%36) cevaplarını vererek yeşil çatıların kentin hava kalitesini iyileştirdiğini düşündüklerini 

belirtmiştir (toplamda %85). 

Tablo 5. Kullanıcıların Yeşil Çatı Algısı 

B.Kullanıcıların Yeşil Çatı Algısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüzde (%) 

Yeşil çatılar bulunduğu yapının 

ekonomik değerini arttırır. 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 7 
Katılmıyorum 8 
Kararsızım 18 

Katılıyorum 43 

Kesinlikle Katılıyorum 23 

Diğer 1 

Kamu yapılarında yeşil çatılara 

yer verilmelidir. 

Kesinlikle Katılmıyorum 3 
Katılmıyorum 8 
Kararsızım 13 

Katılıyorum 46 

Kesinlikle Katılıyorum 28 
Diğer 1 

Sosyal etkileşime ve kültürel 

etkinliklere olanak sağlar. 

 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 4 

Katılmıyorum 6 

Kararsızım 13 

Katılıyorum 45 

Kesinlikle Katılıyorum       29 

Diğer 3 
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Kullanıcıların yeşil çatılara yönelik görüşleri 

Kentlinin yeşil çatılara yönelik düşünce ve fikirleri bu başlık altında incelenmiştir (Tablo 6). 

Bu başlık altında katılımcılara yeşil çatıların sağladığı yararları önem sırasına göre 1-6 arası bir puanlayarak 

sıralaması istenilmiştir. Bu puanlama sistemine göre 1 en düşük, 6 ise en yüksek öneme sahip olduğunu 

belirtmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu, yeşil çatıların yeşil alan kazanmak için önemli bir uygulama 

olduğunu düşündüklerini belirtmiştir (%44). Bunu takiben %31 katılımcı yeşil çatıların kente ve yapıya görsel 

bir değer kattığını belirtmiştir (%31).  

Tablo 6. Kullanıcıların Yeşil Çatılara Yönelik Görüşleri 

Sonuç 

Yeşil çatılar; kentin hava kalitesini iyileştiren, bulunduğu binaya bir yaşam alanı sunan, insanların sosyal, kültürel 

ve rekreasyonel ihtiyaçlarına çözümler bulan, yaşamsal öneme sahip sürdürülebilir ekolojik sistemlerdir.  

Hızla artan nüfus ve beraberinde getirdiği yapılaşmalar sonucu kentler, yeşil alanlardan mahrum grileşmiş yaşam 

alanları haline gelmiştir. Zamanla bu sorunun ilerlemesi sonucu kentler, içinde yaşayan insanlar ve diğer canlılar 

için nefes alınamayacak bir hal almıştır. Var olan yeşil doku da giderek azaldıkça durum daha olumsuz bir boyut 

Bulunduğu yapıya estetik bir 
değer katar. 

 

Kesinlikle Katılmıyorum        5 
Katılmıyorum        3 

Kararsızım  5 

Katılıyorum 51 
Kesinlikle Katılıyorum 36 

Diğer 1 

Yeşil çatılar kaybedilen yeşil 

dokuyu kazanmak için bir olanak 

sağlamaktadır. 

 

Kesinlikle Katılmıyorum 5 

Katılmıyorum 7 

Kararsızım 14 

Katılıyorum 44 

Kesinlikle Katılıyorum 29 

Diğer        1 

Ekolojik açıdan önem taşıyıp, 

kentin hava kalitesini 
iyileştirmeye yardımcı olurlar. 

 

 

 

Kesinlikle Katılmıyorum        4 
Katılmıyorum 4 

Kararsızım 7 

Katılıyorum 49 

Kesinlikle Katılıyorum 36 

A. Kullanıcıların Yeşil Çatılara Yönelik Görüşleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüzde (%) 

Yeşil çatıların sağladığı yararları 

önem sırasına göre sıralayınız. 

 

Yeşil alan kazanma 44 
Kent ekolojisine katkısı 12 
Kent iklimine katkısı 8 

Yapıya ekonomik açıdan katkısı 12 

Kullanıcılara rekreasyonel olanaklar sağlaması 3 

Kente ve yapıya görsel değer katması 31 
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kazanmıştır. Yeşil alanlardan mahrum kalan kentlerde belirli çevre sorunları yaşanmaya başlamıştır. Yeşil 

alanların giderek azalması insanların doğadan uzaklaştırarak, insanlarda belli sağlık sorunların sebep olmuş ve 

diğer canlılar için de bir tehdit unsuru barındırmaktadır. Bu kapsamda yapı yoğunluğunun artıp, açık ve yeşil alan 

yoğunluğunun azaldığı günümüz kentlerinde bir çözüm yolu aranması vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Atıl durumda 

bulunan çatı ve teras yüzeylerinin aktif olarak kullanılması fikri kentlerde alternatif yeşil alanlar kazanılmasına 

yönelik potansiyel bir çözüm yolu olarak değerlendirilmelidir. Yeşil alanların insan sağlığı için psikolojik ve 

fizyolojik olarak etkisi gözle görülür bir gerçektir. Ülkemizde artan yapılaşmalar sonucu azalan yeşil alanların 

yerini çatı üstlerinde yeniden hayata kazandırmak, daha yaşanabilir kentler sunmak ve insanların sağlıklı ve huzur 

içinde yaşayabilmelerini sağlayabilmek için yeşil çatılar bir çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu kapsamda yeşil çatılar hakkında kentlinin bilgi ve algı düzeyini ölçmek için bir anket çalışması uygulanmış ve 

kentlinin konu hakkındaki düşünceleri tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında yürütülen anket çalışmasında 

katılımcıların büyük çoğunluğu yeşil çatılar hakkında bilgi ve fikre sahip olduğunu belirtmekte ve yapılarında yeşil 

çatıların uygulanmasını istediğini ifade etmektedirler. Fakat bir kısım katılımcı, bu fikre olumlu bakmadığını ifade 

etmektedir. Bu olumsuz görüşlerin bir kısmı yetersiz ve yanlış bilgilendirmelerden kaynaklanmaktadır. Olumsuz 

görüşlerin bir kısmı da yüksek kurulum maliyeti, binaya getirilecek yük, bakım ve sulama sorunları gibi 

tereddütleri içermektedir. 

Yeşil çatıların bulundukları çevreye olan rekreatif, estetik ve ekolojik katkıların insanlar tarafından yeterince 

bilinmiyor olması da önemli bir eksiklik olarak görülmüştür. Bu kapsamda kentlinin yeşil çatılar hakkında bilgi 

ve algı düzeyinin arttırılmasına yönelik öneriler son derece önem arz etmektedir. Bu konuda başlıca şunları 

söylemek mümkündür: 

 Toplumsal farkındalık arttırılmalı ve yeşil çatılara yönelik bilgilendirme çalışmalarıyla bu fikir 

desteklenmelidir. 

 Yeşil alanlara yönelik seminer, konferans ve bilgi amaçlı toplantılar toplumsal olarak doğa bilincinin 

aşılanmasına yardımcı olacaktır. 

 Yeşil çatı sistemleri kamu yapılarında yer verilerek, kentliyi teşvik edici uygulamalara gidilmeli ve 

topluma iyi örnekler olarak sunulmalıdır 

 Konu ile ilgili profesyonel bilgi paylaşımının sağlanması toplumun bilinçlenmesi için çok önemlidir. 

Yeşil çatıların önemi ve teknik bilgilendirmelerin yapılması yeşil çatı uygulamalarının artmasına ivme 

kazandıracaktır. 

 Özellikle belediyeler ve ilgili kamu kurumlarının yeşil çatıları destekleyen ve teşvik eden önlem ve 

faaliyetleri yeşil çatıların yaygınlaşmasında son derece önem arz etmektedir. 
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Moleküler Beslenme: Diyetlerimiz Genlerimiz demi Saklı? 

Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Güleç 

Moleküler Beslenme ve İnsan Fizyolojisi Lab. 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü 

 
Günlük aldığımız besin öğeleri, vücut fonksiyonlarımızın işlevselliği ve canlılığın devam ettirilebilmesi için büyük 

öneme sahiptirler. Her bir besin öğesinin fizyolojik etkisi düşünüldüğünde besin öğelerinin çeşidi ve vücuda alınan 

miktarları hücre düzeyinde birçok moleküler ve genetik mekanizmayı etkilemektedir. Bu etkiler besin öğelerinin 

metabolize olmalarını etkilerken diğer taraftan da birbirlerinin vücuttaki işlevselliğini de değiştirmektedir. 

Besinlerin sistemik etkilerinin yanında, tek bir hücrede dahi birçok genin ifadelenme şeklini değiştirerek hücredeki 

fizyolojik mekanizmalara etki edebilmektedir. Fizyolojik olarak besin-gen ilişkisinde genetik varyasyonların 

varlığı vücuttaki besin metabolizmasını etkileyebilmektedir. Besin öğelerinin genlerdeki değişimlere göre 

metabolize olmasındaki olası farklılık kişisel beslenme yaklaşımlarının oluşmasına neden olmaktadır. Bunun 

sonucunda da, dünyada ve ülkemizde de popüler olmaya başlayan gen değişimlerine bağlı diyet önerilerinin 

yapılması giderek yaygınlaşmaya ve bir endüstri haline gelmeye başlamıştır. Ancak genetik bilgilere bağlı olarak 

yapılabilecek diyet önerilerinin rutine girmesi birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörler popülasyon ve kişisel bazda 

fonksiyona bağlı bilimsel kanıtlarla ortaya konmadıkça gen değişimlerine bağlı yapılacak diyet önerileri sağlık 

risklerini de beraberinde getirebilir.       
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Aydın Parklarındaki Bitkilerin Polen Alerji Potansiyellerinin Araştırılması 

 

Investigation of Pollen Allergy Potency of Plants in the Parks of Aydin 
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Özet 

Polen alerjisi, bulaşıcı bir etken değil, insanın çevresiyle ilgili olan bir hastalıktır. Nüfusun önemli bir bölümünü 

etkileyen bir halk sağlığı sorunudur. Alerjik semptomları kendini farklı şekillerde göstermekle birlikte en ciddi 

vakalarda rinit, konjonktivit, egzama, sürekli öksürük ve hatta astım olarak görülebilmektedir. Polen alerjisi 

insanların yaşam konforunu olumsuz etkilemektedir. 

Bir bitki türünün alerji potansiyeli, polenlerinin nüfusun önemli bir bölümünde alerjiye neden olma yeteneği olarak 

tanımlanmaktadır. Alerji potansiyeli, polen tanesine bağlı gelişmektedir. Bitkilerin tozlaşma yöntemlerinden biri 

de rüzgardır. Buna anemofili veya rüzgâr tozlaşması denmektedir. Anemofil türlerin polenleri rüzgarla 

taşınmaktadır. Allergenic türlerin büyük bölümü de anemofildir. Gymnosperms’lerin nerede ise tamamı ve 

çimlerin içinde bulunduğu Poales takımındaki birçok bitki de anemofildir. Diğer yaygın anemofil bitkiler ise meşe, 

Anadolu kestanesi, kızılağaç gibi Juglandaceae familyasının üyeleridir. 

Araştırmada Aydın kentindeki bitki varlığı açısından zengin olan Aytepe mesire alanı, Pınarbaşı mesire alanı, 

İsmet Sezgin parkı ve Nevzat Biçer parkı alerjenik bitki türleri açısından incelenmiştir. Araştırma alanında alerjiye 

neden olan bitkiler yaygın olarak Poaceae, Cupressaceae, Fabaceae, Juglandaceae ve Pinaceae familyalarına aittir. 

Araştırmada yüksek floristik çeşitliliğe sahip Pınarbaşı mesire alanındaki bitkilerin polen alerjisi potansiyellerinin 

diğer parklardaki bitkilerinkinden yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Araştırma sonucunda alerji hastalarının korunmasına ve kentsel yeşil alanlarda kullanılmaması gereken bitki 

türlerinin belirtildiği rehberin oluşturulmasına yönelik öneriler getirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Polen, alerji, anemofili, park, Aydın 
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Abstract 

Pollen allergy is not an infectious agent, but a disease that pertains to the human environment. It is a public health 

problem that affects a significant proportion of the population. Allergic symptoms are manifested in different ways, 

but in the most severe cases it can be seen as rhinitis, conjunctivitis, eczema, persistent cough and even asthma. 

Pollen allergy adversely affects people's comfort of life. 

The allergy potency of a plant species is defined as the ability of pollen to cause allergies in a significant proportion 

of the population. Allergy potency develops because of pollen grains. One of the pollination methods of plants is 

wind. This is called anemophily or wind pollination. The pollen of anemophilous species is carried by wind. Most 

of the allergenic species are anemophilous. Most of the gymnosperms and the grass in the Poales team of plants 

are anemophilous. Other common anemophilous plants are members of the Juglandaceae family, such as oak, 

Anatolian chestnut, alder. 

In this study, Aytepe recreation area, Pınarbaşı recreation area, İsmet Sezgin park and Nevzat Biçer park, which 

are rich in plant existence in Aydın, were investigated in terms of allergenic plant species. Allergenic plants in the 

study area belong to Poaceae, Cupressaceae, Fabaceae, Juglandaceae and Pinaceae families. In this study, pollen 

allergy potency of plants in Pınarbaşı recreation area with high floristic diversity was found to be higher than the 

plants in other parks. 

As a result of the research, suggestions were made for the protection of allergy sufferers and the establishment of 

a guide specifying the plant species that should not be used in urban green spaces. 

Key words: Pollen, allergy, anemophilous, park, Aydin 
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Giriş 

Alerji, vücudun alerjen denilen dış maddelere karşı anormal bir reaksiyonudur. Bu maddeler vücuda 

solunum, yemek veya cilt yollarıyla girmektedir. Polen alerjisinde alerjenik ajan ile temas solunum yolu ile 

olmaktadır. Alerjiye polen taneleri tarafından salınan protein partikülleri neden olmaktadır (RNSA, 2019). 

Allerjenik polenler çok sayıda ağacın, çimin ve yabancı otun çiçeğinden üretilmektedir (Maio vd., 2009; 

McInnes vd., 2017; GINA, 2019). Kentsel yeşil alanlarda odunsu ve otsu bitkilerin kullanımının artması yeni 

aeroalerjenlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Alerjenik bitkilerin tanınmasında önemli bir kavram tozlaşmadır. Tozlaşma entomofil ve anemofilik 

olmak üzere iki şekilde olmaktadır (RNSA, 2019). 

Anemofil türlerin polen taneleri rüzgarla taşınırlar (Lacey & Jonathan, 2006). Bu türler çok miktarda 

polen taneleri üretmektedir. Alerjenik bitkilerin çoğunluğu anemofil türlerden oluşmaktadır (Thibaudon vd., 

2017). 

Alerjik hastalıklar dünya nüfusunun %15-35'ini etkileyen en önemli çağdaş halk sağlığı sorunlarından 

biridir (Pawankar vd., 2011). Polenin neden olduğu alerjik reaksiyonların özellikle gelişmiş sanayi ülkelerinde 

arttığı tespit edilmiştir (Pawankar vd., 2011; Cecchi, 2013). 

Polen alerjisi belirgin bir klinik etkisi olan solunum yolu alerjisidir (D’Amato vd., 2007). 

Polen alerjisi, havadaki polen miktarı, insanların hassasiyeti ve bitki türünün poleninin alerji potansiyeli 

gibi çeşitli parametrelere bağlıdır (Ribeiro vd., 2008; Thibaudon vd., 2017; Bucchianico vd., 2019). 

Polen alerjisi, dünyanın çeşitli yerlerindeki insanları önemli ölçüde etkilemektedir. Birçok ülkede nüfusun 

yaklaşık %20'si polen alerjisinden etkilenmektedir (Perveen vd., 2014). 

Polen alerjisi, kişilerin mevcut faaliyetlerinin kısıtlanması, uyku bozuklukları ve enfeksiyöz fenomenlerin 

gelişimi şeklinde yaşam kalitesini etkilerken; okulda ve işte devamsızlık, tıbbi konsültasyon, tanı ve tedavi 

maliyetleri şeklinde de topluma etkisi vardır (Bousquet vd. 2001; RNSA, 2019). 

Bir bitki türünün alerji potansiyeli polenlerinin toplumun önemli bir bölümünde alerjiye neden olma 

özelliği olarak tanımlanmaktadır. Bitkinin alerji potansiyeli polen tanesine bağlı ortaya çıkmaktadır (Thibaudon 

vd., 2017). 

Alerji potansiyeli “Düşük veya ihmal edilebilir”, “Orta” ve “Yüksek” olmak üzere üç farklı seviyede 

tanımlanmaktadır. “Düşük veya ihmal edilebilir” alerji potansiyeli, bir alerjiyi tetiklemek için çok fazla miktarda 

polen gerektiği anlamına gelmektedir ve bu sadece en hassas kişiler için geçerlidir. “Orta” düzey alerji potansiyeli 

türler çeşitliliği alana getirirler, ancak alandaki türlerin çoğunu temsil etmemektedir. “Yüksek” düzey alerji 

potansiyeli ise alerjik reaksiyona neden olmak için birkaç polen yeterlidir (Thibaudon vd., 2017). 

 “Yüksek” alerji potansiyeline sahip türlerin büyük bölümü Cupressaceae, Taxodiaceae, Betulaceae, 

Moraceae, Oleaceae ve Poaceae familyalarına aittir (D’Amato vd., 2007; Baldacci vd., 2015; Carinanos vd., 2016). 

Bu familyalardan olan türler kentsel yeşil alanlarda sıklıkla görülmektedir (Bucchianico vd., 2019). 

Türkiye’deki 29 polen türünden 20’si odunsu, 9’u otsu bitkilere aittir. Türkiye’de en yaygın polenler 

Cupressaceae, Pinaceae ve Poaceae familyalarına; Platanus, Populus ve Morus cinslerine aittir. Aydın’ın da yer 

aldığı Batı Anadolu’da en yaygın polenler, Pinaceae (Pinus brutia Ten.), Cupressaceae (Cupressus sempervirens 

L.), Oleacea (Olea europaea L.) ve Platanaceae (Platanus orientalis L.) ve Poaceae familyalarına türlerine aittir 

aittir (Bıçakçı & Tosunoğlu, 2019). 
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Polen tanelerine maruz kalmak rinit, konjonktivit, egzama, sürekli öksürük hatta en ciddi vakalarda astım 

gibi alerji semptomları şeklinde kendini göstermektedir (Cookson, 1999; Mandal et al., 2008; Greiner vd., 2012; 

Cecchi, 2013; Thibaudon vd., 2017; Bucchianico vd., 2019). 

Alerjik rinit dünya çapında yaklaşık 500 milyon insanda görülmektedir. Bunların 200 milyonu aynı 

zamanda astımdır. Astım ise, dünya çapında 300 milyondan fazla insanı etkilemekte (Ozdoganoglu & Songu, 

2012) ve yılda yaklaşık 250.000 kişinin ölümüne neden olmaktadır (GINA, 2019). 

Alerjenik polen türlerini ve polende bulunan alerjiye neden olan bileşenleri tanımak için birçok araştırma 

yapılmıştır (Weerd vd., 2002). Ancak Türkiye'de bu konuda kapsamlı bir çalışma yoktur ve sadece yerel çalışmalar 

yapılmıştır. 

Bu çalışmada, Aydın’daki bitki varlığı açısından zengin olan Aytepe mesire alanı, Pınarbaşı mesire alanı, 

İsmet Sezgin parkı ve Nevzat Biçer parkındaki alerji ve alerjik astımla ilişkili olan taksonlar araştırılmıştır. 

 

Materyal ve Metod 

Araştırma materyalini konu ile ilgili yazılı ve görsel literatür, Aydın kenti park haritası ve arazi gözlem 

formları oluşturmaktadır.  

Araştırma yöntemini çalışma alanında yapılan gözlemler ve gözlem sonucu elde edilen verilerin girişleri 

oluşturmaktadır. 

Araştırma alanını Aydın kentindeki Aytepe mesire alanı, Pınarbaşı mesire alanı, İsmet Sezgin parkı ve 

Nevzat Biçer parkı oluşturmaktadır (Şekil 1, 2). 

 

 

Şekil 1. Araştırma Alanının Konumu 
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Şekil 2. Araştırma Alanları a-Aytepe Mesire Alanı, b-Pınarbaşı Mesire Alanı 

c-İsmet Sezgin Parkı, d-Nevzat Biçer Parkı 

 

Bulgular ve Tartışma 

Çalışmada alanlarında 29 familya, 46 cins, 58 tür ağaç (Tablo 1); 22 familya, 31 cins, 36 tür çalı (Tablo 

2) gözlemlenmiştir. İncelenen alanlardaki 58 tür ağacın tamamı, 36 tür çalının 28’i alerjeniktir. Aytepe mesire 

alanında 8, İsmet Sezgin parkında 24, Nevzat Biçer Parkında 31, Pınarbaşı mesire alanında 36 tür alerjenik ağaç 

bulunmaktadır. Aytepe mesire alanında bulunan 6 tür çalının 4’ü, İsmet Sezgin parkında 25 çalın türünün 16’sı, 

Nevzat Biçer Parkında 21 çalı türünün 15’i, Pınarbaşı mesire alanında 17 çalı türünün 12’si alerjeniktir. Aytepe 

mesire alanı, Nevzat Biçer Parkı ve Pınarbaşı mesire alanı geniş çim alanlara sahiptir. 

 

Tablo 1. Çalışmada Alanlarındaki Alerjenik Ağaçların Dağılımı 

Ağaçlar 
Alerjen 
Olma 

Durumu 
İncelenen Parklarda Bulunma Durumu 

Familya Tür İsmi  Aytepe 
İsmet 

Sezgin 
Nevzat 
Biçer 

Pınarbaşı 

Aceraceae 

Acer negundo L. ●   ● ● 
Acer negundo 'Flamingo' 
Geerinck 

●    ● 

Acer platanoides L. ●    ● 
Acer saccharinum L. ●   ●  

Altingiaceae Liquidambar orientalis Mill. ●    ● 

Arecaceae 

Chamaerops humilis L. ●   ●  
Phoenix canariensis L. ●  ● ● ● 
Trachycarpus fortunei 
(Hook.) H. Wendl. 

●  ●   

a b 

c d 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2616032
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Washingtonia robusta H. 
Wendl. 

●  ● ● ● 

Betulaceae Carpinus betulus L. ●   ●  

Bignoniaceae 
Catalpa bignonioides Walt. ●    ● 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 

●   ●  

Ulmaceae Celtis australis L. ●    ● 
Casuarinaceae Casuarina equisetifolia L. ●  ●  ● 

Cupressaceae 

Cryptomeria japonia (L.f.) 
D. Don. 

●   ●  

Cupressocyparis leylandii 
A.B.Jacks. & Dallim 

●   ● ● 

Cupressus arizonica 'Glauca' 
(Woodall) Rehder 

●   ●  

Cupressus macrocarpa 
'Goldcrest' 

●    ● 

Cupressus sempervirens 
'Horizontalis' (Mill.) Loudon 

● ●   ● 

Cupressus sempervirens 
‘Pyramidalis’  
(O.Targ.Tozz.) Nyman 

● ● ●  ● 

Platycladus orientalis (L.) 
Franco 

●  ● ● ● 

Elaeagnaceae Elaeagnus angustifolia L. ●   ●  

Fabaceae 

Albizia julibrissin Durazz. ●   ●  
Gleditsia triacanthos L. ●  ●   
Robinia pseudoacacia L. ●  ● ● ● 
Sophora japonica L. ●   ● ● 

Juglandaceae Juglans regia L. ●  ●   

Lythraceae 
Lagerstroemia indica L. ●  ● ●  
Punica granatum L. ●  ●   

Magnoliaceae Magnolia grandiflora L. ● ●  ● ● 

Sterculiaceae 
Brachychiton populneus 
Schott. 

●  ●   

Meliaceae Melia azedarach L. ●   ●  

Moraceae 
Ficus carica L. ● ● ●   
Morus alba L. ● ● ● ● ● 
Morus nigra 'Pendula' ●  ● ●  

Myrtaceae 
Eucalyptus camaldulensis 
Dehnh. 

●  ●  ● 

Oleaceae 
Fraxinus ornus L. ●    ● 
Olea europaea L. ● ● ●   

Paulowniaceae 
Paulownia tomentosa 
Thunb. 

●    ● 

 

Tablo 1. Çalışmada Alanlarındaki Alerjenik Ağaçların Dağılımı (devam) 

Ağaçlar 
Alerjen 
Olma 

Durumu 
İncelenen Parklarda Bulunma Durumu 

Familya Tür İsmi  Aytepe 
İsmet 

Sezgin 
Nevzat 
Biçer 

Pınarbaşı 

Pinaceae Cedrus atlantica (Endl.) 
Lindl. & Gordon 

●  ● ● ● 

Cedrus libani A.Rich. ●    ● 
Picea pungens Engelm. ●    ● 
Pinus brutia Ten. ● ● ●  ● 
Pinus pinea L. ●  ●  ● 

Platanaceae Platanus occidentalis L. ●   ●  

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2748710
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-465163
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-464371
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2609716
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2609716
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2707327
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2563553
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Platanus orientalis L. ●  ●  ● 
Proteaceae Grevillea robusta A.Cunn. 

ex R.Br. 
●   ● ● 

Rosaceae Eriobotrya japonica 
(Thunb.) Lindl. 

●    ● 

Prunus cerasifera 
'Atropurpurea' 

●   ●  

Prunus domestica L. ● ● ● ● ● 
Prunus persica (L.) Batsch ●   ●  

Rutaceae Citrus × aurantium L. ●    ● 
Citrus × limon (L.) Osbeck ●   ●  
Citrus reticulata Blanco ●  ●  ● 

Salicaceae Populus nigra L. ●    ● 
Salix babylonica L. ●   ●  

Hippocastanace
ae 

Aesculus hippocastanum L. 
●    ● 

Simaroubaceae Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle 

●   ● ● 

Tamaricaceae Tamarix tetrandra Pall. ex 
M.Bieb. 

●   ●  

Tiliaceae Tilia cordata Mill. ●  ● ● ● 
Ağaç Tür Sayısı 58 8 24 31 36 

 

Tablo 2. Çalışmada Alanlarındaki Alerjenik Çalıların Dağılımı 

Çalılar 
Alerjen 
Olma 

Durumu 
İncelenen Parklarda Bulunma Durumu 

Familya Tür İsmi  Aytepe İsmet 

Sezgin 
Nevzat 
Biçer 

Pınarbaşı 

Acanthaceae Ruellia brittoniana Leonard ●   ●  
Adoxaceae 
 

Viburnum tinus L. ● ● ● ● ● 
Viburnum rhytidophyllum 
Hemsl. 

●   ●  

Viburnum tinus 'Lucidum' 
Mill. 

●   ●  

Apocynaceae Nerium oleander L. ●  ● ● ● 
Aquifoliaceae Ilex aquifolium L. ●   ●  
Araliaceae Hedera helix L. ● ●    
Asparagaceae Yucca filamentosa L. ●  ●   
Berberidaceae Berberis thunbergii 

'Atropurpurea' Chenault  
○  ○ ○ ○ 

Mahonia aquifolium (Pursh) 
Nutt. 

○   ○  

Nandina domestica 'Fire 
Power' Thunb. 

●  ●   

Bignoniaceae Campsis radicans (L.) 
Seem. 

●    ● 

Buxaceae Buxus microphylla Siebold 
& Zucc. 

●   ●  

Buxus sempervirens L. ●    ● 
Caprifoliaceae Symphoricarpos albus (L.) 

S.F.Blake 
○   ○  

Lonicera japonica Thunb. ●   ●  
Celastraceae Euonymus japonicus Thunb. ○  ○ ○ ○ 

Euonymus japonicus 'Aurea' ○  ○ ○  

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2832700
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2832700
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-376
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-28101295
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2626815
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2626815
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2521227
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2521227
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2358559
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2358559
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-320348
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-320348
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2687938
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2687938
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2486129
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2486129
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Cupressaceae Juniperus horizantalis 
Moench 

● ● ● ● ● 

Fabaceae Wisteria sinensis (Sims) 
Sweet 

●  ● ●  

Hydrangeaceae Hydrangea macrophylla 
(Thunb.) Ser. 

○ ○ ○   

Philadelphus coronarius L. ●  ●   
Lauraceae Laurus nobilis L. ●   ● ● 
Malvaceae Abutilon x hybridum ○   ○  

Hibiscus syriacus L. ●  ●  ● 
Myrtaceae Callistemon citrinus (Curtis) 

Skeels 
●  ●   

Callistemon viminalis (Sol. 
ex Gaertn.) G.Don 

●    ● 

Oleaceae Ligustrum ovalifolium 
Hassk. 

●  ● ● ● 

Ligustrum ovalifolium 
'Variegatum' 

●  ●   

Ligustrum vulgare L. ●  ● ● ● 
Pittosporaceae Pittosporum tobira (Thunb.) 

W.T.Aiton 
○  ○  ○ 

Pittosporum tobira 'Nana' ○ ○ ○   
 

Tablo 2. Çalışmada Alanlarındaki Alerjenik Çalıların Dağılımı (devam) 

Çalılar 
Alerjen 
Olma 

Durumu 
İncelenen Parklarda Bulunma Durumu 

Familya Tür İsmi 
 Aytepe 

İsmet 

Sezgin 
Nevzat 
Biçer 

Pınarbaşı 

Rosaceae 
 

Chaenomeles speciosa 
(Sweet) Nakai 

●  ●   

Cotoneaster horizontalis 
Decne. 

○  ○   

Cotoneaster lacteus 
W.W.Sm. 

○  ○  ○ 

Photinia × fraseri ● ●    
Pyracantha coccinea M. 
Roem. 

●  ● ● ● 

Rosa spp. ●  ● ● ● 
Rutaceae Murraya paniculata (L.) 

Jack 
●  ●   

Vitaceae Ampelopsis quinquefolia 
Michx. 

○  ○  ○ 

Çalı Tür Sayısı 36 6 25 21 17 
 

Sonuç 

Ağaç çeşitliliği açısından polen alerjisi potansiyeli en yüksek alan Pınarbaşı mesire alanı, en düşük alan ise Aytepe 

mesire alanıdır. Bu nedenle alerjenik ağaç çeşitliliği açısından en riskli alan Pınarbaşı mesire alanı iken en az riskli 

alan ise Aytepe mesire alanıdır. 

Çalı çeşitliliği açısından polen alerjisi potansiyeli en yüksek alan İsmet Sezgin parkı, en düşük alan ise Aytepe 

mesire alanıdır. Bu nedenle alerjenik çalı çeşitliliği açısından en riskli alan İsmet Sezgin parkı iken en az riskli 

alan ise Aytepe mesire alanıdır. 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2332743
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-9128
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-9128
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2855720
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-31419
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-31419
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2571780
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2571780
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-267
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-447
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-447
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2510469
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2510469
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2634564
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Aydın’da incelenen parklarda Pinus, Cupressus, Platanus, Morus, Salix ve Acer, Morus ve Olea cinslerine ait türler 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu türlerin hemen hepsinde yüksek oranda alerjenik polen bulunmaktadır. 

Alerjileri azaltmak için kent merkezlerinde daha fazla alerjik polen yükünün artmasını neden olacak bu türlerin 

dikiminden uzak durulmalı, daha az polen üreten veya dişi türlerin kullanımı tercih edilmelidir (Bıçakçı & 

Tosunoğlu, 2019). 

Bunun yanında kentsel alanlarda bitki tür çeşitliliği artırılmalı, polen azaltmaya yönelik bir yeşil alan bakım 

yöntemi uygulanmalıdır. Peyzajda çeşitlilik yaratılması, havadaki tek bir türün polen konsantrasyonunun 

azaltılmasını sağlayacaktır. Çeşitliliği artırılan türler, alerji riskinin azaltılması yanında kentin bitki mirasını 

salgına daha az duyarlı hale getirmekte ve fauna çeşitliliğini artırmaktadır. Alerjenik türlerin budama bakımı 

yapılarak çiçeklerinin çıkışı azaltılabilir, böylece havaya yayılan polen tanelerinin miktarı azaltılabilir. Benzer 

şekilde çimlerin biçilerek, çiçek açan, dolayısıyla alerjik hale gelen otları önlenebilir (RNSA, 2019). 

Kentsel yeşil alanlarda alerji potansiyeli yüksek olan alergenik türlerin dikimi durdurularak yerel polen 

hassasiyetinden uzak durmak gerekmektedir. Alerji potansiyeli yüksek olan türler veya cinsler "Yaşam alanına 

veya yerleşim alanına dikilmemelidir", orta derecede alerji potansiyeline sahip olanlar "Yaşam alanına veya 

yerleşim alanına büyük miktarlarda dikilmemelidir" olarak etiketlenmelidir. Düşük veya ihmal edilebilir alerji 

potansiyeli olan diğer türler ise "Yaşam alanına veya yerleşim alanına dikilebilir” olarak etiketlenebilir (Thibaudon 

vd., 2017). 

Kentsel mekanlarda kullanılan başlıca bitkilerin polen alerjisi potansiyeli, alerji hastalarını korumak için öneriler 

oluşturmaya ve yeşil alanlarda dikilmeyecek ve dikilecek bitki türlerine yönelik öneriler içeren rehberlerin 

yazılmasına yardımcı olmaktadır (Thibaudon vd., 2017). 

Yeşil alanlara ve parklara dikilebilen veya dikilmemesi gereken türlerle ilgili öneriler içeren bir rehber 

oluşturulabilir. 

Yeşil alanlara dikilecek bitki türlerinin seçimindeki sağlığa olan etkileri dikkate alınmalıdır. 
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İKİNCİ KONUTLARIN TARIM ALANLARINA OLAN ETKİSİ: GÜZELÇAMLI/DAVUTLAR KIYI 

ALANLARI ÖRNEĞİ 

Tuğba COŞKUN1, Kuzey ÖZDOĞAN1, Bülent DENİZ2, Çiğdem KILIÇASLAN2 

1ADÜ Fen Bilimleri Ens. Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 2ADÜ Ziraat Fak. Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Özet 

Giriş ve Amaç: İkinci konutlar, genellikle kıyı alanları ve yaylalarda tatil, dinlenme ve sağlık amaçlı inşa edilen 

ve yılın belirli dönemlerinde kullanılan, genelde yatay yayılış gösteren yapılardır. Ülkemizde ikinci konutların en 

çok görüldüğü alanlar kıyı alanlarıdır. Kıyı alanları sahip olduğu doğal değerler ve iklimsel özellikleri nedeniyle 

her zaman çekim merkezi olmaya devam etmektedir. Çoğu zaman yakın çevrelerinde değerli tarım, orman ve sulak 

alanlar yer almakta ve devam eden yapılaşma süreci bu değerli ekosistemleri tehdit etmektedir. Araştırmanın 

amacı; Güzelçamlı Davutlar kıyı alanlarında, son 15 yılda ikinci konutların yayılımını izlemek ve bu yayılımın 

tarım alanlarına etkilerini değerlendirmektir.  

Gereç ve Yöntemler: Araştırma alanı; Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Güzelçamlı/Davutlar mahallesi ve yakın 

çevresindeki kıyı alanlarıdır. Araştırma materyalini 2004, 2011 ve 2019 yıllarına ait uydu görüntüleri 

oluşturmaktadır. Alana ve konuya ilişkin yayınlar ve belgeler araştırmanın yardımcı materyalidir. Yöntem dört 

aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada konuya ve alana ilişkin veriler elde edilmiştir. İkinci aşamada çalışma 

alanındaki alan kullanımları veri yılları itibariyle sayısallaştırılmıştır. Çalışmada ArcMap 10.5, Google Earth ve 

Microsoft Excel programları kullanılmıştır. Üçüncü aşamada, çalışma alanı sınırları içersinde yer alan ikinci 

konutların tarım alanları üzerindeki yayılışına ilişkin elde edilen veriler analiz edilerek değerlendirilmiştir. Sonuç 

aşamasında ise yayılışın etkileri yorumlanmıştır. 

Bulgular: İkinci konutların kıyı alanlarında yer alan doğal ve kültürel değerler üzerinde geri dönüşü olmayacak 

şekilde ve hızla yayılmakta olduğu belirlenmiştir. Başlangıçta kıyıya paralel şekilde gelişme gösteren ikinci 

konutların, 15 yıllık süreç içerisinde iç kesimlere, çok değerli tarım alanlarına doğru yayılış gösterdiği 

saptanmıştır.  

Sonuç: Çok değerli ekosistemler olan kıyı alanları, aynı zamanda kamusal ve özel kullanımlar açısından en çok 

talep edilen alanlardır. Sonuç olarak bu alanların doğal ve kültürel değerlerinin göz ardı edildiği ve yapılaşma 

öncelikli bir rant aracına dönüştüğü görülmüştür. Bu bağlamda, kıyı alanlarının çeşitli meslek disiplinlerinin ortak 

bir çalışma alanı olarak koruma/kullanma dengesi de gözetilerek ulusal ve yerel planlama eylemlerinde yer alması 

gerektiği önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İkinci konutlar, kıyı alanları, tarım alanları, mekansal dönüşüm,  Davutlar, Güzelçamlı. 

THE EFFECT OF SECOND HOUSES ON AGRICULTURAL AREAS: THE CASE OF GÜZELÇAMLI 

/ DAVUTLAR COASTAL AREA 

Summary 

Introduction and Aim: Second houses are generally built in coastal areas and highlands for holiday, recreation 

and health purposes, used during certain periods of the year and grow horizontally. They have always been the 

center of attraction due to their natural values and climatic characteristics. There are valuable agricultural, forest 

and wetlands in their immediate surroundings and the ongoing construction process threatens these valuable 
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ecosystems. The aim of the study is to monitor the growth of second houses in Güzelçamlı-Davutlar in the last 15 

years and to evaluate the effects of this growth on agricultural areas. 

Material and Methods: The research area is the coastal areas of Güzelçamlı-Davutlar neighborhood of Kuşadası–

Aydın. The research material consists of satellite images of the years 2004, 2011 and 2019 and publications related 

to the study. Firstly data on the subject were obtained. Land uses in the study area were digitized in terms of data 

years. ArcMap 10.5, Google Earth and Microsoft Excel programs were used. The data obtained on the growth of 

the second houses over the agricultural areas were analyzed and evaluated. In the final stage, the effects of the 

growth were interpreted. 

Findings: It is determined that the second houses grow rapidly and irreversibly on the natural and cultural values 

in the coastal areas. The second houses, which developed parallel to the shore initially, spread to the inner parts 

and valuable agricultural areas within the last 15 years. 

Conclusion: Coastal areas are most demanded, invaluable ecosystems. As a result, natural and cultural values of 

these areas have been ignored and construction has become a priority rent instrument. It has been suggested that 

coastal areas should take part in national and local planning actions by considering the balance of protection/use 

as a common work area of various professional disciplines. 

Key Words: Second homes, coastal areas, agricultural areas, spatial transformation, Davutlar, Güzelçamlı. 
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Giriş 

İnsanlar tarih boyunca doğanın sunduğu nimetlerden ve güzelliklerden faydalanmak istemişlerdir. Ormanlar, 

denizler, göller doğal yapının ve ekosistemin en önemli bileşenleri olmakla birlikte insanoğlunun da varoluşunda 

ve hayatını idame etmesinde en önemli kaynakları sunmaktadır. Geçmişte ilk yerleşim yerlerinin kıyı alanları ve 

çevresi olması da bu durumun örneklerindendir. Kıyı alanları, zengin doğal kaynak potansiyeli ve biyoçeşitliliği 

ile yaban hayatı için büyük önem arz etmektedir. Bu alanlar aynı zamanda sunduğu rekreatif ve ekonomik fırsatlar 

açısından her zaman toplum için de gözde mekanlar olmuştur. Bu talep giderek artmakta; çok hassas ve duyarlı 

ekosistemler olan bu alanlar üzerinde daha çok baskı oluşturmaktadır. Tarih boyunca toplumların yerleştiği ve 

uygarlıkların geliştiği, ulusal ve uluslararası ekonomik ve kültürel temas alanları olan kıyı alanları günümüzde, 

kentleşme eğilimlerinin de etkisiyle konut alanları, ticari alanlar, sanayi bölgeleri, enerji terminalleri, tersaneler, 

turizm ve rekreasyon alanları, deniz ticareti ve ulaşımı, balıkçılık gibi kullanım türlerinin yer seçmek için yarıştığı 

bölgelerdir. Bu eğilimler kıyıların özgün yapılarını değiştirmekte, doğal kaynak değerlerini aşındırmakta ve daha 

üst ölçekte ekosistem dengesini de tehdit eden boyutlarda dönüşüm ve bozulmalara neden olmaktadır. Plansız 

gelişme ve koruma kullanma dengesinden uzak eğilimler bu alanlardaki mekânsal, sosyal, ekonomik ve çevresel 

sorunların başlıca kaynağını oluşturmaktadır. 

Kentleşme ve sanayileşme, toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunan olumlu etmenlerin 

süregelmesini sağlarken, öte yandan doğal alanların, tarım alanlarının ve kıyı alanlarının yapılaşma baskısı ile yok 

olması fiziki çevreyi olduğu kadar yaşam döngülerini de etkilemektedir. Bu dinamik süreç bir taraftan toplumsal 

kalkınmayı sağlarken diğer taraftan da bu alanların sürekliliği ve amacı doğrultusunda kullanılmasına yönelik ciddi 

bir baskı yaratmıştır. İkinci konutlar; Tatil zamanlarında yararlanılan ve kentsel yaşam alanlarının dışında yer alan, 

deniz, göl, akarsu kenarları, yayla ve dağ gibi havası temiz olan yerlerde genellikle rekreatif nitelikleri yüksek olan 

ve çoğu zaman ekosistem açısından korunması gereken alanlarda konumlanmaktadır. Bu konutlar, daimi olarak 

içinde yaşanılmadığı ve yılın büyük bir bölümü boş kaldıkları için “ikinci konut” olarak adlandırılmaktadır (Arkon, 

1997). 

Ülkemizde ikinci konut olgusu turizm sektörü, turizm politikaları, kıyı ve çevre sorunları, idari ve örgütsel 

yapılanmalar, yerel yönetimler, yerel yönetimlere ilişkin sorunlar, koruma sorunları, nüfus hareketleri, yerel ve 

ulusal planlama yaklaşımları, plan kararlarının uygulamalarındaki eğilimler, mülkiyet yapısı vb. konularla iç içe 

girmiş çok yönlü bir yapı ve kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Anonim, 1996). 

İkinci konutlar yapılış amaçları gereği nitelikli fiziki çevrelerde yayılım göstermekte; plansız, kontrolsüz ve kaçak 

yapılaşma süreçleri ile bulundukları fiziki çevreye doğrudan olumsuz etkilerde bulunmaktadır. İkinci konutların 

ülkemiz pratiğinde en yaygın görüldüğü alanlar kıyı alanlarıdır. Bu pratik ikinci konutların tarım topraklarını 

doğrudan etkilemesini ve insanlara kaynak oluşturan doğal yaşam alanlarının yerleşim alanlarına dönüşmesini 

ifade etmektedir. (Eryıldız, 2007). Özellikle Ege Bölgesinde ilgi çekici nitelikli kumsallar, eski dere yatakları ile 

vadilerin denize açıldıkları alanlarda bulunmakta ve bu alanlar genellikle düz olduğundan, kentsel yapılaşmalar 

için uygun koşulları taşımaktadır. Bu kesimler aynı zamanda verimli alüviyal toprakların bulunduğu alanlardır 

(Akyürek ve ark. 1988).  

Aydın ili Kuşadası ilçesi sınırları içerisinde yer alan araştırma alanı özellikle 1960’lı yıllardan itibaren turizm 

hareketinin de başlamasıyla birlikte giderek artan bir yapılaşma hareketine sahne olmuş ve günümüzde kıyı Ege 

bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmiştir. Turizm, Kuşadası ekonomisinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Turizm faaliyetlerinin tarım ve balıkçılık faaliyetleri karşısında önemli bir ekonomik büyüklüğe 
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ulaşmasına paralel olarak nüfus da sürekli artmaya devam etmiştir. 2007 yılında 73.543 olan ilçe toplam nüfusu 

2018 yılında 113.580’e ulaşmış ve 11 yıllık dönemde yaklaşık %55 artış göstermiştir (TÜİK 2019).  Yakın çevresi 

değerli kıyı alanları, ormanlar ve tarım alanları ile çevrili olan Kuşadası, yapılaşma sürecinde bu alanları hızla 

yitirme tehdidiyle karşı karşıyadır. Davutlar mahallesinin batısı ve Güzelçamlı mahallesinin kuzeyi olarak 

belirlenen çalışma alanının önemi, bu alanın bir taraftan en değerli kıyı alanlarını ve tarım alanlarını barındırıyor 

olması diğer taraftan ise ikinci konut yapılaşmasının en yoğun yaşandığı bölge olmasıdır. Gözlemlenen bu durum 

bölgenin çalışma alanı olarak seçilmesinde de temel etken olmuştur. Bu bağlamda çalışmanın ana amacı bu 

bölgedeki ikinci konutların varlığının yıllar içerisindeki artışının belirlenmesi ve bu yapılaşmanın çevre açık 

alanlara olan etkisinin anlaşılmasıdır. Çalışma sonucunda alana yönelik genel durum saptaması yapılmış soruna 

yönelik değerlendirme ve öneriler geliştirilmiştir.  

Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Araştırma; Ege bölgesi Aydın ili Kuşadası ilçesi Güzelçamlı/Davutlar mahallesi sınırlarında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırma materyalini, Davutlar mahallesinin batısında ve Güzelçamlı mahallesinin kuzeyinde kalan güney-kuzey 

yönelimli kıyı alanı ve bu kıyı çizgisinden Güzelçamlı Kuşadası karayoluna kadar olan iç kesim oluşturmaktadır 

(Şekil 1). Ayrıca yazınsal kaynaklar, ilçede gerçekleştirilen ön gözlemlerden elde edilen fotoğraflar ve notlar, alana 

ve konuya ilişkin yayınlar ve belgeler ile 2004, 2011 ve 2019 yıllarına ait uydu görüntüleri çalışmayı destekleyen 

araştırmanın yardımcı materyalidir. 

Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü senelik sıcaklık ortalaması 17-18°C olan Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı olan 

Güzelçamlı 37042’48,55” enlem ve 27013’38,34” boylamında yer almaktadır. Aydın ili sınırları içinde, 

Kuşadası'nın kıyı şeridi üzerinden 25 km. güneyinde, Dilek Yarımadası - Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na 

komşu bir sahil beldesidir. Beldenin tarihi geçmişi ilk çağlara kadar uzanır örneğin Güzelçamlı beldesi 

yakınlarındaki Panaonion şehri antik çağdaki 12 İyon şehirlerinden biridir. Güzelçamlı mahallesinin 

kuzeydoğusunda ve 6 km. mesafede bulunan Davutlar 37073’20,10” enlem ve 27028’96,56” boylamda yer 

almaktadır. TÜİK (2019) verilerine göre 2018’de Davutlar nüfusu 12470, Güzelçamlı nüfusu ise 7249 kişi olarak 

belirlenmiştir.  
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Şekil 1. Konum Haritası 

Yöntem  

Araştırma yöntemi toplam 4 aşamadan oluşmaktadır. Araştırmanın ilk aşaması konunun, araştırma alanının ve 

araştırma kapsamının belirlendiği aşamadır. İkinci aşamada alana ve konuya ilişkin, belgeler, veriler, yazınsal ve 

görsel kaynaklar toplanmıştır.  Bu aşama aynı zamanda araştırma ekibi tarafından sahaya yönelik ön gözlemler ve 

uydu görüntüleri yardımıyla çalışma alanı sınırlarının kesinleştiği aşamadır. Üçüncü aşamada çalışmanın zaman 

aralığı belirlenmiştir. Google Earth Pro programında, mevsimsel uygunluk da göz önünde bulundurularak alana 

ait geriye dönük uydu görüntüleri taranarak 15 yıllık zaman aralığı esas olmak üzere 3 farklı veri yılı belirlenmiştir. 

Google Earth Pro programından yüksek çözünürlüklü olarak indirilen uydu görüntüleri, koordinat verilerinden 

yararlanarak coğrafi düzeltmesi yapılmış, doğruluğu Landsat Uydu görüntüleriyle teyit edilmiştir. Uydu 

görüntülerinin işlenmesinde ArcMap 10.5 programı kullanılmıştır.   2004, 2011 ve 2019 olmak üzere 3 veri yılına 

ait görüntüler ekran sayısallaştırması yoluyla haritalanmış ve veri yıllarına ait alan kullanımları tarım alanları, 

ikinci konutlar, akarsular, yapılı alanlar, doğal alanlar, parklar, açık alanlar, sulak alanlar, kıyı alanları ve 

arkeolojik alanlar olarak belirlenerek veriler analiz edilmiştir. Alan kullanım türlerindeki mekânsal değişimler 

Microsoft Excel programında grafiğe ve tablolara dönüştürülmüştür. Genel değerlendirmelerin yapıldığı ve 

sonuçların elde edildiği son aşamada elde edilen bulgular tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir (Şekil 2). 
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Şekil 2. Yöntem Akış Şeması 

Bulgular ve Tartışma 

Araştırma kapsamında her veri yılı itibariyle uydu görüntüleri analiz edilmiş, ekran sayısallaştırması yoluyla alan 

kullanım türleri haritalanmış (Şekil 3, 4, 5) ve böylelikle çalışma alanının 2004-2019 yılları arasındaki mekânsal 

dönüşümü elde edilmiştir.  
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Şekil 3. 2004 Yılı Alan Kullanım Haritası 
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Şekil 4. 2011 Yılı Alan Kullanım Haritası 
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Şekil 5. 2019 Yılı Alan Kullanım Haritası 

Araştırma alanı yüz ölçümü toplam 2348,4 hektardır. Araştırma alanında tarım alanları en geniş alanları 

kaplamaktadır. 2004 yılı itibariyle 2348 ha. alan içerisinde 1344 ha. tarım alanı yer almakta, bunu 757 ha. ile ikinci 

konut ve 83 ha. ile yapılı alanlar takip etmektedir. 2011 ve 2019 yıllarına bakıldığında tarım alanlarının sürekli 

küçüldüğü buna karşılık ikinci konut ve yapılı alanların ise sürekli genişlediği dikkat çekmektedir. Tarım alanları 

2004-2011 yılları arasında % 7,4 azalırken bu oran 2011-2019 yılları arasında %16,4’e çıkmaktadır. 15 yıllık 

süreçte ise tarım alanlarındaki toplam %22,6 olmaktadır. Doğal alanlarda da azalma görülmektedir. Azalma birinci 
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dönemde %23 olurken ikinci dönemde %6,7 olarak gerçekleşmiştir. Doğal alanlardaki toplam azalma 15 yıllık 

süreçte %28,2 olarak gerçekleşmiştir. İkinci konutlar alansal olarak genişlemiştir. Bu genişleme birinci dönemde 

%9,7, ikinci dönemde ise %19,3 olarak gerçekleşmiştir. Toplam genişleme 15 yıllık süreçte %30,9’a ulaşmıştır. 

En dramatik değişim yapılı alanlarda görülmektedir. Genellikle tüm yıl yerleşimin olduğu kalıcı konutları temsil 

eden yapılı alanlarda birinci dönemde %46,7, ikinci dönemde %38,9 toplamda ise %103,7’lik bir genişleme 

olmuştur (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Alan Kullanım Türlerinin Veri Yılları İtibariyle Genişlikleri Ve Mekansal % Değişim Değerleri 

Alan Kullanım Türleri 2004 (ha) 2011 (ha) 2019 (ha) 
2004-2011 
Değişim 

(%) 

2011-2019 
Değişim 

(%) 

2004-2019 
Değişim 

(%) 

Tarım Alanları 1344,1 1244,1 1040,6 -7,4 -16,4 -22,6 

Doğal Alanlar 21,3 16,4 15,3 -23,0 -6,7 -28,2 

Sulak Alanlar 14,6 14,6 14,6 0,0 0,0 0,0 

İkinci konutlar 757,5 831,3 991,6 9,7 19,3 30,9 

Yapılı Alanlar 83,6 122,6 170,3 46,7 38,9 103,7 

Açık Alanlar 41,1 34,1 32 -17,0 -6,2 -22,1 

Kıyı Alanları 44,7 44,7 44,7 0,0 0,0 0,0 

Arkeolojik Alanlar 3 3 3 0,0 0,0 0,0 

Akarsu 25,2 25 24,8 -0,8 -0,8 -1,6 

TOPLAM 2348,4 2348,4 2348,4 0,0 0,0 0,0 

 

Çalışma alanındaki mekânsal değişimlere yüzde olarak bakmanın dışında mekansal genişlik olarak bakmakta da 

yarar var (Çizelge 2). Alansal büyüklükteki değişimlere bakıldığında en dramatik değişimin toplamda 303,5 ha. 

ile tarım alanlarında gerçekleştiği görülmektedir. Bu değişimin 100 hektarı 2004-2011 yılları arasında, 203,5 

hektarı ise 2011-2019 yılları arasında gerçekleşmiştir. Tarım alanlarını ikinci konutlar takip etmektedir. İkinci 

konutların işgal ettiği alanlar birinci dönemde 73,8 hektar artarken, bu artış ikinci dönemde 160,3 hektara çıkmıştır. 

İkinci konutlardaki mekânsal artış toplamda 234,1 hektar olarak gerçekleşmiştir. Yapılı alanlarda ise toplamda 

86,7 hektarlık bir artış kaydedilmiştir. Bunun 39 hektarı birinci, 47,7 hektarı ise ikinci dönemde gerçekleşmiştir.  

 

Çizelge 2. Veri Yılları İtibariyle Alan Kullanım Türlerindeki Alansal Değişimler  

Alan Kullanım Türleri 
2004-2011 

Değişim (ha.) 
2011-2019 

Değişim (ha.) 
2004-2019 

Değişim (ha.) 

Tarım Alanları -100 -203,5 -303,5 

Doğal Alanlar -4,9 -1,1 -6 

Sulak Alanlar 0 0 0 
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İkinci konutlar 73,8 160,3 234,1 

Yapılı Alanlar 39 47,7 86,7 

Açık Alanlar -7 -2,1 -9,1 

Park -0,8 -1,2 -2 

Kıyı Alanları 0 0 0 

Arkeolojik Alanlar 0 0 0 

Akarsu -0,2 -0,2 -0,4 

 

Rakamsal verilerden de anlaşılacağı üzere çalışma alanı içerisinde en büyük kayıp 303,5 hektar ile tarım 

alanlarında gerçekleşmiştir. Bu kayıp toplam çalışma alanının %12,9’u gibi çok ciddi boyutlardadır. Mekânsal 

olarak en büyük genişleme ise 234,1 hektar ile ikinci konutlarda gerçekleşmiştir. Bu alan kullanım türünü 86,7 

hektar ile yapılı alanlar izlemektedir. Bu iki yapılaşma grubunun toplamı ise 320,8 hektara karşılık gelmektedir. 

Veriler tarım alanlarının hangi boyutta yapılaşma baskısı altında olduğunu açıkça göstermektedir. Bir diğer dikkat 

çeken durum ise mekânsal dönüşümün dönemsel ivmesidir. Örneğin tarım alanları birinci dönemde 100 hektar 

azalırken bu miktar ikinci dönemde 203,5 hektara yükselmektedir. Aynı şekilde ikinci konut alanlarındaki artış 

birinci dönemde 73,8 hektar olarak gerçekleşirken bu rakam ikinci dönem 160,3 hektar olmuştur. Anlaşılacağı 

üzere ikinci konutlar ve yapılı alanlardaki genişleme son dönemde iki katı da geçen bir hızda cereyan etmiş, tarım 

alanlarındaki azalma da iki katın üzerinde gerçekleşmiştir (Çizelge 3, Çizelge 4 ve Çizelge 5). 

 

 

 

Çizelge 3. 2004 Yılı İtibariyle Mekânsal Değişim ve Alan Kullanım Grafikleri

 

Çizelge 4. 20011 Yılı İtibariyle Mekânsal Değişim ve Alan Kullanım Grafikleri 
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Çizelge 5. 2019 yılı itibariyle mekânsal değişim ve alan kullanım grafikleri 

 

Sonuç 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1845 
 

Bu araştırma Aydın ili Kuşadası ilçesi Güzelçamlı ve Davutlar mahalleleri ve yakın çevresindeki kıyı alanları ve 

tarım alanları üzerinde yürütülmüştür. Araştırma alanındaki 2004-2019 yılları arasındaki mekânsal değişimler alan 

kullanım türleri bağlamında incelenmiştir. Kuşadası ve çevresi Türkiye’de turizmin ilk başladığı bölgelerdendir. 

Bu bölge çok değerli kıyı alanlarını, tarım alanlarını ve doğal alanları barındırmaktadır. Ancak bölgenin uygun 

iklim koşulları ve fiziki koşulları, hem yıllar içerisinde dışarıdan göç yoluyla nüfusun artması hem de turizm 

sektöründe yaşanan gelişmeler nedeniyle özellikle 1980’li yıllardan sonra yapılaşma baskısı altında kalmıştır. 

Başta Kuşadası merkez olmak üzere yapılaşma baskısının en üst düzeyde yaşandığı bölge çalışma alanı olarak 

tanımlanan Davutlar ve Güzelçamlı mahalleleri sahil kesimidir. Bu bölge aynı zamanda en değerli alüvyal tarım 

topraklarından oluşmaktadır. Araştırma sonuçları, özellikle ikici konut yapılaşmasından kaynaklanan dramatik 

düzeyde bir yapılaşma baskısını ve bunun yanı sıra göç kaynaklı kalıcı konut alanlarındaki artışı işaret etmektedir. 

Bu yapılaşma baskıları sonucu 2004 yılında 1344,1 ha. olan tarım alanı varlığı 300 hektardan fazla azalarak 2019 

yılında 1040,6 ha.’a gerilemiştir.  

Geri kazanımının binlerce yıl alacağı, çok değerli tarım topraklarının bu kadar kısa zaman dilimlerinde, özellikle 

yılın belirli mevsimlerinde kullanılan ikinci konutlara dönüştürülmüş olması gerçekten düşündürücüdür. Bu durum 

mevcut yasal ve yönetsel önlemlerin ve alınan planlama kararlarının yeterli olmadığını da göstermektedir.  

Tarımsal topraklar ülkenin kaybedilmemesi gereken milli değerleridir. Bu nedenle tarım alanlarının korunması, 

tarım sektörünün güçlendirilmesi böylece insanların tarım topraklarını kısa süreli kazançlar uğruna elden 

çıkarmasının önlenmesi sağlanmalıdır. Kıyılarda yer alan tarım alanlarına ilişkin koruma kanunları güncellenmeli, 

gerekirse tarımsal sit kavramı da gündeme getirilmelidir.  
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Ginkgo biloba Epikotil Segmentlerinden Kallus Oluşumu 

Zeynel DALKILIÇ, Gonca GÜNVER DALKILIÇ, Leyla AKKAYA 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Güney Yerleşke 09100 Aydın, 

TÜRKİYE, zdalkilic@adu.edu.tr, gdalkilic@adu.edu.tr, kumursga@gmail.com 

Özet 

Bu çalışma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bitki Doku Kültürü 

Laboratuvarı’nda 2019 yılında yürütülmüştür. Ginkgo biloba L. tohumları yüzey sterilizasyonu yapıldıktan sonra 

içerisinde kurutma kâğıdından yapılmış köprü ve steril destile su bulunan cam deney tüplerine ekilmiştir. 

Çalışmada in vitro ortamı olarak 9 cm’lik cm Petri kaplarındaki MS (Murashige ve Skoog, pH:5.7), katılaştırıcı 

olarak 7 g/L agar ve bitki büyüme düzenleyici maddelerinin 4 farklı kombinasyonu kullanılmıştır. Bunlar: A2: 0.5 

ppm BAP, A3: 1.0 ppm NAA + 0.5 ppm BAP, T1: 1.0 ppm 2,4-D + 0.5 ppm BAP ve No.2: 2.0 ppm 2,4-D + 0.5 

ppm BAP. Çöğürlerden 1 cm uzunlukta epikotil segmentleri kesilmiş ve ortamlar üzerine yatay olarak 

yerleştirilmiştir. Petri kapları karanlıkta inkübe edilmiştir. Oluşan kallus yığını her ay alt kültür yapılarak yeni 

ortama aktarılmıştır. Her aktarma sırasında kallus yığınının ağırlığı tartılmıştır. Kallus yığınının No.2 ortamında 

(0.772 g), A3 (0.487 g krem renkli) ve T1 (0.530 g krem renkli) ortamlarındaki kalluslardan daha hızlı büyüdüğü 

ve daha ağır olduğu, ancak kahverengileştiği belirlenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Ginkgo, MS, NAA, 2,4-D, BAP, kallus 

 

Callus Regeneration from Epicotyl Segments in Ginkgo biloba 

Zeynel DALKILIÇ, Gonca GÜNVER DALKILIÇ, Leyla AKKAYA 

Aydın Adnan Menderes University Faculty of Agriculture Department of Horticulture South Campus 09100 

Aydın, TURKEY, zdalkilic@adu.edu.tr, gdalkilic@adu.edu.tr, kumursga@gmail.com 

Abstract 

This study was conducted at Aydın Adnan Menderes University Faculty of Agriculture Department of Horticulture 

Plant Tissue Culture Laboratory in 2019. After surface sterilization, Ginkgo biloba L. seeds were sown in glass 

experimental tubes containing bridge-shape blotting paper and sterile distilled water. MS (Murashige and Skoog, 

pH:5.7) as an in vitro medium with 7 g/L agar as solidifier was used in 9-cm Petri dishes in the study. Four different 

plant growth regulator combinations were tested as follows: A2: 0.5 ppm BAP, A3: 1.0 ppm NAA + 0.5 ppm BAP, 

T1: 1.0 ppm 2,4-D + 0.5 ppm BAP, and No.2: 2.0 ppm 2,4-D + 0.5 ppm BAP. Epicotyl segments were cut in 1 cm 

in length from seedlings and horizontally replaced on the surface of the media. Petri dishes were incubated in the 

dark. Obtained callus mass was subcultured in fresh media once a month. Callus weight was measured during each 

transfer. Callus mass multiplicated in No.2 medium (0.772 g) grew faster and heavier than the calli grown in A3 

(0.487 g cream colour) and T1 (0.530 g cream colour) media, but it had brown colour. 

Keywords: Ginkgo, MS, NAA, 2,4-D, BAP, callus 

 

Giriş 

Canlı fosil, altın ağaç, mabet ağacı, bakire ağacı, gümüş meyve gibi isimlerle bilinen Ginkgo, dioik (bir 

eşeyli-iki evcikli yani dişi ve erkek çiçekler farklı ağaçlardadır), gençken piramidal, yaşlandıkça tepesi dağılan 30-

40 m boya ulaşabilen bir türdür (Anşin, 1994). Yaprakları yelpaze, çan ya da fil-kulağına benzeyen kendine has 

özelliğinden dolayı bir görüldükten sonra bir daha unutulamayacak kadim bir ağaçtır (Crane, 2013, 2019). Odun 
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dokusunun yanmaya karşı dayanıklı olması ve yapraklarından elde edilen özütün farmakolojide kullanılması 

dikkatleri bu bitkinin üzerine yoğunlaştırmaktadır (Karabacak, 2001). Ginkgo (Ginkgophyta, Ginkgoinae) çok 

kamçılı erkek üreme hücresine sahip olması ile kozalaklılardan (Coniferophyta, Coniferae) ve farklı vegetatif 

anatomiye sahip olması ile sikaslardan (Cycadophyta, Cycadinae) ayrılmaktadır. Yapılan taksonomik çalışmalar, 

ginkgonun kozalaklılardan ziyade, sikaslara daha yakın akraba olduğunun ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır (del 

Tredici, 2000). Ginkgo biloba L.’nin taksonomisi şöyledir: Bölüm: Tracheophyta (Spermatophyta), Altbölüm: 

Gymnospermae (Açık Tohumlular), Sınıf: Ginkgoopsida, Takım: Ginkgoales, Familya: Ginkgoaceae, Cins: 

Ginkgo L., Tür: Ginkgo biloba L. (Ghedira vd., 2012). 

Bitkilerin çoğaltımı generatif (tohum) ve vegetatif (bitki parçaları) yollarıyla yapılabilmektedir. Doku 

kültürü yöntemleri bitkilerin vegetatif olarak çoğaltımında kullanım avantajlarına sahiptir. Kallus, organize 

olmamış hücre yığını olarak ifade edilmektedir. Bu doku aynı zamanda bitkilerin yaralanmaya karşı verdiği bir 

reaksiyondur. Kallus kültüründe eksplant olarak tohum, embriyo, kök, sürgün, yaprak, çiçek, vb. bitki parçacıkları 

kullanılabilir. Kültür ortamında genellikle karbonhidrat kaynağı olarak sakaroz, katılaştırıcı olarak agar 

kullanılmaktadır. Bitki parçacıkları fotoperiyotta ya da karanlıkta ve 22 -28°C arasındaki sıcaklıkta kültüre 

yerleştirilmektedir. Ayrıca gerektiği durumlarda bitki büyüme düzenleyici maddelerinden (BBD) oksinler ve 

sitokininler belirli konsantrasyonlarda kombinasyon halinde kültür ortamına eklenirler. Kültüre alındıktan 2-3 

hafta sonra vegetatif olarak çoğalarak büyüyen kallus çapı 2-3 cm’e erişince alt-kültür yapılmaktadır. Kallus 

kümesi ya genetik olarak sabit olmayan adventif (organogenesis) yoluna ya da genetik olarak sabit olan somatik 

embriyo (embriyogenesis) yoluna girmektedir. Organogenesiste düşük oksin ve yüksek sitokinin kombinasyonu 

sürgün oluşumunu teşvik ederken, yüksek oksin ve düşük sitokinin kombinasyonu kök oluşumunu teşvik 

etmektedir (Hatipoğlu, 1997).  

Ginkgo biloba’da NAA (naftelen asetik asit) ve 2,4-D (2,4-dikloro fenoksi asetik asit) ile kinetin ve BA 

(benzil adenin) kombinasyonları kullanılarak embriyo ve kotiledon parçacıkları kültüre alınmıştır. Tüm 

kombinasyonlarda kallus ve sürgün büyümesi olmasına rağmen köklü bitkicik elde edilememiştir (Camper vd., 

1997). 

MS (Murashige ve Skoog) ve WPM (Woody Plant Medium) ortamlarında, IAA (indol asetik asit), IBA 

(indol-3-bütirik asit), NAA ve kinetin kombinasyonlarında, 16 saat aydınlıkta veya tamamen karanlıkta, 

27±4°C’de, yaprak parçacıklarında % 3.5(♀)-59.3(♂) arasında ve sürgün parçacıklarında % 9.7(♀)-73.7(♂) 

arasında kallus oluşmuş, bitkicik elde edilememiştir (Aşıcı, 2005). 

MS, B5 (Gamborg) ve SH (Schenk ve Hildebrandt) ortamlarında, IBA, BAP (benzil amino purin), GA3 

(gibberellik asit) kombinasyonlarında, 16 saat aydınlıkta (4000 lux), 27±4°C’de tohumlarda % 9 çimlenme elde 

edilirken, erkek bitki boğum parçacıklarında % 11.1(2.grup)-19.3(3.grup)-75.3(1.grup) arasında kallus ve % 

8.7(2.grup)-21.5(1.grup)-38.9(3.grup) arasında sürgün elde edilmiştir. Çalışmada bitkicik elde edilememiştir 

(Ünal, 2006). 

Bu çalışmanın amacı, Ginkgo biloba’nın mikro çoğaltımı için çimlenen tohumlardan oluşan epikotil 

parçalarından kallus kültürü yoluyla bitkicik elde etmektir. 

Materyal ve Yöntem 

Bitki materyali olarak Bornova, İzmir’de Gençlik Caddesi üzerinde Büyük Park’ın karşısındaki 

kaldırımda dikilmiş olan bir dişi Ginkgo biloba bitkisinin tohumları kullanılmıştır. Meyveler Ekim 2018’de hasat 

edildikten sonra kullanılıncaya kadar 4°C’de depolanmıştır. Ocak 2019’da meyveden çıkarılan tohumlar, sert 
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tohum kabuklarından ayrılmış ve 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. Yüzey sterilizasyonu yapıldıktan sonra tohumlar, içerisinde kurutma kâğıdından yapılmış 

köprü ve steril dH2O bulunan cam deney tüplerine ekilmiştir. Tohumlar 16 saat fotoperiyotta çimlendirilmiştir. 

Çalışmada in vitro ortamı olarak, 9 cm’lik cm Petri kaplarındaki MS (pH:5.7), katılaştırıcı olarak 7 g/L agar 

kullanılmıştır. Çalışmada bitki büyüme düzenleyici maddelerinin farklı kombinasyonlarını içeren 4 ortam 

kullanılmıştır. Bunlar: A2: 0.5 ppm BAP, A3: 1.0 ppm NAA + 0.5 ppm BAP, T1: 1.0 ppm 2,4-D + 0.5 ppm BAP 

ve No.2: 2.0 ppm 2,4-D + 0.5 ppm BAP’dır. Deney tüpü içerisinde büyüyen çöğürlerin tepe tomurcuğu deney 

tüpünün üst hizasına ulaştıktan sonra, 08.03.2019’da çöğürlerden 1 cm uzunlukta epikotil segmentleri kesilmiş ve 

Petri kaplarındaki kültür ortamı üzerine yatay olarak yerleştirilmiştir. Petri kapları Parafilm® (Bemis®, Neenah, 

WI, ABD) ile sarılmış ve 25±2°C’de karanlıkta inkübe edilmiştir. Büyüyen kallustan ~0.5 cm çapında parça yeni 

Petri kabına aktarılmıştır. Alt kültür tarihleri şunlardır: 27.03, 16.04, 09.05, 31.05, 09.07, 11.09 ve 04.10.2019. 

Her aktarma sırasında kallus yığının ağırlığı tartılmıştır. Deneme her tekerrürde 10 bitki parçacığı bulunacak 

şekilde 4 tekerrürlü olarak planlanmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

Çalışmada büyüyen kallus yığınından elde edilen veriler Çizelge 1’de verilmiştir. Kallus yığınının No.2 

ortamında daha hızlı büyüdüğü, ancak açık kahverengi renk alarak, açık sarı veya krem rengine sahip kallus yığını 

elde edilen A3 ve T1 ortamlarındakilerden daha erken olgunlaşmaya başladığı belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmada 

da, daha önceki çalışmalarda (Camper vd., 1997; Aşıcı, 2005; Ünal, 2006) olduğu gibi köklü bitkicik elde 

edilememiştir. 

 

Çizelge 1. Ginkgo biloba’da epikotil segmentlerinden elde edilen kallus ağırlıkları (g)  

Alt kültür tarihi 
Ortamlar 

No.2 A3 T1 

16.04.2019 0.601 0.456 - 

13.05.2019 0.454 0.534 0.312 

31.05.2019 0.211 0.215 0.251 

30.07.2019 0.772 0.487 0.530 

 

Sonuç ve Öneriler 

Organogenesis ya da embriyogenesis için değişik BBD maddeleri ve dozları denenebilir. Bitkinin değişik 

organları ile in vitro kültür yapılması tavsiye edilir. 

Teşekkür 

Çalışmada kullanılan meyve örneklerini sağlayan emekli biyoloji öğretmeni Hüseyin KARABACAK’a 

teşekkür ederiz. 

Kaynaklar 

Anşin, R. 1994. Tohumlu Bitkiler (Gymnospermae (Açık Tohumlular). I.Cilt. 2.baskı. Karadeniz Teknik Üniv., 

Orman Fak., Genel Yayın No: 122, Fakülte Yayın No: 15. Trabzon, 262 S. 

Aşıcı, N. 2005. Ginkgo biloba L.’da kallus kültürleri yolu ile in vitro rejenerasyon. Ege Üniv. Fen Bilimleri 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (basılmamış). İzmir, 87 S. 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1850 
 

Camper, N.D., Coker, P.S., Wedge, D.E., Keese, R.J. 1997. In vitro culture of Ginkgo. In Vitro Cell. Dev. Biol.-

Plant 33:125-127. 

Crane, P.R. 2013. Ginkgo: The Tree That Time Forgot. Yale University Press, New Haven, CT, USA. 384 p. 

Crane, P.R. 2019. An evolutionary and cultural biography of ginkgo. Plant People Planet 1:32-37. 

del Tredici, P. 2000. The evolution, ecology, and cultivation of Ginkgo biloba. p.7-23. In: Ginkgo biloba (ed. T. 

van Beek). Harwooh Academic Publishers, Australia. 

Ghedira, K., Goetz, P., Le Jeune, R. 2012. Ginkgo biloba (Ginkgoaceae): ginkgo. Phytothérapie 10:194-201. 

Hatipoğlu, R. 1997. Bitki Biyoteknolojisi. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Genel Yayın No: 190, Ders Kitapları Yayın 

No: A-58. Adana. 

Karabacak, H. 2001. Altın ağaçlar: Mabet ağacı = Ginkgo biloba. TMMOB Orman Mühendisliği 38(5):13-15. 

Ünal, S. 2006. In vitro koşullarda farklı kültür ortamlarının Ginkgo biloba L.’nın rejenerasyonu üzerine etkileri. 

Ege Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (basılmamış). İzmir, 47 S. 

 

 

 

  



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1851 
 

TÜRKİYE’ DE NÖROLOJİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN BAKIM VERİCİLERİNİN 

BAKIM VERME YÜKÜ: 2010-2019 

Zeynep TÜRKAL GÜN, Duygu YEŞİLFİDAN, Filiz ADANA 

 

 

 

ÖZET 

 

Bu çalışma kapsamında Türkiye’de 2010- 2019 tarihleri arasında nörolojik hastalığı bulunan bireylerin 

bakım vericilerinin bakım yükünü değerlendirmek adına Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği kullanılan çalışma 

sonuçları belirlenmiş, elde edilen verilerle hem bu konuda daha farklı araştırma konularını saptama hem de önceki 

çalışmalardan yararlanmaya olanak sağlamak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, YÖK Tez Merkezi tarama sayfası, 

ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, online ve basılı süreli yayınlar, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Yayın Dizini, Halk 

Sağlığı Dizini gibi mevcut dizinler, Yaşam Bilimleri Veri Tabanı, Türk Tıp Veri Tabanı taranmış, ülkemizde 

yapılmış olan çalışmalara ulaşılmaya çalışılmıştır. Online tarama için “ Alzheimer, İnme, Parkinson, Epilepsi, 

Bakım yükü, Yaşlı, Nörolojik” şeklinde anahtar kelimeler kullanılmıştır. Araştırma neticesinde ulaşılmış olan 

çalışmaların kaynakçalarında yer alan diğer çalışmalara da ulaşılmaya çalışılmış, derleme için uygun olan toplam 

13 makale incelenmiş ve tartışılmıştır. 

Ulaşılabilen araştırma sonuçları incelendiğinde bakım verme yükünün yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni 

hal, hastaya yakınlık durumu, bakım alan hastanın hastalık türü ve hastalığın süresi, bakım alan hastanın yaşı, 

bakım vericinin sağlık durumu gibi etmenlere göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu sonuçlardan yola çıkarak 

bakım verme yükü üzerinde, sosyodemografik özelliklerin ve hastalık sürecinin etkili olduğu belirlenmiştir. Bakım 

vericilere ilgili konularda eğitim verilmesi ve konuya dair çalışmaların arttırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Alzheimer, İnme, Parkinson, Epilepsi, Bakım yükü, Yaşlı, Nörolojik 

 

 

 

 

THE BURDEN OF GIVING CARE TO CARE DONORS OF INDIVIDUALS WITH 
NEUROLOGICAL DISEASE                                                IN TURKEY: 2010-2019 

 

ABSTRACT 
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Within the scope of this study, between 2010-2019 in Turkey, the results of the  study  which used Zarit 

Maintenance Payload Scale to evaluate the care burden of care donors of individials with neurological disease 

were determined, with the data obtained it is aimed to identify different research topics on this subject as well as 

to make use of previous studies. In line with this, The Higher Education Thesis Center scan page, ULAKBIM, 

Turkey Citation Index, online and printed periodicals, Turkey Public Health Journal Editorial Index, Public Health 

Index, Social Sciences and Humanities Database, Life Sciences Database, the Turkish Medical Database are 

scanned and the studies that have been done in our country have been tried to be reached. Keywords used to 

perform scanning in the online media are “Alzheimer, Stroke, Parkinson, Epilepsy, Careload, Elderly, 

Neurologic”. Other studies in the bibliography of the studies reached as a result of the research were also attempted 

to be reached, a total of 13 articles suitable fort he compilation were examined and discussed.  

When the available research results were examined, it was observed that the burden of care delivery differed 

according to factors such as age, sex, educational status, marital status, closenness to the patient, type of illness 

and duration of disease of the patient receiving care, age of the patient receiving care, health status of the caregiver. 

Based on these results, it was determined that sociodemographic characteristics and disease process had an effect 

on the burden of care delivery. It is recommended that caregivers be trained on related issues and that studies on 

the subject be increased. 

 

Keywords: Alzheimer, Stroke, Parkinson, Epilepsy, Careload, Elderly, Neurologic 

 

 

 

 

GİRİŞ 

 

Tıp teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle, kronik hastalıklardaki sağ kalım süresi artmış, beklenen yaşam 

sürelerinde son elli yılda belirgin şekilde uzama görülmüştür. Dünyadaki yaşlı nüfus git gide artmaktadır ve 

artacağı öngörülmektedir (Altay ve ark, 2018; Yeşil ve ark, 2016). 

Yaşlı nüfusunun artışına paralel olarak bireylerin kronik hastalıklarla mücadelesi artmakta, kronik 

hastalıklarla mücadele arttıkça ise bakım veren ihtiyacı da artmaktadır (Bahadır Yılmaz ve Ata, 2016; Tarı Selçuk 

ve ark, 2016). 

TÜİK(2018) verilerine göre ülkemizdeki ölüm nedenlerine bakıldığında ilk sırayı %38,4 ile dolaşım sistemi 

hastalıkları almakta, bunların da %22,4’ünü serebrovasküler hastalıklar oluşturmaktadır. Bu tip kronik nörolojik 

hastalıklar bireylerde fonksiyonel yeteneklerde azalma, yaşam tarzlarında bozulma gibi sorunlara yol açmakta, 

kişilerin bakım ihtiyacı doğmaktadır. Dünyadaki küreselleşme, endüstrinin gelişmesi, kırlardan kentlere göç, 
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ekonomik sebeplerden dolayı evde çalışan bireylerin sayısındaki artış bakım verenlerin sayısını da azaltmıştır. Bu 

koşullar bakım vericilerin sorumluluklarını arttırmasından dolayı iş yaşantısı, aile yaşantısı, sosyal hayatı vb. 

olumsuz yönde etkilenmekte ve böylece bakım verenin yükünü artırabilmektedir (Atagün ve ark, 2011; Zeybek ve 

ark, 2011). 

Bakım veren yükü, hasta bireye verilen bakım süresince meydana gelebilecek fiziksel ve psikososyal 

sorunları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Ayrıca bu kavram yine oluşabilecek diğer ekonomik, sosyal, 

ailesel sorunları da kapsar. Parkinson, Alzheimer, Alzheimer tipi demans ve fiziksel engellerinde oluşabildiği inme 

gibi başlıca hastalıkların bulunduğu kronik nörolojik hastalıklarda bu yük çok daha artmaktadır (Olgun Yazar ve 

ark, 2017). 

Bakım verme yükünü, hasta kaynaklı ve bakım verici kaynaklı faktörler etkileyebilmektedir. Bakım verenin 

tecrübesi, yaşı, cinsiyeti, eğitimi, medeni hali, çalışma durumu, bakım süresince yardım alabilmesi gibi etkenler 

bakım yükünü etkilerken; hastanın fiziksel aktivitelerinin kötü olması, depresif ruh hali, nörolojik bozukluklarının 

bulunması gibi hasta kaynaklı faktörler de etkileyebilmektedir (Bahadır Yılmaz ve Ata, 2016). 

Bu araştırmada Türkiye’de nörolojik hastalığı bulunan bireylerin bakım vericilerinin bakım verme yüklerini 

değerlendiren çalışmalar incelenmiş, araştırmacıların ileriki araştırma konularını saptama ve önceki çalışmalardan 

yararlanmalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır. 

 

 

 

YÖNTEM 

 

Türkiye’de 2010-2019 yılları arasında nörolojik hastalığı olan bireylerin bakım vericilerinin bakım verme 

yükleriniincelemek amacıyla, YÖK Tez Merkezi tarama sayfası, ULAKBİM, Türkiye Atıf Dizini, online ve basılı 

süreli yayınlar, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi Yayın Dizini, Halk Sağlığı Dizini gibi mevcut dizinler, Yaşam 

Bilimleri Veri Tabanı, Türk Tıp Veri Tabanı taranmıştır. Online tarama için “Alzheimer, İnme, Parkinson, 

Epilepsi, Bakım yükü, Yaşlı, Nörolojik” şeklinde anahtar kelimeler kullanılmıştır. Elde edilen araştırmaların 

kaynakçalarında yer alan diğer çalışmalara da ulaşılmaya çalışılmıştır. 

 

Araştırmalarda Kullanılan Ana Ölçek 

 Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği: Zarit, Reever ve Bach-Peterson tarafından 1980 yılında 

geliştirilen bakım verme yükü ölçeği, Türkçe’ye 2006 yılında İnci tarafından uyarlanmıştır. Bakım 

verenin bakım güçlüğünü değerlendirmek adına kullanılan ölçek kişilerin yaşamında bakım yükünün 

etkisini belirlemeye yarayan 22 ifadeden oluşmuştur.  
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 Ulaşılabilen Ulusal Araştırma Sayısı 

 Derleme için uygun olan: 13 

 Derleme için uygun olmayan:11 

 Toplam: 24 
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KONU ŞEHİR ÖRNEKLEM KULLANILAN ÖLÇEKLER KONUYA İLİŞKİN SONUÇLAR 

1.Alzheimerlı hastaya bakım 

verenlerin bakım yükü ve etkileyen 

faktörler 
 

(Altay ve ark, 2018) 

Çanakkale 87 
Bakım Verici Bilgi Formu 

Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği 

Alzheimerlı hastalara bakım vericilerin bakım yükünün orta 

düzeyde olduğu, bakım verme süresi uzadıkça bakım 

vericilerin bakım yükünün arttığı bulunmuştur. 

Bakım verilen hastaya yakınlık derecesi ve hastaya bakım 

verme süresinin bakım yükünü etkilemediği bulunmuştur. 

 

2. Demanslı hastaya bakım 

verenlerin bakım yükü ve etkileyen 

etmenlerin belirlenmesi 

(Eğilli ve Sunal, 2017) 

 

İstanbul 186 

Sosyodemografik veri formu 

Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği 

Demanslı hastaya bakımveren aile bireylerinin bakım yükünün 

orta derecede olduğu görülmüştür. Hasta bireyin yaşı ve bakım 

süresi arttıkça bakım verme yükünün arttığı belirlenmiştir. 

3.Alzheimer hastalarında uyku 

kalitesi ve uykululuk halinin 
değerlendirilmesi 

 

(Biçer Kanat ve ark, 2013) 

Ankara 50 

Sosyodemografik veri formu 

Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi 

Epworth Uykululuk Ölçeği 

Standardize Mini Mental Test 

Zarit Bakıcı Yükü Ölçeği 

İşlevsel Faaliyetler Anketi 

Zarit Bakıcı Yük Ölçeği puanı ile demans süresi arasında 

anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

 
Ankara 100 

Sosyodemografik veri formu 

Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği 

Hasta bakımında hasta yakınlarının yaklaşık 1/3’ünde bakım 

verme yükü çok az veya hafif olarak bulunmuştur. Bakım 

vericilerin çoğunluğunun kadın olduğu belirlenmiştir. 
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4.Hasta bakım yükü: Alzheimer 

hastalarına bakım verenler arasında 

bir çalışma 

 

 

 

(Onat Kaya ve Çelik, 2018) 

 

5.İnmeli Hasta Bakım Vericilerinde 
Bakım Yükü Ve Etkileyen 

Faktörler 

 

(Mollaoğlu ve ark, 2011) 

 

Sivas 130 

Bakım Verici Bilgi Formu 

Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği 

Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeks 

 

İnme geçiren hastalara bakım verenlerde bakım yükünün 

önemli derecede arttığı ve özellikle okur-yazar olmayan, sağlık 

sorunu olan, bağımlı hastaya bakım veren ve hastanın bütün 

ihtiyaçlarını karşılayan bakım vericilerin bakım yüklerinin 

anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 

6. Lewycisimciklidemans ve 
Alzheimer demans hastalarında 

bakım veren yükünün 

karşılaştırılması 

 

(Naharcı ve ark, 2016) 

Ankara 91 

Mini Mental Durum Muayenesi Testi 

Cornell Demansta Depresyon Ölçeği 

Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği 

 

Bakım veren yükünün demans, yani bilişsel bozukluğu olan 

hastaların bakım verenlerinde bilişsel bozukluğu olmayan 

hastalarınkine göre anlamlı olarak yüksek 

olduğu bulunmuştur. 

Bakım vericilerinin çoğunluğunun kadın olduğu belirlenmiştir. 

 

7. İnmeli hastalara evde verilen 

bakım ile bakım vericilerine yapılan 

eğitimin bakım vericilerin bakım 

yükü ve yaşam kalitesine etkisi 

Ordu 104 

Hasta ve Bakım Verici Tanıtım Formu 

Hasta Sorun Saptama Formu 

ZaritBakım Verme Yükü Ölçeği  

 

Evde verilen hemşirelik bakım ile bakım vericilerine yapılan 

eğitim ve danışmanlığın bakım vericilerin bakım yükünü 

azalttığı, bakım vericilerin çoğunluğunun kadın olduğu 

belirlenmiştir. 
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(Uğur, 2013/Dr. tezi) 

 

Yaşam Kalitesi Ölçeği  

 

8. Nörolojik hastalığı olan 

bireylerin bakım vericilerinin 

bakım veren yüküile stresle başa 

çıkma biçimleri arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi 

 

(Bahadır Yılmaz ve Ata, 2017) 

Giresun 64 

Hasta Bilgi Formu 

Zarit Bakım Veren Yükü Ölçeği 

Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği 

Nörolojiksorunu olan bireye bakım veren bireylerin bakım 

veren yükleri orta düzeyde bulunmuştur. Bakım vericilerin 
çoğunluğunu kadınlar oluşturmakta olduğu, bakım verme 

süresi arttıkça bakım yükünün de artığı belirlenmiştir. 

9. İnmeli veya psikiyatrik 

bozukluğuolan hastalara bakım 

verenkişilerdeki bakım yükü ve 

ilgili değişkenler 

 

(Günay, 2017/Yl. tezi) 

İstanbul 104 

Sosyodemografik Form 

Zarit Bakıcı Yük Ölçeği  

Beck Depresyon Envanteri  

Büyük Beş- 50 Kişilik Testi 

 

Araştırma sonuçlarına göre bakım vericilerin çoğunluğunun 

kadın olduğu görülmüştür. Hasta bireylerin yaşı, bakım verme 

süresi, hastalık süresi ve hastanede yatış sayısı bakım veren 

yükü üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. Bakım yükü 

puanları ile bakım verenin yaşı arasında pozitif bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. 

 

10. Fiziksel engelli çocuk ve yaşlı 

hastalara bakımverme yükü üzerine 

bir karşılaştırma çalışması 

 

 

(Karahan ve İslam, 2013) 

İstanbul 48 
Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği 

Beck Depresyon ve BeckAnksiyete Ölçeği  

 

İnmeli hastaların bakım vericilerindeki bakım verme yükünün 

özellikle hastanın bağımlılık düzeyi ve algısal fonksiyonları ile 

ilişkili olduğu, bakım verme süresi ve günlük hastaya ayrılan 

zaman arttıkça bakım yükünün olumsuz etkilendiği 

belirlenmiştir. Ayrıca bakım verenin yaşı ve sağlık durumu da 

bakım yükünü etkileyen faktörler arasındadır. 
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11. İnmeli hastalara bakım veren 

hasta yakınlarının bakım yükü 

 

 

 

(Duru Aşiret,2011/Yl. tezi) 

Ankara 70 

Veri Toplama Formu 

RivermeadMobilite İndeksi 

Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği  

 

Araştırma kapsamında bakım vericilerin bakım verme süresi ile 

bakım verme yükü ölçeğinden elde edilen puanları 
karşılaştırıldığında aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Günlük bakım verme süresi ile bakım verme yükü 

ölçeğinden elde edilen puanları karşılaştırıldığında aradaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

 

12. Alzheimer hastalarına bakım 

verenbireylerin bakım yükü ve 

tükenmişlikdurumları arasındaki 

ilişki 
 

(Ören, 2016/ Yl. tezi) 

İstanbul 120 

Kişisel Bilgiler Formu 

 

Zarit Bakım Yükü Ölçeği 

 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği 

Araştırma verilerine göre bakım vericinin çoğunluğunun kadın 

olduğu belirlenmiş, bakım vericinin yaşının, öğrenim 

durumunun bakım verme yükünü etkilediği görülmüştür. 

 

13. Evde bakım hizmeti alan 

nörolojik problemli hastaların 

bakıcılarında bakım yükü ve 

anksiyete düzeylerinin belirlenmesi 

 

(Demirok, 2017/YL. tezi) 

Van 60 

Bilgi Formu 

Zarit Bakım Yükü Ölçeği 

Stai II Anksiyete Ölçeği 

Zarit bakım yükü ölçeği puanları değerlendirildiğinde bakım 

verenlerin bakım yükünün ileri derecede yük olarak 

algılandığı belirlenmiştir. Bakım verilen kişi akrabası 

olanların diğer bakım veren yakınlarına göre bakımı daha 

fazla yük olarak algıladığı görülmüştür. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bu derlemede yer alan nörolojik hastalığı bulunan bireylerin bakım vericilerinin bakım yükünü 

değerlendirmek adına Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği kullanılan çalışma sonuçları incelendiğinde bir takım genel 

değerlendirmeler yapmak mümkündür. 

Çalışma sonuçlarına göre ataerkil bir toplumda yaşadığımızdan dolayı primer bakım görevleri kadına ait 

olarak görüldüğü için bakım vericilerin çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu, hastalıkların sürelerinin uzaması 

ve hasta bireyin yaşının artmasından kaynaklı bakım verme yükünde artış olduğu, bakım verilen bireyin tüm 

ihtiyaçlarının karşılanması (tamamen bağımlı), günlük bakım verme süresinin uzamasının bakım verme yükünü 

arttırdığını söylemek mümkündür. 

Bu konuya ilişkin girişimsel çalışmaların arttırılması, bakım verme görevini üstlenen bireylerehastalık 

sürecinin ilk anından itibaren bu durumla nasıl baş etmeleri gerektiği konusunda eğitimler verilmesi ve kişilerde 

farkındalık oluşturulması, bakım yükünün zaman içerisinde değişebileceği göz önünde bulundurularak yükü 

artıran etmenlere yönelik kolaylaştırıcı çözümler aranması, sağlık çalışanı ile bakım vericilerin diyalog halinde 

bakımı sürdürmeleri önerilmektedir. 
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Özet 
Çalışma, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü Deneme 

Alanında, 3 tekrarlmalı olarak Tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre iki farklı dönemde 

süt ve hamur olum döneminde hasat edilen bazı tahıl bitkilerinin yem verimini ve kimyasal bileşimlerini belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Çalışmada yulaf, arpa, çavdar, tritikale ve buğday türlerine ait 20 genotip materyal olarak 

kullanılmıştır.  Denemede ana parsellere çeşitler alt parsellere ise biçim zamanı uygulanmıştır.  İncelenen 

genotipler 0.85 x 5 metrelik parsellere ekilmiştir.  Ekimden önce 5 kg da-1 saf azot ve fosfor, sapa kalkmanın 

başlangıcında 8 kg da-1 saf azot (üre)  ve başaklanmadan önce 5 kg da-1 saf azot (amonyum nitrat) olacak şekilde 

gübreleme yapılmıştır. Süt ve hamur olum döneminde hasat edilen bitkilerde ot verimi ve bazı kimyasal analizler 

yapılmıştır. Çalışmada yeşil ot verimi, kuru ot verimi, protein oranı, kül oranı, ADF, NDF ve ADL oranları 

belirlenmiştir. Denemeye alınan serin iklim tahıllarının ortalama olarak yeşil ot verimleri 1925-7552 kg da-1 

arasında, kuru ot verimleri 747-2106 kg da-1 arasında, ham protein oranları %8.33-13.74 arasında, ham kül oranları 

%5.66-12.53 arasında, NDF oranları %49.04-72.04, ADF oranları %29.52-51.65 ve ADL oranları %3.45-8.52% 
arasında değişim göstermiştir. Hasat zamanı yeşil ve kuru otun kimyasal kompozisyonu üzerine istatistiki olarak 

önemli etki yapmıştır. Geciken hasat zamanı kuru ot verimi artırırken, ham protein, ham kül, ADF, NDF ve ADL 

oranlarında azalmalara neden olmuştur.  
Key Words : Tahıl, hasat  zamanı, kuru ot verimi, yeşil ot verimi, ADF and NDF oranı 

 
Summary 

The study was carried out in order to determine fodder yield and chemical compositions of some cereal 
crops harvested in two different periods as milk and dough according to the split-plot experimental design with 3 
replications in the experimental area of Field Crops Department, Agriculture Faculty, Tekirdağ Namık Kemal 

University. In the study, 20 genotypes belonging to different cool season cereals were used as test material. In the 
experiment varieties were applied as main-plot and cutting times as sub-plot. The varieties in the experiment were 
sown in plots with 0.85 x 5 meter. Fertilizers were applied before sowing 5 kg da-1 pure nitrogen and phosphorus, 
at the start of stem elongation 8 kg da-1   pure nitrogen (urea) and before heading 5 kg da-1 pure nitrogen 
(ammonium nitrate) in the study. Fodder yield and some chemical analyzes were determined in the plants harvested 
during the milk and dough formation period. In the study, the characters of green grass yield, fodder yield, crude 
protein (CP), crude ash (CA), acid detergent fiber (ADF), neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent lignin 
(ADL) were investigated. The averages of the cool season cereals were ranged between 1925-7552 kg da-1 for the 
green yield, 747-2106 kg da-1 for the weed yield, 8.33-13.74% for CP, 5.66-12.53% for CA; 49.04-72.04% for 
NDF, 29.52-51.65% for ADF and 3.45-8.52% for ADL respectively. The harvesting time significantly affected 
the chemical composition of the plants with green and dry yields. With the delay of the harvest time, fodder yield 
was increased; CP, CA, NDF, ADF and ADL content has decreased. 
Key Words : Cereal, harvesting,  time, fodder yield, grass yield, ADF and NDF rate 
 

Giriş 

Kaliteli kaba yem üretimi, yem bitkileri ve hayvancılık endüstrisinin gelişiminde oldukça önemli rol 

oynamaktadır. Son yıllarda özellikle serin iklim tahılları da yeşil ot olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tahılların 

kaba yem olarak kullanımlarını yaygınlaştıran önemli özellikleri vardır. Adaptasyon kabiliyetleri oldukça iyidir. 

Tahıllar arasında genellikle en fazla kaba yem kaynağı olarak tercih edilen bitki yulaftır. Khan ve ark. (2014), 

çalışmalarında, yulaf genotiplerinin verim ve kalite özelliklerini karşılaştırmışlar, genotiplerin verim ve kalite 

özellikleri bakımından önemli ölçüde farklı olduklarını bildirmişlerdir. SGD40 genotipinin yeşil ot veriminin 80 t 

ha-1, kuru madde veriminin ise 10.95 t ha-1 ile diğer çeşitlerden daha üstün olduğunu bildirmişlerdir. Yulaf, nispeten 

geççi, bol yapraklı olduğundan daha iyi bir yem bitkisi izlenimi vermektedir. Yulafın her dönemde büyümekte 

olan yeni sürgünleri vardır.  Süt sığırı beslenmesi için tarlada ilk yulaf salkımlarının görüldüğü dönemde (geç 

mailto:ibaser@nku.edu.tr


“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1863 
 

gebecik dönemi) biçim yapılırsa; geç tomurcuktaki yoncadan daha fazla enerji ve eşit ham protein seviyesi 

sağladığını, mısır silajıyla da eşit düzeyde enerji, fakat daha yüksek ham protein içeriğine sahip yem elde 

edildiğini, daha fazla yem verimi almak için hasadı hamur olum dönemine kadar uzattıklarını, yem bitkilerinde 

geç gebecik dönemine kadar sindirilebilir kuru madde miktarının arttığını bildirmiştir (Walker, 2013). Kaba yem 

olarak çoğunlukla tercih edilen bitkilerden biri de arpadır. Bu bitkinin kullanımı yarı-kurak bölgelere yayılmıştır. 

Konya yöresinde yürütülen çalışmada arpadan 2308 kg da-1 yeşil ot ve 586.70 kg da-1 arpa kuru ot verimi % 8.38 

protein oranını elde edilmiştir (Kerimbek ve Mülayim 2003).  

Son yıllarda yeşil ve kuru ot üretimi için alternatif bitkilerden biri de tiritikale dir. Hem olumsuz toprak 

koşullarında yetişebilen hem de verim ve kalite yönünden iyi özellikler taşıyan tirtikale üretim potansiyeli gün 

geçtikçe artmaktadır. Tritikalede yüksek yeşil ot verimi elde etmek için yapılacak ıslah çalışmalarında bol yaprak 

oluşturan bitkilerin seçilmesi gerektiği belirtilmiş ve yürüttükleri çalışmada tritikale hatlarının kuru ot verimleri 

birinci yılda 466.2-1787.9 kg da-1, ikinci yılda 697.8-1997.1 kg da-1 arasında değiştiğini bulmuşlardır.  (Albayrak 

ve ark. 2004, 2006).  Diyarbakır koşullarında yapılan çalışmada tiritikalenin yeşil ot verimleri 1205.7-1490.9 kg 

da-1, kuru ot verimleri 273.75-393.25 kg da-1 ve ham protein oranları %10.63-11.43 arasında saptanmıştır (Alp 

2009).  

Özellikle olumsuz toprak koşullarında ve sert iklim koşulları altında yetişebilen çavdarın yeşil ot ve kuru 

ot olarak potansiyeli bulunmaktadır. Çavdar, kışlık bir tahıldır ve iyi nem kullanmanın avantajına sahiptir. Toprak 

sıcaklığı izin verdiği ölçüde baharda büyümeye devam eder. Bu özellik kışlık çavdarını, kumlu topraklarda veya 

kurak bölgelerde silaj veya saman için cazip bir ürün yapmaktadır (Anonim 2018d). Silaj veya saman için kışlık 

çavdarının verimi, genellikle yulafın veya arpanın verimlerinden daha düşük olmakla birlikte, daha az yağışın 

olduğu bölgelerde veya yıllarda daha yüksek olabilir (Anonim, 2018f).  

Son yıllarda insan beslenmesi yanında hayvan beslenmesinde yeşil ve kuru ot olarak buğdayın 

değerlendirilmesine başlanmıştır. Buğday, Dünya genelinde kışlık yem üretimi için yaygın olarak 

yetiştirilmektedir. Ancak, ot verimi ve besleme özelliklerinin geliştirilmesinin buğday ıslah programlarının ana 

hedefi olmadığı,  kuru madde veriminin 1260-4158 kg ha-1, ham protein değerlerinin 161-268 g kg-1 arasında 

değiştiği bildirilmiştir (Kim ve ark. 2016). Çalışma, iki farklı dönemde süt ve hamur olum döneminde hasat edilen 

bazı serin iklim tahıl bitkilerinin yem verimini ve kimyasal bileşimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 
Materyal  ve Metod 

Çalışmada 2 çavdar, 3 yulaf, 6 arpa, 3 tritikale, 3 ekmeklik buğday ve 3 makarnalık buğday genotipi 

materyal olarak kullanılmıştır (Çizelge 1).  

 
Çizelge 1. Araştırmada kullanılan çeşitler  

Genotip İsmi Islah edildiği kuruluş Yetişme tabiatı  

Aslım 95 (Yulaf) Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü Kışlık 

Pedujeva (Yulaf) Saraybosna Kışlık 

Barberousse (Arpa) Fransa Alternatif 

Bolayır (Arpa) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık-2 sıralı 

Harman (Arpa) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık-2 sıralı 

Martı (Arpa) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Alternatif – 6 sıralı 
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Lord (Arpa) Hırvatistan Kışlık -,6,sıralı 

Sladoran (Arpa) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık - 2 sıralı 

Presto 2000 (Tritikale) Geçit Kuğaı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık 

Tatlıcak 97 (Tritikale) Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü  Kışlık 

Karma 2000 (Tritikale) Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık 

Sebat (Yulaf) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Alternatif 

Kırklar  (Yulaf) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Alternatif-kışlık 

Kahraman  (Yulaf) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Alternatif-kışlık 

Esperia (Ekmeklik buğday) İtalyan orijinli -Tasaco Tarım tescilli Kışlık 

Gelibolu (Ekmeklik buğday) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık 

Selimiye  (Ekmeklik buğday) Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık 

Kızıltan 91 (Makarnalık buğday) Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Alternatif 

Zenit   (Makarnalık buğday) İtalyan orijinli -Tasaco Tarım tescilli Alternatif 

NKUZiraat (Makarnalık buğday) Tekirdağ Namık Kemal Üniv. Zir. Fak. Alternatif 

Beş farklı türe ait 20 çeşit Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Deneme 

alanında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak ekilmiştir. Çalışmada çeşitler ana parsele 

biçim zamanları alt parsellere yerleştirilmiştir.   Her genotip 6 sıra olarak 1.2 metre geniş ve 5 metre uzunluğundaki 

parsellere metrekarede 500 tohum olacak şekilde ekim yapılmıştır. Denemede, ekimle birlikte 5 kg saf fosfor ve 

azot, sapa kalkma başlangıcınca 6 kg saf azot ve bundan yaklaşık 1 ay sonra 5 kg saf azot olarak gübreleme 

yapılmıştır. Deneme alanında gelişen yabancı otlara karşı ilaçlama yapılmış, deneme alanında hastalık ve 

zararlılara karşı herhangi bir kimyasal ilaç uygulaması yapılmamıştır.  Bitki gelişimler izlenerek bitkiler süt olum 

dönemi ve sarı olum döneminde hasat edilmiş ve ekte verilen karakterleri incelenmiştir. a) Süt olum dönemi: her 

parseldeki bitkiler izlenerek danelerde süt olum döneminde her parselin ortasında yer alan 1 sıra kesilmiş ve 

tartılmıştır. Buradan elde edilen bitkiler hemen tartışmış ve yaş ağırlığı bulunmuştur. b) Sarı olum dönemi: her 

parseldeki bitkiler izlenerek danelerde sarı olum döneminde her parselin ortasında yer alan 1 sıra kesilmiş ve 

tartılmıştır. Buradan elde edilen bitkiler hemen tartışmış ve yaş ağırlığı bulunmuştur.  

Çalışmada 5 farklı türe ait 20 çeşidi için iki farklı biçim tarihinde yeşil ot verimi, kuru ot verimi, kuru 

madde oranı, ham selüloz oranı, ADF oranı, ADL oranı, NDF oranı ve ham protein oranı değerleri incelenmiştir. 

Örneklerin KM, HK ve HP içerikleri AOAC (1990)’de bildirilen analiz yöntemlerine göre belirlenmiştir. Yemlerin 

hücre duvarı bileşenlerinden nötr deterjanda çözünen lif (NDF) ve asit deterjanda çözünen lif (ADF) içerikleri 

Goering ve Van Soest (1973) tarafından bildirilen yöntemlere göre yapılmıştır. Hemiselüloz (Hsel=NDF-ADF) ve 

selüloz (Sel=ADF-ADL) hesaplama yolu ile bulunmuştur. Elde edilen verilerde JUMP 5.0 istatistik paket programı 

kullanılarak varyans analizi yapılmış, ortalamalar arasındaki farklılık ise Duncan testi ile kontrol edilmiştir.  

 

Araştırma Sonuçları ve Tartışma 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, deneme alanında 2 çavdar, 

3 yulaf, 6 arpa, 3 tritikale, 3 ekmeklik buğday ve 3 makarnalık buğday çeşidinden elde edilen verilerde yeşil ot 

verimi, kuru ot verimi, kuru madde oranı, ham kül oranı, ADF, NDF, ADL ve ham protein oranına ilişkin yapılan 

varyans analizi sonuçlarına göre süt olum ve sarı olum dönemi olarak iki farklı tarihte biçim yapılan bitkilerde 
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biçim zamanı, genotipler ve biçim zamanı x çeşit interaksiyonun istatistiki olarak önemli bulunmuştur. Varyans 

analizi sonuçlarına göre gerçekleştirilen önemlilik testi (DUNCAN) sonuçları Çizelge 1 de verilmiştir.  

Çizelge 1. Tahıl çeşitlerinin yaş ot, kuru ot, kuru madde (KM), ham kül (HK), ham protein (HP), ADF, ADL 

ve NDF içeriklerine ait ortalama değerler ve önemlilik grupları 

Çeşitler Yeşil Ot 

Verimi 

(t da-1) 

Kuru Ot 

Verimi 

(t da-1) 

KM 

(%) 

HK 

(%) 

HP 

(%) 

ADF 

(%) 

ADL 

(%) 

NDF 

(%) 

Aslım 95 2.55 l 0.91 ı 89.80 efg 7.08 ıkl   9.31 h 45.38 a 6.70 a 66.58 ab 

Pedujeva 3.87 f-ı 1.21 e 90.60 abc 6.89 kl   9.25 h 44.15 ab 5.77 abc 69.07 a  

Sladoran 4.17 def 1.54 b 90.40 cd 7.91 e-h 10.79 c-f 38.11 d-h 5.16 c-f 60.42 ı 

Bolayır 3.91 e-ı 1.38 d 89.58 gh 7.72 f-ı   9.39 h 37.95 d-h 6.26 ab 57.51 k 

Harman 3.99 e-h 1.03 ı 89.19 hı 8.75 b-e   9.84 e-h 36.23 f-ı 4.99 d-h 60.44 ı 

Barberousse 4.12 d-g 1.39 d 89.74 efg 8.47 d-g   9.55 gh 40.35 cde 5.26 c-f 65.76 bcd 

Martı 3.63 ık 1.42 cd 90.84 ab 6.90 kl   9.67 fgh 35.61 ghı 5.45 a-d 62.71 c-g 

Lord 4.82 bc 1.43 bc 89.62 fg 7.19 h-l   9.94 d-h 36.51 f-ı 4.91 e-h 61.14 gh 

Presto 2000 4.08 d-h 1.44 bc 90.23 de 7.24 h-l 11.03 b-e 41.71 abc 5.54 a-d 62.47 e-h 

Tatlıcak 97 5.12 ab 1.88 a 89.01 ık 7.35 h-l 11.18 b-e 39.01 d-g 4.40 hık 65.42 b-e 

Karma 2000 3.75 hı 1.39 d 90.19 ef 6.57 l 10.53 d-h 39.75 c-f 4.98 e-h 63.37 c-g 

Sebat 5.38 a 1.12 fgh 88.84 ık 11.08 a 12.57 a 39.64 def 4.39 hık 64.54 c-f 

Kırklar 4.71 bc 1.20 ef 90.12 efg 9.50 bcd   9.73 e-h 41.34 bcd 4.90 f-ı 66.09 bc 

Kahraman 4.41 cd 1.11 fgh 91.05 a 8.60 c-f 11.91 a-d 38.24 d-h 4.55 g-k 64.45 c-f 

Esperia 2.97 l 1.04 hı 90.46 bcd 7.62 g-k 11.70 a-e 34.52 ı 4.38 hık 61.12 hı 

Gelibolu 3.34 k 1.14 fg 90.54 bcd 7.38 hık 11.56 a-e 35.41 hı 5.43 b-e 60.71 hı 

Selimiye 3.80 ghı 1.20 ef 89.83 efg 9.06 b-e 11.69 a-e 36.48 f-ı 5.31 c-f 61.07 hı 

Kızıltan 91 4.25 de 1.17 fg 88.56 kl 9.72 abc 12.42 ab 35.74 ghı 4.13 ık 62.04 fgh 

Zenit 2.90 l 1.11 fgh 88.28 l 9.91 ab 12.29 abc 34.22 ı 3.85 k 56.91 l 

NKU Ziraat 3.98 e-ı 1.38 d 88.65 kl 8.62 cde 10.75 c-g 37.46 e-ı 5.04 d-g 62.60 d-h 

HKO 0.031 0.002 0.060 0.161 0.302 3.017 0.260 2.032 

Biçim Zamanı 

I. Biçim 4.18 a 1.17 b 89.65 b 8.99 a 11.45 a 42.04 a 5.79 a 66.95 a 

II. Biçim 3.79 b 1.37 a 89.89 a 7.36 b 10.06 b 34.74 b 4.36 b 58.49 b 

HKO 0.031 0.002 0.060 0.161 0.302 3.017 0.260 2.032 

 

Araştırmada incelenen özellikler üzerine biçim zamanının etkisi önemli olmuştur. Yeşil ot verimi 

yönünden en yüksek eğer 4.18 ton ile I. biçim zamanında elde edilirken, KM verimi bakımından ise en yüksek 

değer 1.37 ton ile II. biçimden elde edilmiştir. Ham kül oranı bakımından değerler birbirine yakın olmakla birlikte 

II. biçimde daha yüksek değerler elde edilmiştir. ADF, ADL ve I. biçimde NDF oranları II. biçime göre önemli 

oranda daha düşük bulunmuştur. Ham protein oranı yönünden ise I. biçimde %11.45 değeri elde edilirken, II. 

biçimde bu değer %10.06’ya düşmüştür. Beck ve ark. (2009) gebeleme aşamasında hasat edilen buğday 

hasıllarının %15,2 HP içerdiğini, hamur olum aşamasında iken %8,9'a düştüğünü bildirmektedirler. Rosser ve ark. 



“ 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 
 

1866 
 

(2013) arpa kuru otlarının HP içeriğinin geç süt olumdan sert hamur olum aşamasına doğru %14.1’den %9.3’a 

azaldığını bildirmişlerdir. Ham protein içeriği sert hamurdan tam olgunlaşma aşamasına geldiğinde %9.4 ile 

benzer olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırmacılar HP içeriklerinin olgunlaşma döneminin ilerlemesi ile azaldığını 

saptamışlardır. Rosser (2014) süt olum, hamur olum ve tam olumda hasat edilen arpa kuru otlarının NDF 

içeriklerini sırasıyla %68.4, 48.4 ve 51.0; ADF içeriklerini %43.7, 27.2 ve 27.9; ADL içeriklerini %6.0, 3.6 ve 4.0 

olarak bildirdiği değerle ile bu çalışmadan elde edilen hücre duvarı içerikleri benzer bulunmuştur. Filya (2003) ve 

Nair ve ark. (2018) olgunluk döneminin ilerlemesiyle buğdaygil hasıllarında NDF ve ADF içeriklerinin azaldığını 

belirtmektedir. Hasat zamanına bağlı olarak kimyasal kompozisyonda meydana gelen değişimler Beck ve ark. 

(2009), Rosser ve ark. (2013), Filya (2003), Geren (2014) ile Sucu ve Aydoğan Çiftçi (2016) bulgularıyla uyum 

içerisindedir. 

İncelenen serin iklim tahıllarında yeşil ot verimi 5.38- 2.90 t da-1 arasında değişim göstermiştir. En yüksek 

yeşil ot verimi 5.38 t da-1  ile Sebat yulaf çeşidinde elde edilmiş, bunu 5.12 t da-1  ile Tatlıcak tritikale çeşidi 

izlemiştir. Bu iki çeşidin yeşil ot verimleri istatistiki olarak aynı grupta yer almıştır. Bu yulaf ve tritikale çeşitlerini 

4.82 t da-1  ile Lord arpa çeşidi, 4.71 t da-1  ile Kırklar yulaf çeşidi, 4.41 t da-1  ile Kahraman yulaf çeşidi, 4.25 t da-

1  ile Kızıltan makarnalık buğday çeşidi, 4.17 t da-1  ile Sladoran arpa çeşidi, ve 4.08 t da-1  ile Presto tritikale çeşidi 

izlemişlerdir. Çalışmada en düşük yeşil ot verimi, 2.55 t da-1  ile Aslım 95 çavdar çeşidinde, 2.9 t da-1  ile Zenit 

makarnalık buğday çeşidi ve 2.97 t da-1  ile Esperia ekmeklik buğday çeşidinde elde edilmiştir. Yeşil ot verimi 

yönünden 3.34 t da-1  ile Gelibolu ekmeklik buğday çeşidi, 3.63 t da-1  ile Martı arpa çeşidi daha sonra 

sıralanmışlardır. 

Denemeye alınan genotipler kuru ot verimi yönünden kıyaslandığında genotiplerde kuru ot verimi 1.88-

091 t da-1  arasında değişmiştir. En yüksek kuru ot ağırlığı 1.88 t da-1  ile Tatlıcak tritikale çeşidinde elde edilmiş, 

bunu 1.54 t da-1  ile Sladoran arpa çeşidi ve 1.44, 1.43 ve 1.42 t da-1  ile Presto 2000 tritikale çeşidi, Lord ve Martı 

arpa çeşitleri izlemişlerdir. En düşük kuru ot verimi ise 0.91 t da-1  ile Aslım 95 çavdar çeşidinde elde edilmiş, 

bunu 1.03 t da-1  ile Harman arpa çeşidi 1.04 t da-1  ile Esperia ekmeklik buğday çeşidi, 1.11 t da-1  ile Kahraman 

yulaf çeşidi ve Zenit makarnalık buğday çeşidi izlemişlerdir.  

Yulaf, tritikale, arpa, çavdar, ekmeklik buğday ve makarnalık buğday genotiplerinde kuru madde oranı 

%91.05-88.28 arasında değişim göstermiştir. En yüksek kuru madde oranı %91.05 Kahraman yulaf çeşidinde elde 

edilirken, bunu %90.84 ile martı arpa çeşidinde, %90.60 ile Pedujeva çavdar çeşidi bunları izlemiştir. Buğday 

türlerine ait genotiplerde en düşük kuru madde oranı %88.28 ile Zenit makarnalık buğday çeşidinde elde edilmiş, 

bu çeşidi %88.54 ile Gelibolu ekmeklik buğday çeşidi,  %88.56 ile Kızaltan 91 makarnalık buğday çeşidi ve 

%88.65 ile NKU Ziraat makarnalık buğday çeşitleri izlemişlerdir.  

Ham kül oranı yeşil ve kuru ot veriminde önemli özelliklerdendir. Bu özellikler yönünden 20 genotip 

incelendiğinde ham kül oranı %11.08- 6.57 arasında değiştiği görülmektedir. En yüksek ham kül oranı %11.08 ile 

Sebat yulaf çeşidinde elde edilmiş, bunu %9.91 ile Zenit makarnalık buğday çeşidi ve %9.72 ile Kızaltan 91 

makarnalık buğday çeşitleri izlemişlerdir. %9.50 ile Kırklar yulaf çeşidi ve %9.06 ile Selimiye buğday çeşitleri de 

daha sonra yer almışlardır. En düşük HK oranı %6.57 ile Karma 200 tritikale çeşidinde elde edilmiştir. Bu çeşidi 

%6.89 ile Pedujeva çavdar çeşidi ve %6.90 ile Martı arpa çeşidi izlemişlerdir.  

Ham protein değerinin yüksek olması hayvan besleme açısında nispeten bir özelliktir. Beş farklı serin 

iklim tahılları türüne ait 20 çeşitte HP oranı %9.25-12.57 arasında değişmiştir. En yüksek HP oranı Sebat yulaf 

çeşidinde olurken, bunu %12.42 ile Kızıltan 91 makarnalık buğday çeşidi ve %12.29 ile Zenit makarnalık buğday 
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çeşitleri izlemişlerdir. Ham protein oranı yönünden %11.91 ile Kahraman yulaf çeşidi, %11.70 ile Esperia 

ekmeklik buğday çeşidi, %11.69 ile Selimiye ekmeklik buğday çeşidi ve %11.56 ile Gelibolu ekmeklik buğday 

çeşitleri iyi olan diğer genotiplerdir. En düşük HP oranı %9.25 ve %9.31 ile Pedujeva ve Aslım 95 çavdar 

çeşitlerinde elde edilmiştir. Bu çeşitleri %9.39 ile Bolayır arpa çeşidi, %9.55 ile Barbarouse arpa çeşidi, %9.73 ile 

Kırklar yulaf çeşidi, %9.84 ile Harman arpa çeşidi, %9.94 ile Lord arpa çeşitleri izlemişlerdir.  

İncelenen farklı serin iklim türlerine ait 20 genotipte NDF oranı %56.91-69.07 arasında değişmiştir. 

Hayvan besleme açısından düşük olması istenen NDF oranı yönünden en düşük değer %56.91 ile Bolayır arpa 

çeşidinde olmuştur. NDF oranı yönünden %60.42 ile Sladoran arpa çeşidi, %60.44 ile Harman arpa çeşidi ve 

%60.71 ile Gelibolu ekmeklik buğday çeşitleri uygun çeşitler olarak görülmektedir. ADF ve ADL oranlarında 

olduğu gibi en yüksek NDF değerleri de %69.07 ve %66.58 ile Pedujeva ve Aslım çavdar çeşitlerinde 

belirlenmiştir. Bu çeşitleri %66.069 ile Kırklar yulaf çeşidi, %65.76 ile Barbarousse arpa çeşidi ve %65.42 ile 

Tatlıcak 97 tritikale çeşidi izlemişlerdir.  

Hayvansal üretimde tüketilen kaba otların ADF oranlarının düşük olması hayvan besleme açıdan önemi 

büyüktür. ADF oranın yönünden 6 farklı türe ait 20 çeşitteki değişim incelendiğinde ADF oranı %34.22-45.38 

arasında değişmiştir. Çalışmada en düşük ADF oranı %34.22 ile Zenit makarnalık buğday çeşidi ve %34.52 ile 

Esperia ekmeklik buğday çeşitlerinde elde edilmiştir. Bu çeşitleri %35.41 ile Gelibolu ekmeklik buğday çeşidi, 

%35.61 ile Martı arpa çeşidi ve % 35.74 ile Kızaltan 91 makarnalık buğday çeşitleri izlemişlerdir. ADF yönünden 

en yüksek değerler ise %45.38 ile Aslım çavdar çeşidinde elde edilmiş, bunu %44.15 ile diğer çavdar çeşidi 

Pedujeva izlemişlerdir. Araştırmada %41.71 ve %41.34 ADF değerleri ile Presto 2000 tritikale çeşidi ve Kırklar 

yulaf çeşidi daha sonra sıralanmışlardır.  
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Özet 

Çalışmada, erkenci, orta ve geççi olarak üç farklı olgunlaşma grubunda yer alan ekmeklik buğday 

genotipleri 1 Kasım, 15 Kasım ve 30 Kasım tarihlerinde olmak üzere üç farklı ekim zamanında ekilmiştir. 

Araştırmada,  Esperia, Genesi ve Anapo çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Bu çeşitlerin tohumları ekim 

öncesi 4 farklı tohum ilacı (Prothioconazole+tebuconazole, Carboxin+thiram Prochloraz+tiriticonazole ve kontrol) 

ile ilaçlanmıştır. Çeşitler 4 farklı tohum ilacı uygulamasından sonra 3 farklı ekim zamanın da ekilmiştir. Çalışmada 

ekmeklik buğday çeşitlerin kök çürüklüğü oranı üzerine farklı tohum ilacı uygulamasının etkisi istatistiki olarak 

önemli bulunmuştur. Farklı ekim zamanında en düşük kök çürüklüğü oranı % 2,714 ile 

Prothioconazole+tebuconazole ilaçlama uygulamasından olmuş, bunu % 3,31 ile Prochloraz+tiriticonazoleile ilaç 

uygulaması izlemiştir. En yüksek kök çürüklüğü oranı ise % 3,64 ile en erken ekim zamanı olan 01 Kasım da 

yapılan ekimde olmuştur. Elde edilen veriler ekimin erken yapılmasının kök çürüklüğünü artırdığını 

göstermektedir. Dört farklı ilaçlamada ise en yüksek kök çürüklüğü oranı % 5,59 ile ilaç uygulanmayan parsellerde 

gözlenmiştir. En düşük kök çürüklüğü oranı ise sırasıyla % 1,96, % 2,10 ve % 2,89 ile aynı istatistik grupta yer 

alan Prothioconazole+tebuconazole, Carboxin+thiram ve Prochloraz+tiriticonazole ile ilaç uygulamasından elde 

edilmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Buğday, kök çürüklüğü, ekim zamanı, tohum ilacı, çeşit 

 

Abstract 

In this study, bread wheat genotypes in early, middle and late ripening group were sown in three different 
periods as 1 November, 15 November and 30 November. Esperia, Genesi and Anapo bread wheat varieties were 
used as material in the study. The seeds of these varieties were sprayed with 4 different seed pesticide 
(Prothioconazole+tebuconazole, Carboxin+thiram, Prochloraz+tiriticonazoleand and control). The cultivars were 
sown after spraying with 4 different seed pesticide at 3 different sowing times. The effect of different variety, 
sowing time and seed pesticide applications on the root rot rate were found statistically significant. The lowest 
root rot rate at different sowing times was caused by Prothioconazole + tebuconazole application with 2.714%, 
followed by Prochloraz + tiriticonazole with 3.31%. The highest root rot rate was in the earliest planting on 
November 01 with 3.64%. The data obtained show that early sowing increases root rot. In four different 
applications, the highest root rot rate was obtained in 5.59% of the control parcels without treatment. The lowest 
root rot rate was 1.96%, 2.10% and 2.89% and the same statistical group of Prothioconazole + tebuconazole, 
Carboxin + thiram and Prochloraz + tiriticonazole drug application was obtained. 

 

Key Words: Wheat, root rot, sowing time, seed pesticide, variety 

 

Giriş 

 

Bütün canlıların biotik ve abiotik stres faktörlerine dayanıklılığı genetik yapıları ve yetiştikleri çevre 

koşulları ile yakından ilişkilidir. Bitkiler farklı biotik ve abiotik stress faktörleri tarafından önemli düzeyde 
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etkilenmektedir. Biotik stress faktörlerinden hastalıklar en önemli etkiye sahiptir. Bölgelere göre değişmekle 

birlikte mantari hastalıklar en önemli biotik stress faktölerindendir. Buğdayda kök boğazı çürüklüğü hastalığının 

olumsuz etkisi son yıllarda artmaktadır ve kök boğazı çürüklüğü hastalığına Fusarium culmorum, Fusarium 

pseudograminearom, Gaumannomyces graminis, Bipolaris sorokiniana, Rhizoctonia cerealis gibi mantarlar 

neden olmaktadır. Hastalığa neden olan bu mantarlar, toprak kökenli olup tohumla taşınabilmektedir. Dünyada 

kök ve kök boğazı çürüklüğü ve nematodların yol açtığı verim kaybıyla ilgili olarak birçok çalışma yapılmıştır. 

Avrupa, ABD, Batı Asya, Kuzey Afrika, Avustralya ve Kanada’da yapılan çalışmalar, toprak kaynaklı bu 

etmenlerden dolayı tahılda verim kaybının % 5-50 arasında değiştiğini göstermektedir (Singh vd., 2005, Nicol ve 

Rivoal 2008). Fusarium türlerinin, tohum/toprak kaynaklı enfeksiyonlar sonucu buğdayın kök ve kök boğazında 

şiddetli enfeksiyonlardan kaynaklanan % 17’ye ulaşan ürün kayıplarına yol açtığı bildirilmiştir (Parry vd., 1995). 

Son yıllarda Trakya Bölgesinde buğdayda kök boğazı hastalığında önemli oranda artış gözlenmiş ve bu 

hastalığa bağlı olarak tane verimi ve kalitesinde önemli azalmalar olmuştur. Hastalıkla mücadelede bitkilerin 

genotipik (çeşidin) yapısı, genotipin (çeşidin) yetiştirildiği çevre koşulları, genotipin (çeşidin) yetiştiği toprak 

özellikleri, genotipe (çeşide) yetişmesi boyunca uygulanan kültürel uygulamalar önemli derecede etkilidir. 

Ülkemizde de son yıllarda kök ve kök boğazına dayanıklılık ile iligli bazı çalışmalar yapılmış ve önemli sonuçlar 

elde edilmiştir Buğdayda kök ve kök boğazında Fusarium spp.’den dolayı şiddetli enfeksiyonlar sonucu üründe 

önemli verim kayıplarının olduğu ve hastalık şiddetinin % 20-80 arasında değişebildiği tespit edilmiştir (Uçkun 

ve Yıldız 2004, Araz vd. 2009, Hekimhan ve Boyraz 2011). Hastalıkla bulaşık alanlarda yapılan çalışmalar kök 

ve kök boğazı hastalığından dolayı göre bölgede yetişen çeşitlerde verim kaybının % 42’ye kadar çıktığını 

göstermektedir (Hekimhan vd., 2004). Değişik tahıl çeşitlerinin kullanıldığı bir araştırmaya göre ise nematisit 

kullanılması ile verim artışı % 7-89 arasında değişmiştir (Bolat vd., 2004). Ülkesel kök ve kök boğazı çürüklüğü 

proje çalışmaları çerçevesinde düşük azot dozları uygulamalarında hastalık şiddeti düşmüş, ancak bunun verime 

olumlu bir etkisi bulunmamıştır (Bağcı vd., 2006). Diğer bir çalışmada ise azot dozunun arttırtmasının buğdayda 

kök ve kök boğazı hastalığını artırdığını bildirilmiştir (Smiley vd., 1996). 

Bu çalışmada farklı olgunlaşma grubuna sahip ekmeklik buğday çeşitlerinde farklı ekim zamanı ve farklı 

etken maddeye sahip tohum ilaçlarının kök çürüklüğü oranı üzerine etkisini araştırılmıştır.  

 

Materyal ve Metod 

 

Çalışma, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Deneme 

Alanlarında bölünen bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Çalışmada 

Esperia (1), Anapo (2), ve Genesi (3) çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Çalışmada buğday genotipleri 

erkenci, orta ve geççi olarak üç farklı olgunlaşma grubunda olarak 1 Kasım (1. Ekim), 15 Kasım (2. Ekim) ve 30 

Kasım (3. Ekim) tarihlerinde olmak üzere üç farklı ekim zamanında ekilmiştir. Bu çeşitlerin tohumları 4 farklı 

tohum ilacı ile ilaçlanmıştır. Çeşitler 3 farklı ekim zamanında 4 farklı tohum ilacı (Carboxin+thiram (1), 

Prothioconazole+tebuconazole (2), Prochloraz+tiriticonazole (3) ve kontrol (4)) uygulamasından sonra ekilmiştir. 

Ekimler 6 sıra olarak, sıra arası 17 cm olan 5 metrelik sıralara metrekarede 500 tohum olacak parsel ekim mibzeri 

ile yapılmıştır. Çalışmada yabancı ot gelişimini önlemek için yabancı ot ilaçlaması + çim ilacı atılmıştır. Hastalık 
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ve zararlılara karşı deneme alanında herhangi bir mücadele yapılmamıştır. Hasat olgunluğuna gelen bitkilerde 

gerekli ölçüm ve tartımlar için bitki örnekleri alınmış ve bitkiler parsel biçerdöveri ile hasat edilmiştir.  

Kök ve kök boğazı çürüklüğü: Farklı uygulama yapılan her parseldeki 10 bitki iki dönemde incelenerek 

parsellerdeki hastalıklı ve sağlıklı bitkiler sayılarak kaydedilmiştir. Doğal koşullar altında yapılan dayanıklılık 

çalışmalarında esas amaç dayanıklı bitkilerle dayanıksız bitkileri seçmektir. Alınan bitki örnekleri Tablo 1’de 

verilen 0-5 skalasına göre (Wildermuth ve McNamara,1994) hastalık şiddetleri açısından değerlendirilmiştir.  

Tablo 1. Kök ve kök boğazındaki Fusarium spp. hastalık şiddetinin değerlendirilmesi için kullanılacak olan 

tanımsal skala 

Skala Değeri Hastalığın Tanımı 
0 Sağlıklı bitki, sözü edilen bölgelerde herhangi bir renk değişimi yok 
1 Nekroz alanı %25’den az 
2 Nekroz alanı %25-50 arasında 
3 Nekroz alanı %51-75 arasında 
4 Nekroz alanı %75’den fazla 
5 Bitki ölmüş 

 

Denemeden elde edilen verilerde JUMP 5.0 istatistiki paket programı kullanılarak varyans analizi 

yapılmış, elde edilen ortalamalar arasındaki farklılıklar ise DUNCAN testi ile belirlenmiştir.  

Bulgular ve Tartışma 

 

Üç farklı olgunlaşma grubunda olan ekmeklik buğday çeşitleri 3 farklı zamanda ekilmiş ve 4 farklı tohum 

ilacı (Carboxin+thiram (1), Prothioconazole+tebuconazole (2),  Prochloraz+tiriticonazole (3) ve kontrol (4) ) 

uygulanmış alanlarda elde edilen bitkilerde kök boğazı zarar oranları için elde edilen değerlerde varyans analizi 

yapılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 2’ de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Ekmeklik buğday çeşitlerinde kök ve kök boğazı çürüklüğü değerinde varyans analizi sonuçları 

Varyasyon kaynağı  

S.D. 

Kareler 
Toplamı 

Kareler 
Ortalaması 

 

F hesap 

Fçizelge 

0.05         0.01 

Blok 2 20.152              10.076 1.441 6.940  18.000 

Ekim zamanı (A) 2 13.595              6.797  0.972 6.940  18.000 

H1 4 27.963         6.991    

Çeşit (B) 2 8.331               4.166  0.929  3.890   6.930 

A x B interaksiyonu 4 23.419         5.855       1.306 3.260   5.410 

H2 12 53.779         4.482    

İlaç (C) 3 216.553            72.184  12.018**   2.760   4.130 

A x C interaksiyonu 6 42.126                 7.021 1.169 2.250   3.120 
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B x C interaksiyonu 6 24.232               4.039 0.672 2.250   3.120 

A x B x C interaksiyonu 12 54.067               4.506 0.750 1.920   2.500 

H3 54 252.272         6.006    

Genel 107 736.490         7.753    

**) %1 düzeyinde önemli 

 

Tablo 2’den de görüleceği gibi varyans analizi sonucuna göre kök çürüklüğü üzerine farklı tohum ilacı 

uygulamasının etkisi istatistiki olarak % 1 düzeyinde önemli bulunurken, ekim zamanı, çeşit, ekim zamanı çeşit, 

ekim zamanı ilaç, çeşit x ilaç ve ekim zamanı x çeşit x ilaç interaksiyonu ise istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. 

Elde edilen ortalama değerler arasındaki önemliliği belirlemek için önemlilik testi yapılmış ve önemlilik grupları 

Tablo 3’te verilmiştir. 

Farklı ekim zamanının kök çürüklüğüne etkisi istatistiki olarak önemsiz olmakla birlikte, en düşük kök 

çürüklüğü oranı % 2.714 ile 30 Kasım ekim zamanı olan geç ekimde olmuş, bunu % 3.31 ile 15 Kasım ekim 

zamanı izlemiştir. En yüksek kök çürüklüğü oranı ise % 3.64 ile en erken ekim olan 01 Kasımda yapılan ekimden 

elde edilmiştir. Elde edilen veriler ekim zamanının erken yapılmasının kök çürüklüğü oranını artırdığını 

göstermektedir. 

 

 

 

 

Tablo 3. Kök ve kök boğazı çürüklüğü değerlerinde (%) önemlilik testi sonuçları 

Ekim Zamanı Çeşit İlaçlama 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1 2 3 4 

3.639 3.313 2.714 3.226 3.618 2.903 1.955 b 2.095 b 2.885 b 5.593 a 

  LSD =1.998 

 

Ekim Z.x çeşit 

interaksiyonu 
Ekim Z. x ilaç 

interaksiyonu 
Çeşit x ilaç 

interaksiyonu 
Ekim zamanı x Çeşit x İlaç 

interaksiyonu 

1  *  1 

1  *  2 

1  *  3 

2  *  1 

2  *  2 

2  *  3 

3  *  1 

3  *  2 

4.250 

3.250 

3.417 

2.222 

3.273 

2.500 

2.900 

4.364 

1  *  1                           
1  *  2 

1  *  3                        
1  *  4                        
2  *  1                        
2  *  2                        
2  *  3                        
2  *  4                        
3  *  1                        
3  *  2 

2.556 

2.667 

2.778 

6.556 

1.667 

1.400 

1.500 

5.222 

1  *  1                      
1  *  2                        
1  *  3 

1  *  4                        
2  *  1                        
2  *  2                        
2  *  3                        
2  *  4 

3  *  1                        
3  *  2                         
3  *  3 

2.500 

2.143 

2.222 

5.556 

1.889 

2.143 

4.333 

5.778 

1 * 1 * 1 

1 * 1 * 2 

1 * 1 * 3 

1 * 1 * 4                                  
1 * 2 * 1 

1 * 2 * 2 

1 * 2 * 3 

1 * 2 * 4 

3.667 

3.000 

3.333 

7.000 

2.000 

2.333 

2.333 

6.333 

2 * 2 * 3 

2 * 2 * 4 

2 * 3 * 1 

2 * 3 * 2 

2 * 3 * 3 

2 * 3 * 4 

3 * 1 * 1 

3 * 1 * 2 

2.000 

6.333 

1.000 

1.000 

1.500 

4.667 

1.500 

2.000 
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3  *  3 2.636 3  *  3                        
3  *  4 

1.429 

1.857 

4.222 

5.000 

3  *  4 1.571 

2.000 

2.000 

5.444 

1 * 3 * 1 

1 * 3 * 2                                     
1 * 3 * 3 

1 * 3 * 4 

2 * 1 * 1 

2 * 1 * 2                                     
2 * 1 * 3 

2 * 1 * 4 

2 * 2 * 1 

2 * 2 * 2 

2.000 

2.667 

2.667 

6.333 

1.000 

1.000 

1.000 

4.667 

2.333 

2.000 

3 * 1 * 3 

3 * 1 * 4 

3 * 2 * 1 

3 * 2 * 2 

3 * 2 * 3 

3 * 2 * 4 

3 * 3 * 1 

3 * 3 * 2 

3 * 3 * 3 

3 * 3 * 4 

2.333 

5.000 

1.333 

2.000 

2.667 

4.667 

1.500 

1.667 

1.667 

5.333 

 

 İncelenen çeşitler ele alındığında ekmeklik buğday çeşitleri arasında en düşük kök çürüklüğü oranı en 

erkenci çeşit olan Anapo çeşidinde (% 2.90) olmuştur. En yüksek kök çürüklüğü oranı ise % 3. 62 ile denemede 

en geççi olan Genesi çeşidinde bulunmuştur.  

 Farklı etken maddeli ilaçların kök çürüklüğü oranı üzerine etkisi istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

En yüksek kök çürüklüğü oranı % 5.59 ile ilaç uygulanmayan kontrol parsellerden elde edilmiştir. En düşük kök 

çürüklüğü oranı ise sırasıyla % 1.96, % 2.1 ve % 2.89 ile aynı istatistik grupta yer alan 

Prothioconazole+tebuconazole, Carboxin+thiram ve Prochloraz+tiriticonazole uygulamasından elde edilmiştir.  

 Ekim zamanı x çeşit interaksiyonu önemsiz olmakla birlikte en yüksek kök çürüklüğü oranı 30 Kasım 

ekim zamanında Genesi çeşidinde  (% 4.36) ve 01 Kasım ekim zamanında Esperia çeşidinde (% 4.25) elde 

edilmiştir. En düşük değer ise 15 Kasım ekim zamanında Esperia çeşidinde (% 2.22) belirlenmiştir. 

Ekim zamanı x ilaç interaksiyonunda en yüksek kök çürüklüğü oranı % 6.56, % 5.44 ve % 5.22 ile 01 

Kasım, 30 Kasım ve 15 Kasım ekim zamanında ilaçlanmamış kontrol parsellerde elde edilmiştir. En düşük kök 

çürüklüğü oranı ise % 1.4, % 1.5 ve % 1.67 ile 15 Kasım ekim zamanında Prothioconazole+tebuconazole, 

Carboxin+thiram ve Prochloraz+tiriticonazole ile ilaçlamalardan elde edilmiştir.   

Çeşit x ilaç interaksiyonunda en düşük kök çürüklüğü oranı % 1.57 ile Anapo çeşidinde 

Prothioconazole+tebuconazole ile ilaçlamadan ve % 1.89 ile Genesi çeşidinde Prothioconazole+tebuconazole ile 

ilaçlamadan elde edilmiştir. En yüksek kök çürüklüğü oranı ise % 5.78, % 5.56 ve % 5.44 ile Genesi, Esperia ve 

Anapo çeşitlerinin ilaç uygulanmayan kontrol bitkilerde belirlenmiştir.  

 Ekim zamanı x çeşit x ilaç interaksiyonuda en yüksek kök çürüklüğü oranı % 7.00 ile 01 Kasım  ekim 

zamanında  Esperia çeşidinde  ilaçlanmamış bitkilerde, % 6.33 ile 01 Kasım ekiminde Esperia çeşidinde, 15 kasım 

ekiminde Genesi çeşidinde ilaçlanmamış alanlardaki bitkilerde elde edilmiştir. En düşük kök çürüklüğü oranı ise 

% 1 ile 15 Kasım ekim zamanında Esperia çeşidinde Prothioconazole+tebuconazole ile ilaçlama, 15 Kasım 

ekiminde Esperia çeşidinde Carboxin+thiram ile ilaçlamada ve 15 Kasım ekiminde Genesi çeşidinde 

Prochloraz+tiriticonazoleile ilaçlamada elde edilmiştir.  
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Sonuç olarak, ekmeklik buğdaylarda kök boğazı çürüklüğüne dayanıklılıkta çeşit, ekim zamanı ve tohum 

ilaçlaması oldukça önemli etkiye sahiptir. Erkenci genotipler kök boğazına daha dayanıklı olurken, erken ekimler 

kök boğazı zararını artırmaktadır. Özellikle tohum ilaçlaması kök boğazı zararında oldukça etkilidir. Tohum 

ilaçlarında kök çürüklüğü oranını azaltmada etken maddeler sırasıyla Carboxin+thiram, Prochloraz+tiriticonazole 

ve Prothioconazole+tebuconazole olarak belirlenmiştir.  
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Özet 

Dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifeniller (PCB), kimyasal ve biyolojik yıkımlamalara dayanıklı aynı 

zamanda oldukça zehirli olan çevresel kirleticilerdir. Dioksin ve furanlar ticari amaçla üretilmeyip bazı kimyasal 

ürünlerin üretiminde istenmeyen yan ürünler olarak ortaya çıkmaktadır. PCB’lerin ise doğal kaynağı 

bulunmamaktadır ve tamamı sentetiktir. Dioksin ve furanlar genellikle kimyasal, tıbbi ve şehir atık ünitelerinde 

oluşan atıklar ile çevreye yayılmakta ve sedimentasyonla yeryüzüne dönmektedir. Bu kontaminantlar hava, toprak 

ve sudan kolaylıkla gıdalara geçebilir ve insanlar üzerinde toksik etkilere sebep olabilirler. Yapılan bilimsel 

araştırmalarda birçok gıda ürününde ve yemlerde bu kimyasalların bulunduğu saptanmış ve bu bileşenlerin insan 

sağlığı üzerine etkileri incelenmiştir. Bu çalışmada, bu bileşiklerin kimyasal yapıları, kaynakları, gıdaya geçiş 

yolları, toksik etkileri, analiz metotları, ve sağlık üzerine etkileri hakkında yapılan araştırmalara ilişkin bulgular 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dioksin, dioksin benzeri poliklorürlü bifeniller, furan. 
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Abstract 

DIOXIN, FURAN AND DIOXIN LIKE POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN FOODS 

Dioxin, furan and dioxin-like polychlorinated biphenyls are environmental pollutants which are highly toxic, 

resistant to chemical and biological degradation reactions. Dioxins and furans are not produced commercially and 

occur as unwanted by-products during the production of some chemical products. PCBs do not have natural sources 

and all PCBs are synthetic. Dioxins and furans generally spread to environment by means of wastes formed in 

chemical, medical and city waste units and turn back to ground by sedimentation. These contaminants can easily 

transform to many foods from air, soil and water and may have toxic effects on humans. In scientific researches, 

these chemicals were determined to be present in many food products and feeds; and the effect of these constituents 

on human health were investigated. In this work, the research findings about the chemical structure of these 

components, their sources, their transfers to foodstuff, toxic effects, anaysis methods and their effects on health 

were presented. 

Keywords: Dioxin, dioxin-like polychlorinated biphenyls, furan. 
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Dünyada özellikle 2. Dünya savaşından sonra sentetik kimyasal maddelerin sayısı ve üretiminde büyük bir gelişme 

olmuştur. Günümüzde tıp, tarım, endüstri ve ev gereksiniminde kullanılan kimyasalların sayısı 70000’e ulaşmıştır. 

Kimyasal maddeler ortama verildiği noktada kalmayıp; biyokimyasal veya kimyasal reaksiyonlarla dönüşüme, 

dilüsyona, difizyona uğrayabilir ya da fiziksel veya biyolojik süreçlerin yardımı ile hava, su, canlılar ve toprakta 

dağılabilir (Güler ve Çobanoğlu, 1997). Kalıcı organik kirleticiler (KOK) çevrede kalıcı özelliği olan kimyasal 

maddelerdir. Dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifeniller; KOK grubuna girmektedir. Bu kimyasalların 

isimleri ilk olarak İtalya’nın Seveso kasabasında yaşanan büyük endüstriyel kazalardan biri sonrası ortaya 

çıkmıştır (Khalilov, 2015). İnsan sağlığını ve çevreyi KOK’lardan korumak amacıyla Birleşmiş Milletler Çevre 

Programının (UNEP) girişimiyle 2001 yılında Stockholm Sözleşmesi imzalanmış ve Türkiye’de Stockholm 

Sözleşmesi 12.01.2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir (Filaz vd., 2015). Bu kimyasalların fiziksel, kimyasal 

ve biyolojik yıkımlanmaları çok zor olduğundan; hava, toprak ve sudan besinlere geçerek; gıda kirlenmelerine 

neden olurlar (İstanbulluoğlu ve Tekbaş, 2013). Günümüzde gıdalarda bulaşı kaynağının bilinmesi çok önemlidir. 

Çünkü gıda zincirinde zararlı kimyasalların gıdaya geçişi hiçbir zaman tümüyle engellenememektedir (Ahlborg, 

Hanberg ve Kene, 1992). Bulaşı kaynağına müdahale etmek gıda güvenliği uygulamalarında birincil korunmadır. 

Bu çalışmada dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifeniller hakkında yapılan araştırmalar genelinde bu 

bileşenlerin kimyasal yapıları, kaynakları, gıdaya geçiş yolları, toksik etkileri, analiz metotları ve sağlık üzerine 

zararlı etkileri üzerinde durulmuştur. 

 

Dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifenillerin kimyasal yapıları ve yer aldıkları kaynaklar 

Dioksin maddesinin kimyasal adı 2,3,7,8 tetraklor dibenzo-para-dioksin olup 4 klor, 2 oksijen ve 2 benzol 

halkasından oluşan organik aromatik bir bileşiktir. Dibenzo kısmı benzenin alt yapısı olan 2 hekzagondan 

gelmektedir. Her hekzagonun tepesinde bir karbon atomu bulunmaktadır. Oksijen atomu ise iki benzol halkasının 

birleştiği noktada bulunur ve molekülün merkezi iki benzol halkasının birleştiği noktadır. Dioksin ve dioksin 

benzeri kimyasallar; 2 benzen halkasının, 3 farklı şekilde birleşmesi ile oluşur. Eğer 2 benzol halkası, 2 oksijen 

köprüsü aracılığı ile 6’lı halka oluşturacak şekilde bağlanırsa, dibenzodioksin türevlerini oluşturur. Eğer bir oksijen 

içeren 5. halka tarafından bağlanırsa, furan (dibenzofuran) olarak tanımlanırlar. Eğer 2 benzol halkası, bir bağ 

aracılığı ile doğrudan birbirine bağlanırlarsa, PCB’lerin temel taşı olan “bifeniller” oluşur. Dioksinler ve furanlar, 

yapılarında 3 halkaya sahipken, bifeniller ise, sadece 2 halka taşır.  

Çok bilinen dioksin bileşikleri poliklorlu-ρ-dioksinler (PCDD), polikloriludibenzo furanlar (PCDF)’dır. 

Atmosferik koşullar altında dioksinler katı halde bulunur. Doğada 75 farklı dioksin ve 135 farklı furan olmak üzere 

toplam 210 PCDD/F bileşiği bulunmaktadır. Bu bileşikler, 4 ya da daha fazla klor atomu içeren dioksin türevleridir 

(Arıkan, Yetim, Sağdıç, ve Kesmen 2009). Poliklorlu bifeniller halojenlenmiş aromatik hidrokarbonlar grubunun 

(HAH) üyeleridir. PCB’lerin, bifenil yarımı üzerinde ikame edilen klor atomlarının farklı sayı ve pozisyonlarına 

sahip 209 farklı türevi vardır. Her biri altı karbon içeren iki benzen halkasından oluşan bifenil molekülüne bağlı 1 

ile 10 klor atomundan oluşmaktadır (Giesy ve Kannan, 1998).    

Klor atomlarının bağlanma pozisyonuna göre iki farklı grupta sınıflandırılan PCB bileşenleri biyolojik etkilerinin 

derece ve yönünü belirlemede etkili olan planar ve non-planar olarak isimlendirilir. Orto pozisyonuna bağlı klor 

atomu yoksa planar var ise non-planar (yere dikey) olarak isimlendirilirler (Seyran ve Erişir, 2008). Farklı bir 
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gruplamaya gore ise PCB’ler, toksisiteleri dioksinlere benzer olan 12 üyeli dioksin benzeri ve dioksin benzeri 

olmayan PCB’ler olarak ikiye ayrılmaktadır. PCB77, PCB81, PCB126, PCB169, PCB105, PCB114, PCB118, 

PCB123, PCB156, PCB157, PCB167, PCB189 türleri dioksin benzeri PCB’lerdir (Balcı, Erkekoğlu ve Koçer 

Gümüşel 2015). 

Dioksinlerin ana kaynaklarını; elektrik üretimi ve ısıtma, araçların egzoz gazları, duman buharı, orman yangınları 

ve volkanik patlamalar gibi doğal olayları, yem, kimyasal madde üretimi (pestisit, herbisit, lastik), polivinilklorür, 

kozmetik endüstrisi, deri, tekstil ve kağıt endüstrileri, yarı-yanıcı organik maddeler ve yanma prosedürleri 

(belediye atıkları, tıbbi ve tehlikeli atık, kanalizasyon çamurunun yakılması, kömür ve endüstriyel ağaç yakma), 

kireç, asfalt ve çimento üretimi, cam ve seramik üretimi, döküm, sinter ve pişirici kömür üretimi, demir dışında 

metal üretimi, depolama ve birikim (atık yağların depolanması, çamur tedavisi), pestisit üretimi, kereste üretimi, 

araçlar, orman yangınları ve volkanik patlamalar oluşturur (Çakmak ve Atak, 2017). Bazı kimyasal ürünlerin 

üretiminde istenmeyen yan ürünler olarak ortaya çıkan dioksin ve furanlar genellikle endüstriyel üretimde klor ve 

brom bazlı bileşiklerin yakılmasıyla oluşur (Çakmak ve Atak, 2017). PCB’lerin ise doğal kaynağı 

bulunmamaktadır ve tamamı sentetiktir. 1929 yılında ticari üretimine başlanan PCB’lerin toplam 2 milyon ton 

civarında üretildiği ve günümüzde yaklaşık % 10’unun hala çevrede yer aldığı düşünülmektedir. Kimyasal 

dayanıklıkları ve kararlıkları yüksektir. Transformatör ve kondensatörlerde soğutucu ve yalıtım sıvısı; kaçak ve 

sızıntı önleyici ajan; frenlerde hidrolik sıvısı; pestisit katkı maddesi; kapasitörlerde yağlayıcı; elektrik 

ekipmanların esnek materyalinde plastikleştirici olarak; alev geciktiricilerde; contalarda; yapıştırıcılarda; ağaç 

cilalarında; boyalarda ve karbonsuz kopya kağıtlarında kullanıldığı bilinen PCB’lar ısıya ve aside dayanıklıdır 

(Balcı ve diğerleri, 2015). PCB’ler eğer uygun olmayan koşullarda yakılırsa insan, hayvan ve çevre üzerinde daha 

büyük zararlı etkilere sahip PCDD ve PCDF türevleri ortaya çıkar. Ülkemizde yapılan çalışmalara göre; 1000 tonu 

kamuda, 3000 tonu özel sektörün elinde olmak üzere toplam 4000 ton PCB bulunmaktadır Yapılan çalışmalarda, 

günümüze kadar açık okyanus ve karalarda toplam 374000 ton PCB bulunduğu belirtilmiştir (Güvenç ve Aksoy, 

2017). 

 

Dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifenillerin gıdaya geçiş yolları 

Kimyasal, tıbbi ve şehir atık ünitelerinde yakılan atıklar başta olmak üzere çevreye yayılan dioksinin büyük 

çoğunluğu, öncelikle havaya geçmektedir. Küçük partiküllere bağlanan dioksinler, partikül sayesinde güneş 

ışınlarından da korunarak havada uzun süre asılı kalır ve uzun mesafelere taşınırlar. Sonuç olarak dioksinler 

yağmur olarak uzaklaştırılır veya yavaş sedimentasyonla yeryüzüne dönerler. Suda çözünmeyen ve yarı ömürleri 

toprakta 25-100 yıl olan dioksinler uzun süre toprakta kalırlar ve suda çözünmedikleri için yeraltı sularına 

karışamazlar (Behnisch, Hosoe ve Sakai, 2001). Furanlar, dioksinler gibi yan ürün olarak oluşmanın yanında ticari 

PCB ürünlerinde de bulunduğundan dolayı bu ürünlerin de yakımı sırasında çevreden de gıdalara bulaşır ve insan 

sağlığını tehdit eder (İstanbulluoğlu ve Tekbaş, 2013). Topraktan, bitkilere, bitkilerden hayvanlara ve ürünlerine 

geçen dioksin ve benzeri kimyasallar yağ dokularında birikerek besin yoluyla özellikle et, süt ve balık gibi 

hayvansal ürünlerin tüketilmesiyle insanlara geçer. Dioksinlerin besinlerdeki az miktarlarının gıdalarla sürekli 

alınması zamanla büyük sorunlara neden olabilir, bu nedenle dioksinler gıdalarda az miktarda bulunsa bile 

potansiyel tehlike olarak kabul edilir (Yörük ve Gürer, 2011).   
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Hollanda’ da 2001-2011 yılları arasında Ulusal Kalıntı İzleme Planı için örneklenen yaklaşık 2500 hayvansal gıda 

ürününün (sığır eti, dana eti, kuzu eti, tavuk, domuz eti, geyik, süt ve yumurta) test sonuçları değerlendirilmiştir. 

Kuzu ve dana eti örneklerinde bulunan yüksek dioksin, furan ve dioksin benzeri PCB değerleri, bu ürünler için bir 

aksiyon planının oluşturulması gerekliliğini ortaya koymuştur (Adamse, Schoss, Theelen, ve Hoogenboom, 2017). 

Avrupa ülkelerinde 2002 ile 2010 yılları arasında dioksin ve dioksin benzeri kimyasal ölçümlerinde en çok maruz 

kalınan gıdaların balık, et ve süt ürünleri olduğu bildirilmiştir (Malisch ve Kotz, 2014). Organik etlerin, geleneksel 

yolla üretilen etlere göre daha yüksek miktarda bu kimyasalları içerdiği de bildirilmiştir (Tressou ve diğerleri, 

2017). Pişirme tekniklerinin, bu tür kimyasalların miktarlarını etkileyebileceği yönünde de bazı çalışmalar 

yapılmıştır. Üç farklı pişirme tekniğinin incelendiği bir çalışmada; çok, orta ve az düzeyde pişirilen örneklerde 

PCDD/PCDF ve dioksin benzeri PCB analizi yapılmıştır ve sırasıyla bu kimyasallarda % 48, % 30, % 18 oranında 

azalma gözlenmiştir. Sebebinin ise pişirme süresinin artmasıyla, pişirme suyunda, yağ kaybına bağlı olabileceği 

savunulmuştur (Planche vd., 2017). Tablo 1’de dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifenillerin hayvansal 

gıdalarda bulunmasına yönelik yapılan bazı çalışmalar özetlenmiştir.  

Ülkemizde, dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlu bifenillerin tespitine yönelik et ürünleri dışında da birçok 

çalışma yapılmıştır. Anne sütü, arı polenleri, tavuk yumurtaları, çam balı, yoğurt, kefir ve kan örnekleri bunlardan 

bazılarıdır (Balcı ve diğerleri, 2015; Ulutaş ve diğerleri, 2015; Özkök ve diğerleri, 2017; Eroğlu ve diğerleri, 2018; 

Özkök ve diğerleri, 2018; Manav ve diğerleri, 2018; Kuzukıran ve diğerleri, 2018). Tavuk, tavuk yumurtası ve 

yemleri ile ilgili yapılan çalışmalarda, atıkların yakıldığı bölgelerde bulunan tavuk yumurtalarında, limitlerin 

üzerinde dioksin ve furan kalıntısına rastlanmıştır. Organik tavuk yumurtalarında dahi yüksek miktarda PCB 

kalıntı varlığı bulgulanmıştır. Yapılan bir çalışmada dört yıl boyunca 26-41 yaş arası kadınlar incelenmiş, yaş 

arttıkça dioksin benzeri PCB değeri artmış ve tüm kadınlarda bu kimyasallara rastlanmıştır (Rawn ve diğerleri 

2017). Çelik işleme tesisi yakınlarında yaşayan kadınların anne sütünde diğer kadınlarla kıyaslandığında yüksek 

konsantrasyonlarda bu kimyasallara rastlanmıştır (Roberto ve diğerleri, 2018). 2011-2012 yılları arasında yapılan 

bir araştırmada, kentsel bölgedeki kadınların anne sütlerinde, kırsal bölgedekilere göre daha yüksek oranda bu 

kimyasallar tespit edilmiştir. Bebekler için günlük alım dozunun aşıldığı belirtilmiştir (Lu vd., 2015). Plastik 

bardakların yüksek sıcaklıktaki ürünler ile kullanılması veya ısıtılmaları sonucu, ısı etkisi ile dioksin ve benzeri 

maddelerin çözünerek gıdalara geçebileceği belirtilmiştir (Arıkan, Yetim, Sağdıç, ve Kesmen 2009). 
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Tablo 1. Dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifenillerin hayvansal gıdalarda bulunmasına yönelik yapılan 

çalışmalar 

 

Gıda Ürünü Bulgu 

Balık, kabuklu deniz 

ürünleri, et ve 

yumurta 

Japonya’da bu kimyasalların en yüksek düzeyde bulunduğu gıdalar tespit edilmiştir. En 

yüksek dioksin miktarlarının sırasıyla balık ve kabuklu deniz hayvanlarında, et ve yumurtada 

olduğu bildirilmiştir. Balıkların toksik denklik değerine (TEQ) katkısı % 89 olarak 
bulunmuştur (Tsutsumi ve diğerleri, 2018). 

Hayvansal gıdalar / 

Somon Balığı 

Hong Kong’da yapılan çalışmada, yetişkinlerin dört mevsim boyunca tükettikleri hayvansal 

gıdalar incelenmiş ve ürünlerde PCB analizi yapılmıştır. Toplam maruziyetin % 84,3’ünü 

deniz ürünlerinin oluşturduğu bildirilmiştir. Maruziyetin yaklaşık %50’sine ise somon 

balıkları neden olmuştur ( Chung, Lau ve Chu, 2018). 

Balık 
Çin’de balıklar üzerine yapılan çalışmada, 41 marina balık ürününde ortalama dl-PCB 
miktarları aylık, 36 pg TEQ/kg olarak hesaplanmıştır (Cao ve diğerleri, 2018). 

Levrek, Çipura, 

Alabalık 

Yunanistan’da levrek, çipura ve gökkuşağı alabalık türleri incelenmiştir. Ortalama TEQ 

değerleri; 1,3 pg TEQ/kg olarak hesaplanmıştır. Tüm konsantrasyonlar, AB mevzuat 

limitlerinin altında bulunmuştur.(Costopoulou, Vassiliadou ve Leondiadis, 2016). 

Levrek Fileto 
En büyük balık çiftliklerinin birinden temin edilmiş levrek filetolar incelenmiştir. Hiçbir 

örnek mevzuat limitlerini aşmamıştır. Dioksin ve furanlara kıyasla en yüksek oranda dl-PCB 
tespit edilmiştir (Çakıroğlu vd., 2015). 

Sazan Balığı 
 

Çavuşçu ve Beyşehir göllerinde, belli lokasyonlardan alınan balık örneklerinde PAH, PCB 

ve dioksin gibi kimyasalları metabolize eden sitokrom P450 enzim aktivitesi 
değerlendirilmiştir. Enzim aktivitesi göl kirlilik oranı ile orantılı bulunmuştur (Keskinkaya, 

2015). 

Somon Balığı 
Çevresel kirliliğin yüksek olduğu bölgelerde yapılan avlanma ile balık tüketimi sonucu 

PCB’lere maruziyetin fazla olduğu bildirilmiştir (Yörük ve Gürer, 2011). 

Deniz Ürünleri. 
Somon balıkları üzerinde yapılan çalışmada çiftlikte yetişen balıklarda doğal yetişen 

balıklara göre neredeyse beş katı oranda PCB maddesi varlığı saptanmıştır (Hites ve diğerleri, 

2004). 

Balık 
Balıkların, 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksini (TCDD) memelilere göre çok daha yavaş 

metabolize ettiği dolayısıyla; deniz ürünlerinde daha fazla oranda dioksin birikimi olduğu 

bildirilmiştir (Charnley ve Doull, 2005). 

Et Ürünleri 

Ankara’ da beş farklı market zincirinden alınan; salam, sosis ve sucuk örnekleri (her biri 25 

numune) incelenmiştir. Tüm sonuçlar mevzuattaki limit değerlere uygun bulunmuştur. En 

yüksek konsantrasyon salam ürününde çıkmıştır. (3,93 ng TEQ / g) (Kuzukıran ve Filazi, 

2016). 
Sığır eti, dana eti, 

kuzu eti, tavuk, 
domuz eti, geyik, süt 

ve yumurta 

2001-2011 yılları arasında Ulusal Kalıntı İzleme Planı için örneklenen yaklaşık 2500 hayvan 

türevi gıda ürününün test sonuçları değerlendirilmiştir. Kuzu ve dana eti örneklerinde 

bulunan yüksek değerler, bu ürünler için aksiyon planının oluşturulması gerekliliğini ortaya 

koymuştur (Adamse, Schoss, Theelen, ve Hoogenboom, 2017). 

Sığır eti, dana eti, 

kümse hayvanları eti 

Fransa’ da, özel bir tesiste; 139 geleneksel, 127 organik üretilen sığır, dana ve kümes 

hayvanları eti incelenmiştir. Tüm örneklerin sonuçları mevzuat sınırları içerisinde tespit 

edilmiştir. En yüksek değerler ise sığır etlerinde bulunmuştur (Deruilly Panel, 2017). 
Sığır eti, domuz eti, 

tatlı su balığı 
Çin’de incelenen 226 adet örneğin 26 adedinde limit üstü değerlere rastlanmıştır. En yüksek 

oran tatlı su balığı numunelerinde çıkmıştır (Wu ve diğerleri, 2018). 

Şarkuteri ürünleri 

Çevresel karsinojenler ile etin karsinojen potansiyelini incelemek amacıyla yapılan 

araştırmada, en riskli ürünler domuz eti, kuzu eti ve tavuk eti olarak belirlenmiştir. Bu 

gıdaları tüketen tüketiciler için aylık tüketim limiti beş porsiyon olarak belirlenmiştir 

(Rodriguez Hernandez ve diğerleri, 2015). 
 

Dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifenillerin analiz yöntemleri 

Gıda ve yem numunelerinde, dioksin, furan ve PCB’lerin analizinde etkili bir ayırım sağlayan, nicel ölçüme imkan 

veren kromotografik yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler, hekzan, petrol eteri ve metil klorür gibi çözücüler 
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kullanılarak uzun ve komplike bir numune hazırlama sürecini takiben gaz kromotografi ve yüksek çözünürlüklü 

kütle spektrometri (HRGC/HRMS) ile ölçümünü içerir. HRGC/HRMS yöntemi kaynağın belirlenmesi için iyi bir 

yöntemdir. Dioksin, furan ve PCB’ lerin analizinde kullanılan diğer bir metot ise reseptör hücre bazlı enstrümantal 

bir teknik kullanan DR CALUX sistemidir. DR CALUX sistemi bu kimyasal bileşikleri ayırıp, ayrı ayrı ölçmek 

yerine bileşenlerin toksik etkilerine dayalı bir yöntem kullanmaktadır. Analizde toksik özelliğe sahip dioksin, furan 

ve PCB’ lere spesifik reseptör hücreler kullanılmaktadır. Bileşenlerin ayrımına ihtiyaç duyulmaksızın TEQ 

değerleri floresans sinyalleri ölçülerek belirlenebilmektedir. 

“Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıda Maddelerinde Dioksinlerin ve Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin 

Seviyesinin Resmi Kontrolü için Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği” nde 

Dioksin ve dioksin benzeri PCB’lerin ilgilenilen seviyede varlıklarının tespit edilmesi için, tarama metotları 

kullanılacağı, PCB kalıntılarının kalitatif analizinde ise ELISA cihazı kullanılabileceği belirtilmiştir (Güvenç ve 

Aksoy, 2007).  

 

Dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifenillerin toksik etkileri 

Dioksin, furanlar ve PCB’ler, gıda, su veya toprakta çok farklı çeşitlerde ve oranlarda bulunabilirler. Bu zararlı 

bileşikler örnek içinde bulunduklarında; bazıları daha fazla zehirli olabilir. Dioksin, furan ve dioksin benzeri 

poliklorlü bifenillerin zehirlilik dereceleri farklıdır. Dioksinlerden özellikle 7, furanlardan 10, PCB’lerden ise 11 

tanesi yüksek derecede zehirlidir (Gibbs, 1997). PCDD ve PCDF kimyasallarının toksisiteleri 2 benzen halkasına 

eklenen klor atomlarının sayısına ve onların yerleşimine bağlıdır. PCDD/F’in 2,3,7,8 pozisyonlarına karşılık gelen 

4 klor atomlu olanları en çok toksik olanlardır. 17 toksik PCDD/F isomerinin çoğu 2,3,7,8 grubuna aittir (Güneş, 

2007). Örneklerdeki zararı anlayabilmek için tüm bu zararlı maddelerin toplam zehir eşdeğerliğinin 

tanımlanabilmesi için Çevre Koruma Ajansı (EPA) bir metot geliştirmiştir. Bu metot iki aşamadan oluşmaktadır. 

Birinci aşamada; bütün dioksin türevlerinin ortak zehirli etkileri, bir birime çevrilmektedir. İkinci aşamada ise; 

aynı örnekteki benzeri zehirli maddelerin ortak zehirli etkileri, toplam zehir eşdeğerliliğini ifade etmek üzere 

toplanır (Gibbs, 1997). Dioksinlerin, günlük tolere edilebilir miktarı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1-4 pg TEQ/ 

kg olarak belirlenmiştir.  

 

Dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifenillerin sağlık üzerine etkileri 

TCDD, 1997 yılında Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından insanlarda karsinojen olarak 

kabul edilmiş ve 2012 yılında IARC tarafından yumuşak doku sarkomu, akciğer kanseri ve Hodgkin olmayan 

lenfoma ile ilgili karsinojenik olarak ilan edilmiştir. Dioksinlerin karsinojenik etkisinin yanında, bazı çalışmalarda; 

üreme sisteminde, endokrin sisteminde ve tiroid fonksiyonlarında biyolojik etkilerinin olduğu araştırılmıştır 

(Çakmak ve Atak, 2017). İnsan vücudunda ve yağlı ortamlarda oldukça kolay çözünen dioksin ve benzeri 

bileşiklerin insan vücudundaki yarı ömrü 7-14 yıl arasındadır (Güler ve Kundakçı, 2014). Ayrıca dioksinler insan 

ve hayvanların yağ dokularında birikerek, stres ve açlık sonucunda kana geçerek zehirli etkilerini uzun süre devam 

ettirirler (Baytok ve Bingöl, 2013). 
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Dioksinlerin arilhidrokarbon reseptörlerine (AhR) bağlanarak etkilerini gösterdikleri ve insanlar üzerinde 

biyolojik, toksik ve karsinojenik etkileri olduğu çalışmalarda belirtilmiştir. Toksik etkiler çoğunlukla endüstriyel 

ortamlarda veya zehirlenme kazalarından sonra görülmektedir (Younes, 2000). Avrupa Gıda Güvenliği Komitesi 

(EFSA), dioksin ve dioksin benzeri bileşiklere karşı alınan önlemlerin etkisini araştırmak üzere; 26 Avrupa 

ülkesinde 2002 ile 2010 yılları arasında, insanların kan örneklerinde bu kimyasallar ölçülmüş ve bu kimyasallara 

maruz kalanlar en fazla yeni yürümeye başlayan çocuklar olmuştur (Malisch ve Kotz, 2014). Başka bir çalışmada, 

toplam 7700 gıda örneği tüketimi ile yetişkin (15’den büyük) ile gençler (6-15) arasında dioksin furan ve dioksin 

benzeri PCB, diyet maruziyeti çalışması yapılmıştır. Yetişkinlerde 1,58 pg TEQ/kg, gençlerde ise 2,76 pg TEQ/kg 

değeri hesaplanmıştır. Bulunan değerler, WHO tarafından önerilen tolere edilebilir değerin altında da olsa, 

gençlerin yetişkinlere göre daha fazla maruziyet altında olduğu belirtilmiştir (Qujano, 2018). Cinsiyet etkisi 

araştırılan bir çalışmada ise, hayvanlar TCDD’ ye maruz bırakılmış ve erkeklerin daha az etkilendiği saptanmıştır 

(Pohjanvirta, 2009).  

Dioksin benzeri poliklorlü bifenillerin de karsinojenik, sinir sistemi ve kognitif fonksiyonlar üzerine, immün 

sistem, östrojenik/anti östrojenik, insülin hormonu üzerine ve androjenik/anti androjenik etkileri gibi sağlık üzerine 

etkileri birçok çalışmada araştırılmış ve rapor edilmiştir. Planar PCB’lerin toksik etkilerine işaret eden çalışmalar 

mevcut olsa da PCB’lerin sinir sistemi ve davranış üzerine olan etkilerinin çoğunun non-planar bileşenler 

tarafından meydana getirildiği bildirilmiştir (Seyran ve Erişir, 2008). PCB’ler ile ilgili akut zehirlenme vakalarının 

da kayıtlara geçmesi ve güvenlik konusundaki endişeyi artırması ile PCB’ler ile ilgili yasal düzenlemeler 

başlamıştır (Aoki, 2001). 1949 yılından itibaren bazı ülkelerde meydana gelen iş kazaları sonrası dioksin ve benzeri 

bileşikler kaynaklı hastalıkların nüksettiği gözlenmiştir (Salahov ve Ayvaz, 2000). 

 

Sonuç 

Günümüzde gelişen sanayi ve endüstri ile atmosfere salınan dioksin, furan ve dioksin benzeri PCB’lerin miktarının 

arttığı bilinmektedir. Doğada uzun süre kalan ve suda erimeyip, yağ dokusunda çözündüğü için gıdalar yoluyla 

insanlarda biriken bu kimyasalların insanlar için tehdit oluştuğu bilinmektedir. Birçok çalışmada dioksin ve 

benzeri bileşiklere maruz kalınması sonucu oluşan gelişme bozuklukları, wasting sendromu, doğuştan gelen 

özürlülük, lenfoid ve gonadal atrofi, kloroakne, hepatotoksisite, damak yarığı, kusurlu böbrek oluşumu gibi 

doğuma ait bozukluklar ile immunotoksisite, nörotoksisite ve kardiyotoksisite, mide bulantısı, solunum güçlüğü, 

çocuklarda gelişim bozukluğu, yüksek tansiyon ve astım, bebeklerde zeka geriliği, çocuklarda kavrama 

yeteneklerinde gerileme olduğu belirtilmiştir. Bu tür kimyasalların çevreye salınımlarından önce gerekli 

önlemlerin alınması, maruziyet riski bakımından en akılcı çözümdür. Bu konu ile ilgili birçok yasal mevzuat 

uygulanmaya başlanmasıyla çözüm için somut adımlar atılmaya başlanmıştır. Ülkemizde atık su artıma ve atık 

yakma tesisleri için dioksin ve furan tutucuların eklenmesi ile ilgili lisans yönetmelikler bulunmaktadır. Özellikle 

atık yakma tesislerinde ilgili mevzuata uyulmalı, baca gazı kontrol sistemlerinin etkin bir şekilde işletilerek, 

emisyon sınır değerleri sağlanmalıdır.  

Gıda zincirindeki bir kontaminasyon olayının gerçek kaynağının tespiti tarladan sofraya gıda güvenliği ile 

ilgilenen çok fazla alan bulunması sebebiyle zordur. Karmaşık yapıdaki bu sistemin izlenebilirliği sağlanırken; bu 

tür kimyasal bulaşanlar için kaynağında tespit yapılabilmesi, uzun vadede endüstriyel bulaşanların oluşum 
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mekanizmalarına müdahale etmeyi kolaylaştıracağı ve gıdalara kontamine riskini azaltacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca dioksin, furan ve poliklorlü bifeniller konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi de gelecek nesillerin 

sağlıklı çevrede yaşamaları ve güvenli gıda tüketmeleri için önemli bir husustur. 
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Özet 

Dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifeniller (PCB), kimyasal ve biyolojik yıkımlamalara dayanıklı aynı 

zamanda oldukça zehirli olan çevresel kirleticilerdir. Dioksin ve furanlar ticari amaçla üretilmeyip bazı kimyasal 

ürünlerin üretiminde istenmeyen yan ürünler olarak ortaya çıkmaktadır. PCB’lerin ise doğal kaynağı 

bulunmamaktadır ve tamamı sentetiktir. Dioksin ve furanlar genellikle kimyasal, tıbbi ve şehir atık ünitelerinde 

oluşan atıklar ile çevreye yayılmakta ve sedimentasyonla yeryüzüne dönmektedir. Bu kontaminantlar hava, toprak 

ve sudan kolaylıkla gıdalara geçebilir ve insanlar üzerinde toksik etkilere sebep olabilirler. Yapılan bilimsel 

araştırmalarda birçok gıda ürününde ve yemlerde bu kimyasalların bulunduğu saptanmış ve bu bileşenlerin insan 

sağlığı üzerine etkileri incelenmiştir. Bu çalışmada, bu bileşiklerin kimyasal yapıları, kaynakları, gıdaya geçiş 

yolları, toksik etkileri, analiz metotları, ve sağlık üzerine etkileri hakkında yapılan araştırmalara ilişkin bulgular 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Dioksin, dioksin benzeri poliklorürlü bifeniller, furan. 
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Abstract 

 

Dioxin, furan and dioxin-like polychlorinated biphenyls are environmental pollutants which are highly toxic, 

resistant to chemical and biological degradation reactions. Dioxins and furans are not produced commercially and 

occur as unwanted by-products during the production of some chemical products. PCBs do not have natural sources 

and all PCBs are synthetic. Dioxins and furans generally spread to environment by means of wastes formed in 

chemical, medical and city waste units and turn back to ground by sedimentation. These contaminants can easily 

transform to many foods from air, soil and water and may have toxic effects on humans. In scientific researches, 

these chemicals were determined to be present in many food products and feeds; and the effect of these constituents 

on human health were investigated. In this work, the research findings about the chemical structure of these 

components, their sources, their transfers to foodstuff, toxic effects, anaysis methods and their effects on health 

were presented. 

Keywords: Dioxin, dioxin-like polychlorinated biphenyls, furan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş 

Dünyada özellikle 2. Dünya savaşından sonra sentetik kimyasal maddelerin sayısı ve üretiminde büyük bir gelişme 

olmuştur. Günümüzde tıp, tarım, endüstri ve ev gereksiniminde kullanılan kimyasalların sayısı 70000’e ulaşmıştır. 

Kimyasal maddeler ortama verildiği noktada kalmayıp; biyokimyasal veya kimyasal reaksiyonlarla dönüşüme, 
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dilüsyona, difizyona uğrayabilir ya da fiziksel veya biyolojik süreçlerin yardımı ile hava, su, canlılar ve toprakta 

dağılabilir (Güler ve Çobanoğlu, 1997). Kalıcı organik kirleticiler (KOK) çevrede kalıcı özelliği olan kimyasal 

maddelerdir. Dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifeniller; KOK grubuna girmektedir. Bu kimyasalların 

isimleri ilk olarak İtalya’nın Seveso kasabasında yaşanan büyük endüstriyel kazalardan biri sonrası ortaya 

çıkmıştır (Khalilov, 2015). İnsan sağlığını ve çevreyi KOK’lardan korumak amacıyla Birleşmiş Milletler Çevre 

Programının (UNEP) girişimiyle 2001 yılında Stockholm Sözleşmesi imzalanmış ve Türkiye’de Stockholm 

Sözleşmesi 12.01.2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir (Filaz vd., 2015). Bu kimyasalların fiziksel, kimyasal 

ve biyolojik yıkımlanmaları çok zor olduğundan; hava, toprak ve sudan besinlere geçerek; gıda kirlenmelerine 

neden olurlar (İstanbulluoğlu ve Tekbaş, 2013). Günümüzde gıdalarda bulaşı kaynağının bilinmesi çok önemlidir. 

Çünkü gıda zincirinde zararlı kimyasalların gıdaya geçişi hiçbir zaman tümüyle engellenememektedir (Ahlborg, 

Hanberg ve Kene, 1992). Bulaşı kaynağına müdahale etmek gıda güvenliği uygulamalarında birincil korunmadır. 

Bu çalışmada dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifeniller hakkında yapılan araştırmalar genelinde bu 

bileşenlerin kimyasal yapıları, kaynakları, gıdaya geçiş yolları, toksik etkileri, analiz metotları ve sağlık üzerine 

zararlı etkileri üzerinde durulmuştur. 

 

Dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifenillerin kimyasal yapıları ve yer aldıkları kaynaklar 

Dioksin maddesinin kimyasal adı 2,3,7,8 tetraklor dibenzo-para-dioksin olup 4 klor, 2 oksijen ve 2 benzol 

halkasından oluşan organik aromatik bir bileşiktir. Dibenzo kısmı benzenin alt yapısı olan 2 hekzagondan 

gelmektedir. Her hekzagonun tepesinde bir karbon atomu bulunmaktadır. Oksijen atomu ise iki benzol halkasının 

birleştiği noktada bulunur ve molekülün merkezi iki benzol halkasının birleştiği noktadır. Dioksin ve dioksin 

benzeri kimyasallar; 2 benzen halkasının, 3 farklı şekilde birleşmesi ile oluşur. Eğer 2 benzol halkası, 2 oksijen 

köprüsü aracılığı ile 6’lı halka oluşturacak şekilde bağlanırsa, dibenzodioksin türevlerini oluşturur. Eğer bir oksijen 

içeren 5. halka tarafından bağlanırsa, furan (dibenzofuran) olarak tanımlanırlar. Eğer 2 benzol halkası, bir bağ 

aracılığı ile doğrudan birbirine bağlanırlarsa, PCB’lerin temel taşı olan “bifeniller” oluşur. Dioksinler ve furanlar, 

yapılarında 3 halkaya sahipken, bifeniller ise, sadece 2 halka taşır.  

Çok bilinen dioksin bileşikleri poliklorlu-ρ-dioksinler (PCDD), polikloriludibenzo furanlar (PCDF)’dır. 

Atmosferik koşullar altında dioksinler katı halde bulunur. Doğada 75 farklı dioksin ve 135 farklı furan olmak üzere 

toplam 210 PCDD/F bileşiği bulunmaktadır. Bu bileşikler, 4 ya da daha fazla klor atomu içeren dioksin türevleridir 

(Arıkan, Yetim, Sağdıç, ve Kesmen 2009). Poliklorlu bifeniller halojenlenmiş aromatik hidrokarbonlar grubunun 

(HAH) üyeleridir. PCB’lerin, bifenil yarımı üzerinde ikame edilen klor atomlarının farklı sayı ve pozisyonlarına 

sahip 209 farklı türevi vardır. Her biri altı karbon içeren iki benzen halkasından oluşan bifenil molekülüne bağlı 1 

ile 10 klor atomundan oluşmaktadır (Giesy ve Kannan, 1998).    

Klor atomlarının bağlanma pozisyonuna göre iki farklı grupta sınıflandırılan PCB bileşenleri biyolojik etkilerinin 

derece ve yönünü belirlemede etkili olan planar ve non-planar olarak isimlendirilir. Orto pozisyonuna bağlı klor 

atomu yoksa planar var ise non-planar (yere dikey) olarak isimlendirilirler (Seyran ve Erişir, 2008). Farklı bir 

gruplamaya gore ise PCB’ler, toksisiteleri dioksinlere benzer olan 12 üyeli dioksin benzeri ve dioksin benzeri 

olmayan PCB’ler olarak ikiye ayrılmaktadır. PCB77, PCB81, PCB126, PCB169, PCB105, PCB114, PCB118, 
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PCB123, PCB156, PCB157, PCB167, PCB189 türleri dioksin benzeri PCB’lerdir (Balcı, Erkekoğlu ve Koçer 

Gümüşel 2015). 

Dioksinlerin ana kaynaklarını; elektrik üretimi ve ısıtma, araçların egzoz gazları, duman buharı, orman yangınları 

ve volkanik patlamalar gibi doğal olayları, yem, kimyasal madde üretimi (pestisit, herbisit, lastik), polivinilklorür, 

kozmetik endüstrisi, deri, tekstil ve kağıt endüstrileri, yarı-yanıcı organik maddeler ve yanma prosedürleri 

(belediye atıkları, tıbbi ve tehlikeli atık, kanalizasyon çamurunun yakılması, kömür ve endüstriyel ağaç yakma), 

kireç, asfalt ve çimento üretimi, cam ve seramik üretimi, döküm, sinter ve pişirici kömür üretimi, demir dışında 

metal üretimi, depolama ve birikim (atık yağların depolanması, çamur tedavisi), pestisit üretimi, kereste üretimi, 

araçlar, orman yangınları ve volkanik patlamalar oluşturur (Çakmak ve Atak, 2017). Bazı kimyasal ürünlerin 

üretiminde istenmeyen yan ürünler olarak ortaya çıkan dioksin ve furanlar genellikle endüstriyel üretimde klor ve 

brom bazlı bileşiklerin yakılmasıyla oluşur (Çakmak ve Atak, 2017). PCB’lerin ise doğal kaynağı 

bulunmamaktadır ve tamamı sentetiktir. 1929 yılında ticari üretimine başlanan PCB’lerin toplam 2 milyon ton 

civarında üretildiği ve günümüzde yaklaşık % 10’unun hala çevrede yer aldığı düşünülmektedir. Kimyasal 

dayanıklıkları ve kararlıkları yüksektir. Transformatör ve kondensatörlerde soğutucu ve yalıtım sıvısı; kaçak ve 

sızıntı önleyici ajan; frenlerde hidrolik sıvısı; pestisit katkı maddesi; kapasitörlerde yağlayıcı; elektrik 

ekipmanların esnek materyalinde plastikleştirici olarak; alev geciktiricilerde; contalarda; yapıştırıcılarda; ağaç 

cilalarında; boyalarda ve karbonsuz kopya kağıtlarında kullanıldığı bilinen PCB’lar ısıya ve aside dayanıklıdır 

(Balcı ve diğerleri, 2015). PCB’ler eğer uygun olmayan koşullarda yakılırsa insan, hayvan ve çevre üzerinde daha 

büyük zararlı etkilere sahip PCDD ve PCDF türevleri ortaya çıkar. Ülkemizde yapılan çalışmalara göre; 1000 tonu 

kamuda, 3000 tonu özel sektörün elinde olmak üzere toplam 4000 ton PCB bulunmaktadır Yapılan çalışmalarda, 

günümüze kadar açık okyanus ve karalarda toplam 374000 ton PCB bulunduğu belirtilmiştir (Güvenç ve Aksoy, 

2017). 

 

Dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifenillerin gıdaya geçiş yolları 

Kimyasal, tıbbi ve şehir atık ünitelerinde yakılan atıklar başta olmak üzere çevreye yayılan dioksinin büyük 

çoğunluğu, öncelikle havaya geçmektedir. Küçük partiküllere bağlanan dioksinler, partikül sayesinde güneş 

ışınlarından da korunarak havada uzun süre asılı kalır ve uzun mesafelere taşınırlar. Sonuç olarak dioksinler 

yağmur olarak uzaklaştırılır veya yavaş sedimentasyonla yeryüzüne dönerler. Suda çözünmeyen ve yarı ömürleri 

toprakta 25-100 yıl olan dioksinler uzun süre toprakta kalırlar ve suda çözünmedikleri için yeraltı sularına 

karışamazlar (Behnisch, Hosoe ve Sakai, 2001). Furanlar, dioksinler gibi yan ürün olarak oluşmanın yanında ticari 

PCB ürünlerinde de bulunduğundan dolayı bu ürünlerin de yakımı sırasında çevreden de gıdalara bulaşır ve insan 

sağlığını tehdit eder (İstanbulluoğlu ve Tekbaş, 2013). Topraktan, bitkilere, bitkilerden hayvanlara ve ürünlerine 

geçen dioksin ve benzeri kimyasallar yağ dokularında birikerek besin yoluyla özellikle et, süt ve balık gibi 

hayvansal ürünlerin tüketilmesiyle insanlara geçer. Dioksinlerin besinlerdeki az miktarlarının gıdalarla sürekli 

alınması zamanla büyük sorunlara neden olabilir, bu nedenle dioksinler gıdalarda az miktarda bulunsa bile 

potansiyel tehlike olarak kabul edilir (Yörük ve Gürer, 2011).   

Hollanda’ da 2001-2011 yılları arasında Ulusal Kalıntı İzleme Planı için örneklenen yaklaşık 2500 hayvansal gıda 

ürününün (sığır eti, dana eti, kuzu eti, tavuk, domuz eti, geyik, süt ve yumurta) test sonuçları değerlendirilmiştir. 
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Kuzu ve dana eti örneklerinde bulunan yüksek dioksin, furan ve dioksin benzeri PCB değerleri, bu ürünler için bir 

aksiyon planının oluşturulması gerekliliğini ortaya koymuştur (Adamse, Schoss, Theelen, ve Hoogenboom, 2017). 

Avrupa ülkelerinde 2002 ile 2010 yılları arasında dioksin ve dioksin benzeri kimyasal ölçümlerinde en çok maruz 

kalınan gıdaların balık, et ve süt ürünleri olduğu bildirilmiştir (Malisch ve Kotz, 2014). Organik etlerin, geleneksel 

yolla üretilen etlere göre daha yüksek miktarda bu kimyasalları içerdiği de bildirilmiştir (Tressou ve diğerleri, 

2017). Pişirme tekniklerinin, bu tür kimyasalların miktarlarını etkileyebileceği yönünde de bazı çalışmalar 

yapılmıştır. Üç farklı pişirme tekniğinin incelendiği bir çalışmada; çok, orta ve az düzeyde pişirilen örneklerde 

PCDD/PCDF ve dioksin benzeri PCB analizi yapılmıştır ve sırasıyla bu kimyasallarda % 48, % 30, % 18 oranında 

azalma gözlenmiştir. Sebebinin ise pişirme süresinin artmasıyla, pişirme suyunda, yağ kaybına bağlı olabileceği 

savunulmuştur (Planche vd., 2017). Tablo 1’de dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifenillerin hayvansal 

gıdalarda bulunmasına yönelik yapılan bazı çalışmalar özetlenmiştir.  

Ülkemizde, dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlu bifenillerin tespitine yönelik et ürünleri dışında da birçok 

çalışma yapılmıştır. Anne sütü, arı polenleri, tavuk yumurtaları, çam balı, yoğurt, kefir ve kan örnekleri bunlardan 

bazılarıdır (Balcı ve diğerleri, 2015; Ulutaş ve diğerleri, 2015; Özkök ve diğerleri, 2017; Eroğlu ve diğerleri, 2018; 

Özkök ve diğerleri, 2018; Manav ve diğerleri, 2018; Kuzukıran ve diğerleri, 2018). Tavuk, tavuk yumurtası ve 

yemleri ile ilgili yapılan çalışmalarda, atıkların yakıldığı bölgelerde bulunan tavuk yumurtalarında, limitlerin 

üzerinde dioksin ve furan kalıntısına rastlanmıştır. Organik tavuk yumurtalarında dahi yüksek miktarda PCB 

kalıntı varlığı bulgulanmıştır. Yapılan bir çalışmada dört yıl boyunca 26-41 yaş arası kadınlar incelenmiş, yaş 

arttıkça dioksin benzeri PCB değeri artmış ve tüm kadınlarda bu kimyasallara rastlanmıştır (Rawn ve diğerleri 

2017). Çelik işleme tesisi yakınlarında yaşayan kadınların anne sütünde diğer kadınlarla kıyaslandığında yüksek 

konsantrasyonlarda bu kimyasallara rastlanmıştır (Roberto ve diğerleri, 2018). 2011-2012 yılları arasında yapılan 

bir araştırmada, kentsel bölgedeki kadınların anne sütlerinde, kırsal bölgedekilere göre daha yüksek oranda bu 

kimyasallar tespit edilmiştir. Bebekler için günlük alım dozunun aşıldığı belirtilmiştir (Lu vd., 2015). Plastik 

bardakların yüksek sıcaklıktaki ürünler ile kullanılması veya ısıtılmaları sonucu, ısı etkisi ile dioksin ve benzeri 

maddelerin çözünerek gıdalara geçebileceği belirtilmiştir (Arıkan, Yetim, Sağdıç, ve Kesmen 2009). 
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Tablo 1. Dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifenillerin hayvansal gıdalarda bulunmasına yönelik yapılan 

çalışmalar 

 

Gıda Ürünü Bulgu 

Balık, kabuklu deniz 

ürünleri, et ve 

yumurta 

Japonya’da bu kimyasalların en yüksek düzeyde bulunduğu gıdalar tespit edilmiştir. En 

yüksek dioksin miktarlarının sırasıyla balık ve kabuklu deniz hayvanlarında, et ve yumurtada 

olduğu bildirilmiştir. Balıkların toksik denklik değerine (TEQ) katkısı % 89 olarak 

bulunmuştur (Tsutsumi ve diğerleri, 2018). 

Hayvansal gıdalar / 

Somon Balığı 

Hong Kong’da yapılan çalışmada, yetişkinlerin dört mevsim boyunca tükettikleri hayvansal 

gıdalar incelenmiş ve ürünlerde PCB analizi yapılmıştır. Toplam maruziyetin % 84,3’ünü 

deniz ürünlerinin oluşturduğu bildirilmiştir. Maruziyetin yaklaşık %50’sine ise somon 
balıkları neden olmuştur ( Chung, Lau ve Chu, 2018). 

Balık 
Çin’de balıklar üzerine yapılan çalışmada, 41 marina balık ürününde ortalama dl-PCB 
miktarları aylık, 36 pg TEQ/kg olarak hesaplanmıştır (Cao ve diğerleri, 2018). 

Levrek, Çipura, 

Alabalık 

Yunanistan’da levrek, çipura ve gökkuşağı alabalık türleri incelenmiştir. Ortalama TEQ 

değerleri; 1,3 pg TEQ/kg olarak hesaplanmıştır. Tüm konsantrasyonlar, AB mevzuat 

limitlerinin altında bulunmuştur.(Costopoulou, Vassiliadou ve Leondiadis, 2016). 

Levrek Fileto 
En büyük balık çiftliklerinin birinden temin edilmiş levrek filetolar incelenmiştir. Hiçbir 

örnek mevzuat limitlerini aşmamıştır. Dioksin ve furanlara kıyasla en yüksek oranda dl-PCB 
tespit edilmiştir (Çakıroğlu vd., 2015). 

Sazan Balığı 
 

Çavuşçu ve Beyşehir göllerinde, belli lokasyonlardan alınan balık örneklerinde PAH, PCB 

ve dioksin gibi kimyasalları metabolize eden sitokrom P450 enzim aktivitesi 
değerlendirilmiştir. Enzim aktivitesi göl kirlilik oranı ile orantılı bulunmuştur (Keskinkaya, 
2015). 

Somon Balığı 
Çevresel kirliliğin yüksek olduğu bölgelerde yapılan avlanma ile balık tüketimi sonucu 

PCB’lere maruziyetin fazla olduğu bildirilmiştir (Yörük ve Gürer, 2011). 

Deniz Ürünleri. 
Somon balıkları üzerinde yapılan çalışmada çiftlikte yetişen balıklarda doğal yetişen 

balıklara göre neredeyse beş katı oranda PCB maddesi varlığı saptanmıştır (Hites ve diğerleri, 

2004). 

Balık 
Balıkların, 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksini (TCDD) memelilere göre çok daha yavaş 

metabolize ettiği dolayısıyla; deniz ürünlerinde daha fazla oranda dioksin birikimi olduğu 

bildirilmiştir (Charnley ve Doull, 2005). 

Et Ürünleri 

Ankara’ da beş farklı market zincirinden alınan; salam, sosis ve sucuk örnekleri (her biri 25 

numune) incelenmiştir. Tüm sonuçlar mevzuattaki limit değerlere uygun bulunmuştur. En 

yüksek konsantrasyon salam ürününde çıkmıştır. (3,93 ng TEQ / g) (Kuzukıran ve Filazi, 

2016). 
Sığır eti, dana eti, 

kuzu eti, tavuk, 
domuz eti, geyik, süt 

ve yumurta 

2001-2011 yılları arasında Ulusal Kalıntı İzleme Planı için örneklenen yaklaşık 2500 hayvan 

türevi gıda ürününün test sonuçları değerlendirilmiştir. Kuzu ve dana eti örneklerinde 

bulunan yüksek değerler, bu ürünler için aksiyon planının oluşturulması gerekliliğini ortaya 

koymuştur (Adamse, Schoss, Theelen, ve Hoogenboom, 2017). 

Sığır eti, dana eti, 

kümse hayvanları eti 

Fransa’ da, özel bir tesiste; 139 geleneksel, 127 organik üretilen sığır, dana ve kümes 

hayvanları eti incelenmiştir. Tüm örneklerin sonuçları mevzuat sınırları içerisinde tespit 

edilmiştir. En yüksek değerler ise sığır etlerinde bulunmuştur (Deruilly Panel, 2017). 
Sığır eti, domuz eti, 

tatlı su balığı 
Çin’de incelenen 226 adet örneğin 26 adedinde limit üstü değerlere rastlanmıştır. En yüksek 

oran tatlı su balığı numunelerinde çıkmıştır (Wu ve diğerleri, 2018). 

Şarkuteri ürünleri 

Çevresel karsinojenler ile etin karsinojen potansiyelini incelemek amacıyla yapılan 

araştırmada, en riskli ürünler domuz eti, kuzu eti ve tavuk eti olarak belirlenmiştir. Bu 

gıdaları tüketen tüketiciler için aylık tüketim limiti beş porsiyon olarak belirlenmiştir 

(Rodriguez Hernandez ve diğerleri, 2015). 
 

Dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifenillerin analiz yöntemleri 

Gıda ve yem numunelerinde, dioksin, furan ve PCB’lerin analizinde etkili bir ayırım sağlayan, nicel ölçüme imkan 

veren kromotografik yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemler, hekzan, petrol eteri ve metil klorür gibi çözücüler 
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kullanılarak uzun ve komplike bir numune hazırlama sürecini takiben gaz kromotografi ve yüksek çözünürlüklü 

kütle spektrometri (HRGC/HRMS) ile ölçümünü içerir. HRGC/HRMS yöntemi kaynağın belirlenmesi için iyi bir 

yöntemdir. Dioksin, furan ve PCB’ lerin analizinde kullanılan diğer bir metot ise reseptör hücre bazlı enstrümantal 

bir teknik kullanan DR CALUX sistemidir. DR CALUX sistemi bu kimyasal bileşikleri ayırıp, ayrı ayrı ölçmek 

yerine bileşenlerin toksik etkilerine dayalı bir yöntem kullanmaktadır. Analizde toksik özelliğe sahip dioksin, furan 

ve PCB’ lere spesifik reseptör hücreler kullanılmaktadır. Bileşenlerin ayrımına ihtiyaç duyulmaksızın TEQ 

değerleri floresans sinyalleri ölçülerek belirlenebilmektedir. 

“Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıda Maddelerinde Dioksinlerin ve Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin 

Seviyesinin Resmi Kontrolü için Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği” nde 

Dioksin ve dioksin benzeri PCB’lerin ilgilenilen seviyede varlıklarının tespit edilmesi için, tarama metotları 

kullanılacağı, PCB kalıntılarının kalitatif analizinde ise ELISA cihazı kullanılabileceği belirtilmiştir (Güvenç ve 

Aksoy, 2007).  

 

Dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifenillerin toksik etkileri 

Dioksin, furanlar ve PCB’ler, gıda, su veya toprakta çok farklı çeşitlerde ve oranlarda bulunabilirler. Bu zararlı 

bileşikler örnek içinde bulunduklarında; bazıları daha fazla zehirli olabilir. Dioksin, furan ve dioksin benzeri 

poliklorlü bifenillerin zehirlilik dereceleri farklıdır. Dioksinlerden özellikle 7, furanlardan 10, PCB’lerden ise 11 

tanesi yüksek derecede zehirlidir (Gibbs, 1997). PCDD ve PCDF kimyasallarının toksisiteleri 2 benzen halkasına 

eklenen klor atomlarının sayısına ve onların yerleşimine bağlıdır. PCDD/F’in 2,3,7,8 pozisyonlarına karşılık gelen 

4 klor atomlu olanları en çok toksik olanlardır. 17 toksik PCDD/F isomerinin çoğu 2,3,7,8 grubuna aittir (Güneş, 

2007). Örneklerdeki zararı anlayabilmek için tüm bu zararlı maddelerin toplam zehir eşdeğerliğinin 

tanımlanabilmesi için Çevre Koruma Ajansı (EPA) bir metot geliştirmiştir. Bu metot iki aşamadan oluşmaktadır. 

Birinci aşamada; bütün dioksin türevlerinin ortak zehirli etkileri, bir birime çevrilmektedir. İkinci aşamada ise; 

aynı örnekteki benzeri zehirli maddelerin ortak zehirli etkileri, toplam zehir eşdeğerliliğini ifade etmek üzere 

toplanır (Gibbs, 1997). Dioksinlerin, günlük tolere edilebilir miktarı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1-4 pg TEQ/ 

kg olarak belirlenmiştir.  

 

Dioksin, furan ve dioksin benzeri poliklorlü bifenillerin sağlık üzerine etkileri 

TCDD, 1997 yılında Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından insanlarda karsinojen olarak 

kabul edilmiş ve 2012 yılında IARC tarafından yumuşak doku sarkomu, akciğer kanseri ve Hodgkin olmayan 

lenfoma ile ilgili karsinojenik olarak ilan edilmiştir. Dioksinlerin karsinojenik etkisinin yanında, bazı çalışmalarda; 

üreme sisteminde, endokrin sisteminde ve tiroid fonksiyonlarında biyolojik etkilerinin olduğu araştırılmıştır 

(Çakmak ve Atak, 2017). İnsan vücudunda ve yağlı ortamlarda oldukça kolay çözünen dioksin ve benzeri 

bileşiklerin insan vücudundaki yarı ömrü 7-14 yıl arasındadır (Güler ve Kundakçı, 2014). Ayrıca dioksinler insan 

ve hayvanların yağ dokularında birikerek, stres ve açlık sonucunda kana geçerek zehirli etkilerini uzun süre devam 

ettirirler (Baytok ve Bingöl, 2013). 
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Dioksinlerin arilhidrokarbon reseptörlerine (AhR) bağlanarak etkilerini gösterdikleri ve insanlar üzerinde 

biyolojik, toksik ve karsinojenik etkileri olduğu çalışmalarda belirtilmiştir. Toksik etkiler çoğunlukla endüstriyel 

ortamlarda veya zehirlenme kazalarından sonra görülmektedir (Younes, 2000). Avrupa Gıda Güvenliği Komitesi 

(EFSA), dioksin ve dioksin benzeri bileşiklere karşı alınan önlemlerin etkisini araştırmak üzere; 26 Avrupa 

ülkesinde 2002 ile 2010 yılları arasında, insanların kan örneklerinde bu kimyasallar ölçülmüş ve bu kimyasallara 

maruz kalanlar en fazla yeni yürümeye başlayan çocuklar olmuştur (Malisch ve Kotz, 2014). Başka bir çalışmada, 

toplam 7700 gıda örneği tüketimi ile yetişkin (15’den büyük) ile gençler (6-15) arasında dioksin furan ve dioksin 

benzeri PCB, diyet maruziyeti çalışması yapılmıştır. Yetişkinlerde 1,58 pg TEQ/kg, gençlerde ise 2,76 pg TEQ/kg 

değeri hesaplanmıştır. Bulunan değerler, WHO tarafından önerilen tolere edilebilir değerin altında da olsa, 

gençlerin yetişkinlere göre daha fazla maruziyet altında olduğu belirtilmiştir (Qujano, 2018). Cinsiyet etkisi 

araştırılan bir çalışmada ise, hayvanlar TCDD’ ye maruz bırakılmış ve erkeklerin daha az etkilendiği saptanmıştır 

(Pohjanvirta, 2009).  

Dioksin benzeri poliklorlü bifenillerin de karsinojenik, sinir sistemi ve kognitif fonksiyonlar üzerine, immün 

sistem, östrojenik/anti östrojenik, insülin hormonu üzerine ve androjenik/anti androjenik etkileri gibi sağlık üzerine 

etkileri birçok çalışmada araştırılmış ve rapor edilmiştir. Planar PCB’lerin toksik etkilerine işaret eden çalışmalar 

mevcut olsa da PCB’lerin sinir sistemi ve davranış üzerine olan etkilerinin çoğunun non-planar bileşenler 

tarafından meydana getirildiği bildirilmiştir (Seyran ve Erişir, 2008). PCB’ler ile ilgili akut zehirlenme vakalarının 

da kayıtlara geçmesi ve güvenlik konusundaki endişeyi artırması ile PCB’ler ile ilgili yasal düzenlemeler 

başlamıştır (Aoki, 2001). 1949 yılından itibaren bazı ülkelerde meydana gelen iş kazaları sonrası dioksin ve benzeri 

bileşikler kaynaklı hastalıkların nüksettiği gözlenmiştir (Salahov ve Ayvaz, 2000). 

 

Sonuç 

Günümüzde gelişen sanayi ve endüstri ile atmosfere salınan dioksin, furan ve dioksin benzeri PCB’lerin miktarının 

arttığı bilinmektedir. Doğada uzun süre kalan ve suda erimeyip, yağ dokusunda çözündüğü için gıdalar yoluyla 

insanlarda biriken bu kimyasalların insanlar için tehdit oluştuğu bilinmektedir. Birçok çalışmada dioksin ve 

benzeri bileşiklere maruz kalınması sonucu oluşan gelişme bozuklukları, wasting sendromu, doğuştan gelen 

özürlülük, lenfoid ve gonadal atrofi, kloroakne, hepatotoksisite, damak yarığı, kusurlu böbrek oluşumu gibi 

doğuma ait bozukluklar ile immunotoksisite, nörotoksisite ve kardiyotoksisite, mide bulantısı, solunum güçlüğü, 

çocuklarda gelişim bozukluğu, yüksek tansiyon ve astım, bebeklerde zeka geriliği, çocuklarda kavrama 

yeteneklerinde gerileme olduğu belirtilmiştir. Bu tür kimyasalların çevreye salınımlarından önce gerekli 

önlemlerin alınması, maruziyet riski bakımından en akılcı çözümdür. Bu konu ile ilgili birçok yasal mevzuat 

uygulanmaya başlanmasıyla çözüm için somut adımlar atılmaya başlanmıştır. Ülkemizde atık su artıma ve atık 

yakma tesisleri için dioksin ve furan tutucuların eklenmesi ile ilgili lisans yönetmelikler bulunmaktadır. Özellikle 

atık yakma tesislerinde ilgili mevzuata uyulmalı, baca gazı kontrol sistemlerinin etkin bir şekilde işletilerek, 

emisyon sınır değerleri sağlanmalıdır.  

Gıda zincirindeki bir kontaminasyon olayının gerçek kaynağının tespiti tarladan sofraya gıda güvenliği ile 

ilgilenen çok fazla alan bulunması sebebiyle zordur. Karmaşık yapıdaki bu sistemin izlenebilirliği sağlanırken; bu 

tür kimyasal bulaşanlar için kaynağında tespit yapılabilmesi, uzun vadede endüstriyel bulaşanların oluşum 
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mekanizmalarına müdahale etmeyi kolaylaştıracağı ve gıdalara kontamine riskini azaltacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca dioksin, furan ve poliklorlü bifeniller konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi de gelecek nesillerin 

sağlıklı çevrede yaşamaları ve güvenli gıda tüketmeleri için önemli bir husustur. 
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AYDIN İLİ TARIMSAL BİYOKÜTLE ENERJİ EŞDEĞER POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ 

 

Taner AKBAŞ1 
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Özet: Artan enerji ihtiyacını karşılayacak doğa dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gün geçtikçe 

daha da önemli hale gelmektedir. Çevreci bir enerji kaynağı olması sebebiyle biyokütle enerjisi, fosil yakıtlara 

alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Aydın ilinin 2009-2018 yılları arasında tarımsal biyokütle 

enerji eşdeğer potansiyeli belirlenmiş, Türkiye ve Ege Bölgesi için elde edilen değerler ile karşılaştırılmıştır. Bu 

amaçla meyveler, sebzeler, tahıllar, yağlı tohumlar ve kuru baklagiller esas alınarak, ortalama tarımsal biyokütle 

enerji potansiyelleri MW olarak hesaplanmıştır. Aydın ilinde 2018 yılında tahıllardan 4,24 MW, meyvelerden 

27,91 MW, sebzelerden 1,31 MW, kuru baklagillerden 0,02 MW, yağlı tohumlardan 7,11 MW olmak üzere toplam 
40,59 MW tarımsal biyokütle enerjisi elde edilebileceği tespit edilmiştir. Aydın ili için elde edilen bu değerin 

Türkiye biyokütle enerji potansiyelinin %1,77’sine, Ege Bölgesi’nin de %14,39’una eşit olduğu saptanmıştır. 

Sonuçlardan da anlaşılacağı üzere Aydın ili tarımsal biyokütle enerji potansiyeli açısından hem Ege bölgesi hem 

de ülkemiz için önemli bir paya sahiptir.  
 
Anahtar kelimeler: Biyokütle, Enerji, Aydın, Tarımsal Alan   

Determination of Agricultural Biomass Energy Equivalent Potential of Aydın Province 

Abstract: The use of environmentally friendly renewable energy sources that meet the increasing energy needs is 
becoming more and more important. Biomass energy is an alternative to fossil fuels because it is an 
environmentally friendly energy source. In this study, the potential for agricultural biomass energy equivalent of 
Aydın province between the years 2009-2018 was determined and the values obtained were compared with Turkey 
and Aegean Coast. For this purpose, based on fruits, vegetables, cereals, oilseeds and dried legumes, average 
agricultural biomass energy potentials were calculated as MW. It was determined that a total of 40,59 MW of 
agricultural biomass energy could be obtained in Aydin province: 4,24 MW from cereals, 27,91 MW from fruits, 
1,31 MW from vegetables, 0,02 MW from dry legumes and 7,11 MW from oilseeds. The value obtained for Aydın 

was determined equal to the 1.77% of the biomass energy potential of Turkey and 14,39% of Aegean region. As 
ıt can be understood from the results, agricultural biomass energy equivalent of Aydin province has a significant 
potential for both the Aegean region and our country. 

 

Keywords: Biomass, Energy, Aydin, Agricultural Land  

 

GİRİŞ 

Enerji, temel bir üretim faktörü olup gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma potansiyelini 

göstermesi açısından son derece önemlidir. Hızlı nüfus artışı ve sanayideki ilerlemeye paralel olarak bu enerji 

ihtiyacı da giderek artmaktadır. Bu artış sosyal kalkınma ile de doğru orantılı olup ekonomik gelişmeye ve refah 

artışına bağlı olarak değişmektedir (Koç ve Şenel, 2013).  
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Bütün bu artan enerji talebine karşın sınırlı olan enerji kaynakları sürekli olarak azalmaktadır (Karakuzulu ve 

ark., 2017). 

Gelişmekte olan ülkelerin önemli sorunlarından bir tanesi de nüfus artışı ve sanayinin gelişmesine bağlı olarak 

artan enerji gereksinimidir. Bu enerji gereksinimini karşılamak ve en aza indirmek için kullanılan fosil yakıtların 

kullanılması sonucu çevre kirliliğine ve küresel ısınmaya neden olan kirleticiler ortaya çıkmakta ve toksik etkiler 

yapabilmektedir. Bu nedenle son yıllarda, güvenilir ve temiz olan yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmaktadır. 

Yenilenebilir enerji kaynakları; doğal çevrede sürekli tekrarlanan enerji akımlarının nicelik ve nitelik özelliklerini 

bozmayacak şekilde kullanımı olan veya doğanın kendi evrimi içinde, bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji 

kaynağı olarak ifade edilebilir (Topal ve Arslan Topal, 2012). 

Sanayinin olduğu kadar halkın da günlük yaşantısının en önemli girdilerinden biri olan ve ülkelerin gelişmişlik 

düzeylerini belirleyen enerji, bilindiği gibi kömür, petrol, doğalgaz vb. gibi fosil kökenli kaynaklardan ve güneş, 

rüzgâr, su vb. gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmektedir (Demir ve ark. 2015). Özellikle hem ucuz 

olmaları hemde üretim teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle son iki asırdır fosil yakıtlara olan ilgi artmıştır. 

Ancak, 1973 Petrol Krizi sonrasında fosil yakıtlara olan güven sorunu ortaya çıkmış ve bu kriz sonrasında dünya 

ülkeleri yeni enerji kaynakları arayışına girmişleridir. Fosil kaynaklarının ortaya çıkarmış olduğu çevre kirliliği de 

bu arayışı hızlandırmıştır. Bu süreç içerisinde uzun yıllardır bilinmesine karşın fosil yakıtlarla rekabet edemediği 

için ikinci planda olan yenilenebilir enerji kaynakları tekrar önem kazanmaya başlamıştır (Yılmaz, 2012). 

Biyokütle, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye dönüştürerek depolaması 

sonucu meydana gelen ve canlı organizmaların kökeni olarak ortaya çıkan organik madde kaynakları olarak 

tanımlanabilir (Demir ve ark. 2015). Yenilenebilir enerji türlerinden biri olan biyokütle enerjisi, tarımsal, 

hayvansal, ormansal, kentsel ve endüstriyel atıklar gibi biyokütlelerden fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle 

elde edilen bir enerji türüdür (Yapraklı ve Bayramoğlu, 2014). 

Türkiye, artan nüfusu ve gelişen ekonomisine paralel olarak enerji kaynakları tüketimi giderek yükselen bir 

konumda bulunmaktadır. Mevcut enerji yapısı itibariyle dışa bağımlılık oranı % 73 olan Türkiye, bu bağımlılığı 

azaltabilmek adına bir yandan sınırları içinde fosil enerji kaynakları hammaddesi arama çalışmalarına devam 

ederken diğer yandan da yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelinin belirlenmesi ve kullanımı konusunda 

çalışmalarını sürdürmektedir (Gülşen ve Çiftçi, 2017).  

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 Aydın ilinin 2009-2018 yılları arasında tarımsal biyokütle enerji potansiyelinin belirlemesi, Türkiye ve 

Ege Bölgesi ile oransal karşılaştırmaların ortaya konması amacıyla yapılan bu çalışmada, Türkiye İstatistik 

Kurumu’nun on yıllık bitkisel üretim istatistikleri verilerinden yararlanılmıştır (TUİK, 2019). Tarımsal biyokütle 

kaynakları; tahıllar, meyveler, yağlı tohumlar, sebzeler ve kuru baklagiller olmak üzere beş grup olarak 

değerlendirilmiştir. Ürün gruplarına ait üretim alanı miktarları (ha) belirlenerek, bu alanlar üzerinden yıllık 

ortalama kuru biyokütle miktarları (MW) hesaplanmıştır. 

 Bu veriler dikkate alınarak; 2018 yılında, Aydın ilinde mevcut biyokütle potansiyelini meydana getiren 

tahıllar, baklagiller, endüstriyel bitkiler, yağlı tohumlar ve yumru bitkilerinin ekildiği alanlar hektar cinsinden ayrı 
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ayrı bitkisel üretim istatistikleri veri tabanından alınarak toplam miktarları hesaplanmıştır. Bir hektar tarladan yılda 

ortalama 25–30 ton kuru biyokütle elde edilebileceği öngörülerek (ortalama 27,5 ton/kuru biyokütle) 2018 yılında 

Aydın ilinde bir yılda elde edilen ortalama kuru biyokütle miktarı ton olarak bulunmuştur. Kuru biyokütlenin ısıl 

değeri 3.800–4.300 kcal/kg kabullenmesi yapılarak kuru biyokütlenin ısıl değeri ortalama olarak TEP cinsinden 

hesaplanmıştır (Kurt ve Nacar Koçer, 2010;Kuş ve ark. 2016; Demir ve ark. 2016). Hesaplamalarda 1 TEP = 

0,01163 MW alınmıştır (Topal ve Arslan Topal, 2012). Bu hesaplamalar doğrultusunda Aydın ilinde yetişen 

bitkiler, ürün bazında ekilen alan, toplam alan, bir yılda elde edilen ortalama kuru biyokütle miktarı ve kuru 

biyokütlenin ısıl değer ortalaması TEP cinsinden hesaplanarak bulunmuştur.  

 

𝐾𝐵𝐾𝑀𝑂𝑟𝑡 =
(30+25)

2
×  𝛢                                                                             

 (1) 

𝐾𝐵𝐼𝐷𝑂𝑟𝑡 = 𝐾𝐵𝐾𝑀𝑂𝑟𝑡 × (
3.800+4.300

2
)                                                           

 (2) 

𝐾𝐵𝐸𝐷𝑂𝑟𝑡 = 𝐾𝐵𝐼𝐷𝑂𝑟𝑡 ×1 ∙ 10−7                                                               

  (3) 

Eşitliklerde; KBKMOrt  ortalama kuru biyokütle miktarı (ton), KBIDOrt ortalama kuru biyokütle ısıl değeri (kcal/kg), 

KBEDOrt ortalama kuru biyokütle enerji değeri (TEP) ve A alandır (ha). 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA 

Aydın ili, Ege Bölgesi ve Türkiye genelinin 2009-2018 yıllarını içeren tahıllar, yağlı tohumlar, kuru baklagiller, 

sebzeler ve meyvelerin on yıllık ekili alan miktarları Çizelge 1, Çizelge 2 ve Çizelge 3’te verilmiştir. 

Çizelgeler incelendiğinde, Aydın ili, Ege Bölgesi ve Türkiye için tahıllarda ve sebzelerde bir azalışın olduğu, 

bunun yanında Ege Bölgesi’nde kuru baklagillerde ve Aydın ilinde meyveler hariç bütün tarımsal alanlarda bir 

azalış olduğu görülmektedir.   

Aydın ili Ege Bölgesi’nin tahıl alanlarında %31’ini, yağlı tohumlarda %44,2’sini, kuru baklagillerde %0,25’ini, 

sebzelerde %7,2’sini ve meyvelerde %26,2’sini kapsamaktadır (Çizelge 1, Çizelge2 ve Çizelge 3).  
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Çizelge 1. Aydın ili ekili alan miktarları (ha) (Anonim, 2019a)  

 Yıllar Tahıllar 
Yağlı 

Tohumlar 
Kuru 

Baklagiller 
Sebzeler Meyveler 

A
Y

D
IN

 

2009 68.079 60.311 186 10.888 210.851 

2010 60.925 54.566 144 10.935 210.778 

2011 50.715 56.613 191 11.939 212.595 

2012 48.943 52.789 173 12.259 215.521 

2013 53.291 55.683 223 12.064 216.657 

2014 50.375 60.704 168 11.406 215.544 

2015 48.465 59.749 175 11.392 215.642 

2016 40.328 63.245 173 11.229 216.358 

2017 36.527 65.980 179 11.198 214.372 

2018 32.730 54.917 167 10.132 215.427 

 

 

Çizelge 2. Ege Bölgesi ekili alan miktarları (ha) (Anonim, 2019a)    

 Yıllar Tahıllar Yağlı 

Tohumlar 
Kuru 

Baklagiller 
Sebzeler Meyveler 

E
G

E
 B

Ö
L

G
E

S
İ 

2009 1.145.569 112.162 114.546 155.903 749.123 

2010 1.178.366 111.043 111.567 155.506 759.483 

2011 1.153.453 121.890 109.899 154.786 772.876 

2012 1.119.615 108.447 100.148 156.152 780.028 

2013 1.124.669 104.077 95.582 150.574 784.675 

2014 1.135.578 114.512 87.806 147.454 787.702 

2015 1.110.696 113.326 86.482 145.851 797.761 

2016 1.081.475 117.683 81.985 144.452 813.449 

2017 1.025.670 132.947 73.102 144.832 809.561 

2018 1.022.897 124.193 68.117 140.449 822.145 

 

Çizelge 3. Türkiye geneline ait ekili alan miktarları (ha) (Anonim, 2019a)   

 
Yıllar Tahıllar 

Yağlı 

Tohumlar 
Kuru 

Baklagiller 
Sebzeler Meyveler 

T
Ü

R
K

İY

E
 

2009 12.067.709 1.286.248 800.959 841.814 2.942.984 

2010 12.100.271 1.410.297 822.155 836.220 3.010.580 

2011 11.903.435 1.429.948 778.022 851.462 3.091.136 
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2012 11.293.301 1.352.584 772.345 871.993 3.200.961 

2013 11.540.322 1.383.998 806.646 855.986 3.232.035 

2014 11.726.527 1.485.351 743.823 845.311 3.242.811 

2015 11.713.223 1.551.419 690.290 848.543 3.283.848 

2016 11.465.269 1.624.601 715.242 847.459 3.329.217 

2017 11.108.033 1.704.792 790.483 839.639 3.348.100 

2018 10.899.178 1.634.643 887.923 820.668 3.462.387 

   

2009-2018 yılları arasında tahıllardan elde edilebilecek biyokütle enerji potansiyelleri Şekil 1’de sunulmuştur.  

Şekil 1’e göre 2009 yılında Aydın ili için 8,82 MW olan biyokütle potansiyeli değeri 2018 yılında %51,9 oranında 

gerileyerek 4,24 MW değerine düşmüştür. Aynı dönemde Ege Bölgesi için %10,7’lik ve Türkiye geneli için de 

%9,7’lik bir düşüş olmuştur. Bu düşüşlerin temel sebebinin ekim alanlarındaki azalıştan kaynaklandığı Çizelge1-

3’ün incelenmesinden görülebilmektedir. 2018 yılı için bakıldığında Aydın ili Ege Bölgesi’nin %3,2 ve Türkiye 

genelinin %0,3’lük potansiyeline sahiptir. 

 

Şekil 1. Türkiye, Ege Bölgesi ve Aydın ili için tahıllardan elde edilebilecek biyokütle enerji potansiyeli 

 

Türkiye, Ege Bölgesi ve Aydın ili için yağlı tohumlardan elde edilebilecek biyokütle potansiyelinin 2009-2018 

yılları arasındaki değişimi Şekil 2’de verilmiştir.  

Şekil 2 incelendiğinde Aydın ili için 2009 yılında 7,81 MW olan değer 2018 yılında %8.96’lık bir azalışla 7,11 

MW’ye gerilmiş olsa da bu değer 2017 yılı için 8,55 MW ile en yüksek seviyede olmuştur. Aydın ilindeki bu 

değişime 2017 yılında pamuk ekim alanlarındaki artışın sebep olduğu düşünülmektedir. Ege Bölgesi (17,22 MW) 
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ve Türkiye geneli (220,82 MW) için de benzer şekilde 2017 yılı biyokütle potansiyelinin en yüksek olduğu yıl 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

2009-2018 yılları arasındaki değişime bakıldığında ise Ege Bölgesi için %10,73 ve Türkiye geneli için %27,08’lik 

bir artış olduğu görülmektedir. 

Aydın ilinin 2018 yılı yağlı tohumlar biyokütle potansiyeli incelendiğinde Ege Bölgesi’nin %44,19 ve Türkiye 

genelinin %3,36’lık oranına sahip olduğu görülmektedir.    

 

Şekil 2. Türkiye, Ege Bölgesi ve Aydın ili için yağlı tohumlardan elde edilebilecek biyokütle enerji potansiyeli 

 

2009-2018 yılları arasında kuru baklagillerden elde edilebilecek biyokütle enerji potansiyelleri Şekil 3’te 

verilmiştir. 

Şekil 3 incelendiğinde Aydın ili için biyokütle potansiyelinde 2018 yılında 2009 yılına göre bir değişim olmadığı 

ve Ege Bölgesi için %40,57’lik bir azalışın olduğu görülmektedir. Buna karşın Türkiye geneli için bu değer %10,85 

oranında artış göstermiştir. Çizelge 1’in incelenmesinden de görüleceğe üzere Aydın ilinde tarımsal alanların 

içerisinde kuru baklagillerin üretim alanları (167 ha) çok küçük bir yer tutmaktadır. Aydın ili için en yüksek 

biyokütle enerji potansiyeline 2013 yılında ulaşılmıştır (0,03 MW).  

Ege Bölgesi için de en düşük tarımsal alanı kuru baklagillerin üretim alanları (68.117 ha) oluşturmaktadır (Çizelge 

2). Buna karşın Türkiye geneli için kuru baklagillerin üretim alanı miktarları (887.923 ha) yağlı tohumlar ve 

tahıllardan sonra üçüncü sırada gelmektedir (Çizelge 3). Türkiye geneli için en yüksek biyokütle enerji 

potansiyeline (115,01 MW) 2018 yılında ulaşılmıştır (Şekil 3).  
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Aydın ili mevcut biyokütle enerji potansiyeliyle 2018 yılı verilerine göre Türkiye genelinin %0,017 ve Ege 

Bölgesi’nin %0,23 gibi küçük bir miktarını karşılamaktadır.   

 

Şekil 3. Türkiye, Ege Bölgesi ve Aydın ili için kuru baklagillerden elde edilebilecek biyokütle enerji potansiyeli 

 

2009-2018 yılları arasında sebzelerden elde edilebilecek biyokütle enerji potansiyelleri Şekil 4’te sunulmuştur. 

Şekil 4 incelendiğinde Türkiye geneli, Ege Bölgesi ve Aydın ili için 2018 yılında 2009 yılına göre sırasıyla %2,51, 

%9,91 ve %7,09’luk bir azalışın olduğu görülmektedir. Sebze fiyatlarındaki düşüşle birlikte alternatif ürünlere 

olan yönelişin artmasının bu azalışta etkili olduğu düşünülmektedir.  

Türkiye, Ege Bölgesi ve Aydın ili için en yüksek biyokütle enerji potansiyeline 2012 yılında sırasıyla 112,95 MW, 

20,23 MW ve 1,59 MW değerleriyle ulaşıldığı görülmektedir (Şekil4). 

2018 yılı verilerine göre Türkiye geneli sebze ekili alanları göz önünde bulundurularak belirlenen biyokütle enerji 

potansiyelinin %1,23’ü Aydın iline ve %17,11’lik kısmı Ege Bölgesi’ne aittir. 
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Şekil 4. Türkiye, Ege Bölgesi ve Aydın ili için sebzelerden elde edilebilecek biyokütle enerji potansiyeli 

 

2009-2018 yılları arasında meyvelerden elde edilebilecek biyokütle enerji potansiyelleri Şekil 5’te verilmiştir. 

Şekil 5’e göre Aydın ili için en yüksek biyokütle enerji potansiyeline (28,06 MW) 2013 yılında ulaşılmasına karşın 

yıllara göre baktığımızda Aydın ilinde bu değerin çok fazla değişmediği ve en düşük değerin 27,30 MW ile 2010 

yılında gerçekleştiği görülmektedir. Çizelge 1 incelendiğinde Aydın ilinde en fazla tarımsal alanın 215427 ha ile 

meyvelere ait olduğu görülmektedir. Bu meyvelerin içerisinde başta zeytin (154.293 ha) olmak üzere incir  

(36.902 ha) ve kestane (7.343 ha) önemli bir paya sahiptirler. 

Türkiye geneli ve Ege Bölgesi için baktığımızda en yüksek değerlere sırasıyla 448,48 MW ve 106,49 MW ile 2018 

yılında ulaşıldığı görülmektedir (Şekil 5). Aynı yıl için 2009 verilerine bakıldığında Türkiye geneli için %17,65’lik 

ve Ege Bölgesi için %9,75’lik bir artış olduğu görülmektedir. 

Aydın ili en fazla üretim alanına sahip olduğu meyve yetiştiriciliği ile Türkiye biyokütle enerji potansiyelinin 

%6,22’sini ve Ege Bölgesi’nin %26,2’sini elinde bulundurmaktadır.      
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Şekil 5. Türkiye, Ege Bölgesi ve Aydın ili için meyvelerden elde edilebilecek biyokütle enerji potansiyeli 

 

Türkiye, Ege Bölgesi ve Aydın iline ait 2009-2018 yılları arasındaki kuru biyokütle miktarlarının enerji eşdeğerleri 

(MW) ve oransal dağılımı Çizelge 4’te sunulmuştur. 

2018 yılı sonu itibarıyla ülkemizde kurulu elektrik gücü 88.551 MW'a ulaşmıştır. Kurulu gücün kaynaklara göre 

dağılımına baktığımızda %31,9’u hidrolik enerji, %25,6’sı doğal gaz, %21,5’i kömür, %7,9’u rüzgâr, %5,7’si 

güneş, %1,4’ü jeotermal ve %5,9’u ise diğer kaynaklar şeklindedir (Anonim, 2019b).  

Çizelge 4’e göre, Türkiye’de tahıllar, kuru baklagiller, meyveler, sebzeler ve yağlı tohumlardan elde edilen 

biyokütle enerji miktarlarının on yıllık ortalamasının 2.319,77 MW’ye karşılık geldiği tespit edilmiştir. Elde edilen 

bu biyokütle enerjisinin 292,22 MW’si Ege Bölgesi’ne (%12.60), 43,18 MW’si Aydın iline (%1.86) aittir. Ülkemiz 

tarımsal biyokütle enerjisi bakımından oldukça zengin olup, yoğun bir şekilde tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü 

Aydın ili gerek çevresel olarak gerekse coğrafik olarak bu kaynağın geliştirilmesi açısından son derece önemli bir 

konuma sahiptir. 
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Çizelge 4. Ortalama kuru biyokütle enerji miktarları ve oransal dağılımı 

Kuru Biyokütle Enerji Miktarı (MW) Oransal Karşılaştırma (%) 

 Türkiye Ege Bölgesi Aydın   Aydın/Türkiye Aydın/EB EB/Türkiye 

2009 2.323,72 294,98 45,38 1,95 15,38 12,69 

2010 2.354,78 299,98 43,70 1,86 14,57 12,74 

2011 2.338,52 299,59 43,01 1,84 14,36 12,81 

2012 2.265,62 293,30 42,70 1,88 14,56 12,95 

2013 2.308,08 292,68 43,77 1,90 14,95 12,68 

2014 2.337,20 294,43 43,81 1,87 14,88 12,60 

2015 2.342,84 291,97 43,45 1,85 14,88 12,46 

2016 2.329,17 290,02 42,92 1,84 14,80 12,45 

2017 2.304,46 283,17 42,52 1,85 15,02 12,29 

2018 2.293,29 282,09 40,59 1,77 14,39 12,30 

Ortalama 2.319,77 292,22 43,18 1,86 14,78 12,60 

 

SONUÇ 

Aydın ilinde 2018 yılında toplam 313.373 ha tarımsal alanda tahıllar, sebzeler, meyveler, kuru baklagiller ve yağlık 

tohumların üretiminden elde edilebilecek toplam biyokütle potansiyeli 8.617.758 ton olarak hesaplanmıştır. Bu 

biyokütlenin toplam enerji değeri 40,59 MW’dir (3.490,19 TEP). Aydın ilinde en yüksek biyokütle enerji 

potansiyeline sahip bitki grubu meyvelerdir (27,90 MW). Bu değerin yüksek olmasının sebebi olarak Aydın ilinin 

zeytin, incir ve kestane üretiminde Türkiye genelinde ön sıralarda olması gösterilebilir. Türkiye geneli (1.411,76 

MW) ve Ege Bölgesi (132,49 MW) için baktığımızda ise tahıllar ilk sıradadır.      

Türkiye geneli için %1,86’lık bir paya sahip olan Aydın ilinde (Çizelge 4) özel bir firma tarafından kurulan 2,5 

MW kurulu güce sahip elektrik üretim santralinde pamuk ve mısır atıklarından elektrik üretimi gerçekleşmektedir 

(Anonim, 2019c). Bu üretimin diğer bitkisel üretim alanlarında da yaygınlaşmasının enerji bakımından dışa olan 

bağımlılığı azaltarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle küçük ölçekli aile 

işletmelerinin yoğun olduğu ülkemizde bu üretimin bireysel olarak yapılması pek mümkün görülmemektedir. Bu 

tesislerin kamu tarafından ya da devlet desteğiyle büyük firmalar veya kooperatifler aracılığıyla yapılmasının daha 

uygun olacağı düşünülmektedir.    
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Pediatrik Hastaların Nazogastrik Tüp Yerinin Doğrulanmasında pH Ölçüm Yönteminin Güvenirliği: 

Güncel Literatür İncelemesi 

Nihal TAŞKIRAN1 

1 Dr. Öğretim Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları ABD, 

Aydın (nihal_tas@hotmail.com.tr). 

Özet 
Amaç: Bu sistematik inceleme, pediatrik hastaların nazogastrik tüp yerleşimini doğrulamada pH ölçüm 

yönteminin güvenirliğini araştıran güncel çalışmaların incelenmesi amacıyla planlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Çalışmada, Temmuz-Ağustos 2019 tarihleri arasında “nazogastrik tüp yerleşimi doğrulaması”, 

“nazogastik tüp yerleşiminde pH yöntemi” ve “çocuklarda nazogastrik tüp yerleşimi” anahtar kelimeleriyle 

taranarak ulaşılan, son on yılda yapılmış, yayın dili Türkçe/İngilizce, yayınlanmış ve tam metni bulunan ve 

popülasyonu nazogastrik tüp takılmış pediatrik hastalardan (0-18 yaş) oluşan 7 makale incelenmiştir. 
Bulgular: Çalışmaların örneklem özellikleri ve büyüklükleri farklılıklar göstermekle birlikte %42.8’i yoğun 

bakımda tedavi gören infantlarla gerçekleştirilmiş olup en az örneklem sayısı 52, en fazla örneklem sayısı 1024’tür. 

Nazogastrik tüpün midede olduğunun göstergesi olarak güvenilir pH kesme noktası dört çalışmada ≤5.5, üç 

çalışmada ise ≤5 bulunmuştur. Çalışmaların tümünde pediatrik hastalarda nazogastrik tüp yerinin doğrulanmasında 

pH yönteminin %100 güvenilir olmadığı bildirilmiştir. 
Sonuç: İncelenen araştırmalar doğrultusunda; pediatrik hastalarda nazogastrik tüpten çekilen sıvıda gastrik 

yerleşimi doğrulayacak bir pH kesme konusunda fikir birliğine varılamadığı, yöntemin kesin ve güvenilir kanıtlar 

göstermediği, tüp yerinin doğrulanmasında birden fazla yöntemin kombine edilerek kullanılması ve pH>6 olduğu 

durumlarda mutlaka radyolojik doğrulamanın yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nazogastrik tüp, pediatri, pH 

 

 

 

The Reliability of pH Method at Nasogastric Tube Placement Verification in Pediatric Patients: A Review 
of The Current Literature 

Abstract 
Objectives: This systematic review was planned to investigate the current studies investigating the reliability of 
the pH method at the nasogastric tube placement verifying in pediatric patients. 
Materials and Method: In the study, the keywords with “verification of nasogastric tube placement”, “pH method 

in nasogastic tube placement ” and “nasogastric tube placement in children” were scanned between July and 

August 2019, and 7 full text articles, published in the last decade, in Turkish/English and had population of 
pediatric patients (0-18 years) with nasogastric tube were investigated. 
Results: Although the sample characteristics and sizes of the studies showed differences, 42.8% of the studies 
were performed with infants treated in intensive care unit, the minimum number of samples was 52 and the 
maximum number of samples was 1024. The reliable pH cut-off point was found to be ≤5.5 in four studies and ≤5 

in three studies as an indication that the nasogastric tube was in the stomach. In all studies, it was reported that the 
pH method was not 100% reliable in verifying the nasogastric tube location in pediatric patients. 
Conclusion: It was concluded that there is no consensus on a pH cut point to confirm gastric localization in the 
fluid removed from the nasogastric tube in pediatric patients, the method was not show certain and reliable 
evidences, should be the tube location verification with combined multiple methods and radiological confirmation 
should be performed when pH> 6. 

Key words: Nasogastric tube, pediatrics, pH 
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Giriş 
Nazogastrik tüp uygulaması, enteral yol ile beslenme ve/veya ilaç uygulama ya da mide dekompresyonu 

için kullanılan invaziv bir uygulamadır (Peter ve Gill, 2009). Ancak nazogastrik tüpün yerleştirilmesinde geniş bir 

çeşitlilik vardır (Heineck ve ark., 2009). Bu durum, tüpün yanlış yerleştirilme olasılığını artırmaktadır. Nazogastrik 

tüp yerinin doğrulanmasına ilişkin başarısızlıklar çoğu zaman kullanılan yöntemlerin yetersiz olması ve 

yorumlamadaki hatalar nedeniyle oluşmaktadır (Taylor, 2013). Tüp yerleştirme hatalarının tahminleri farklı 

olmakla birlikte, tüpün yanlış yerleşim insidansı çocuklarda %20.9 ile %43.5 arasında değişmektedir (Ellett, 2004). 

Tüpün yanlış yerleşimi; pnömotoraks, özofageal stenoz gibi ciddi komplikasyonlara, morbidite ve mortaliteye 

neden olabilmektedir (Metheny ve ark., 2007; Moon ve ark., 2013; Holland ve ark., 2013; Joseph ve ark., 2014). 
Ulusal Hasta Güvenliği Ajansı (NPSA), 2005-2010 yılları arasında Birleşik Krallık’ta yanlış tüp yerleşimi 

nedeniyle 21 ölüm gerçekleştiğini bildirmiştir (NPSA, 2011). Bu risklerden dolayı uygulama esnasında hastanın 

yakından gözlenmesi ve tüpün uygun yere yerleşip yerleşmediğinin kontrol edilmesi önem taşımaktadır (Barlas, 

2017). Ayrıca nazogastrik tüp uygulaması büyük çoğunlukla hemşirelerin sorumluluğunda olan bir uygulamadır. 

Bu kapsamda; tüpün yerleştirilmesi ve çekilmesi, doğru yere uygulanması, tüpün güvenliği, tüpü olan hastanın 

bakımı, tüplü hastanın konforunun sağlanması ve hastanın geri bildirimlerinin izlenmesi yer almaktadır. Bu 

uygulamaların doğru ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi hemşirelik bakımının kalitesini doğrudan 

etkilemektedir (Tho ve ark., 2011; Çelik, 2013). 
Nazogastrik tüp yerini doğrulamada kullanılan birkaç yöntem vardır. Bunlardan başlıcaları düz karın 

grafisi çekilmesi, mide içeriğinin aspire edilip pH, bilirubin, pepsin veya tripsin ölçülmesi, aspirat sıvısının görsel 

özelliklerinin incelenmesi, tüpün burundan çıkan parçasının uzunluğunun ölçümü, solunum sıkıntısı belirtilerini 

gözleme, tüpün distal ucunda hava kabarcıklarının gözlenmesi, yaylı mandren ile basınç ölçme, oskültasyon 

metodu ve karbondioksit ölçümüdür (Taylor ve Clemente, 2005; Taylor, 2013).  
Radyolojik doğrulama, altın standart olarak kabul edilmektedir. Ancak maliyetinin yüksek olması, 

radyasyon riski, yanlış yorumlama ve işlem sonrasında beslenmeye başlamada gecikmeye neden olması gibi 

dezavantajları nedeniyle güvenilir alternatif yöntemler araştırılmaktadır (Metheny ve Meert, 2004; Bourgault ve 

Halm, 2009). Nitekim Birleşik Krallık'ta NPSA, nazogastrik tüp yerinin onayı için X-ray'in rutin kullanımını 

tavsiye etmemekte ve radyografi yöntemini sadece kritik hastalığı olan ya da yenidoğan gibi yüksek riskli hastalar 
için önermektedir (NPSA, 2011). Bununla birlikte araştırmalar, tüp yerinin doğrulanmasında uygun başucu 

testlerinden iki ya da daha fazlasının kombine edilerek kullanıldığı durumlarda, doğru pozitif yüzdesinin arttığını 

hatta radyografi kadar doğru sonuçlar elde edilebileceğini göstermektedir (Hanna ve ark., 2010; Lavillegrand ve 

ark., 2015).  
Radyografiden sonra en pratik birinci basamak doğrulama yöntemi, mide aspiratından pH ölçümüdür 

(Taylor, 2013). Mide içeriğinin pH’ı normal koşullarda 5.5’in altında (1-5.5 arasında) olduğundan, yapılacak 

ölçüm için tüpün mide içinde olup olmadığını (pH 5.5’ten az ya da yüksek) göstermede pH≤5.5 değerinin yeterli 

olması beklenmektedir (NPSA, 2005; Peter ve Gill, 2009; Gilbertson ve ark., 2011; Çolak, 2016). Ayrıca pH ölçüm 

yöntemi zaman ve maliyet açısından da tasarruf sağlayarak beslenmeye başlanması için radyografik doğrulamayı 

beklemeyi gerektirmemesi bakımından avantajlıdır. Böylece hasta beslenmesine daha kısa sürede başlanarak 

beslenme yetersizliğine ilişkin gelişebilecek komplikasyonlar azalmakta ve bakım kalitesi artmaktadır. Bununla 

birlikte literatürde gastrik yerleşimi doğrulamada farklı pH kesme noktaları (4, 4.5, 5, 5.5, 6) ele alınmaktadır 

(NPSA, 2005; Hanna ve ark., 2010; Taylor, 2013; Metheny ve ark., 2017). Ayrıca yoğun bakım hastalarında, kritik 

hastalarda, çocuklarda ve yenidoğanlarda, sürekli beslenen ve/veya asit inhibe edici ilaç kullanılan hastalarda 

yöntemin güvenirliliği halen tartışma konusudur. 
Bu sistematik inceleme, pediatrik hastaların nazogastrik tüp yerleşimini doğrulamada pH ölçüm 

yönteminin güvenirliğini araştıran güncel çalışmaların incelenmesi amacıyla planlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem 

Çalışmanın evrenini, Temmuz-Ağustos 2019 tarihleri arasında “Google Scholar”, “Medline” ve 

“Pubmed” kaynaklarından taranarak ulaşılan 13 çalışma oluşturmuştur. İncelemede “nazogastrik tüp yerleşimi 

doğrulaması”, “nazogastik tüp yerleşiminde pH yöntemi” ve “çocuklarda nazogastrik tüp yerleşimi” anahtar 

kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. 
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Son 10 yılda (2009-2019) yapılmış, yayın dili Türkçe ya da İngilizce olan, yayınlanmış ve tam metni 

bulunan ve popülasyonu nazogastrik tüp takılmış pediatrik hastalardan (0-18 yaş) oluşan araştırma makaleleri 

seçilmiştir. Bir makale yayın dili İspanyolca olduğundan, bir makale tez çalışması olup yayınlanmadığından, dört 

makale ise literatür incelemesi/derleme tarzında olup orijinal araştırma niteliği taşımadığından inceleme dışında 

bırakılmış, inceleme kriterlerini sağlayan 7 makale örneklemi oluşturmuştur. 
Bulgular 

Bu çalışmada incelenen araştırmaların; amacı, örneklem özellikleri, yöntemde kullanılan pH kesme 

noktası ve bulguları Tablo 1’de özetlenmiştir. Buna göre çalışmaya dahil edilen araştırmalar incelendiğinde; iki 

çalışmanın nazogastrik tüp yerleşimini doğrulamada kullanılan yöntemleri standardize ederek klinik uygulama 

rehberi geliştirmek, iki çalışmanın tüp yerleşimini doğrulamada en güvenilir pH kesme noktasını belirlemek, iki 

çalışmanın pH kesme noktasını etkileyen faktörleri incelemek ve bir çalışmanın da yöntemi diğer başucu testleri 

ile kıyaslamak amacı ile gerçekleştirdiği görülmektedir. Yıllara göre dağılım incelendiğinde ise; 2012, 2013, 2016, 

2018 yıllarında konu ile ilgili çocuklarda yapılmış bir çalışmaya rastlanmazken diğer yıllarda 1’er adet çalışma 

bulunmuştur. Çalışmaların örneklem özellikleri ve büyüklükleri farklılıklar göstermekle birlikte incelene 

çalışmaların %42.8’i (3 çalışma) yoğun bakımda tedavi gören infantlarla gerçekleştirilmiş olup en az örneklem 

sayısı 52, en fazla örneklem sayısı 1024’tür. Nazogastrik tüpün midede olduğunun göstergesi olarak güvenilir pH 

kesme noktası dört çalışmada ≤5.5, üç çalışmada ise ≤5 kabul edilmiştir. Çalışmaların tümünde pediatrik hastalarda 

nazogastrik tüp yerinin doğrulanmasında pH yönteminin %100 güvenilir olmadığı bildirilmiştir. Yöntemin 

duyarlılık ve özgüllüğünün de hesaplandığı iki çalışmanın birisinde yöntemin duyarlılığı yüksek, özgüllüğü düşük 

(Metheny ve ark., 2017) bulunurken diğer çalışmada ise tam ters bir bulguyla yöntemin duyarlılığının düşük 

özgüllüğünün yüksek (Ellett ve ark. 2014) olduğu bildirilmiştir. 
Tartışma 

Nazogastrik tüp yerinin doğrulanmasına ilişkin uygulamalar kanıt temelli yöntemlere dayanmalıdır 

(Clifford ve ark., 2015). Araştırmalar pH≤5.5 kesme noktası için yöntemin büyük ölçüde güvenilir olduğunu 

bildirmekle birlikte bu sonuçlar pediatrik hastalar için geçerli değildir (Rowat ve ark., 2018; Ellett ve ark., 2014; 

Gilbertson ve ark., 2011).  
pH≤5.5 kesme noktası için Peter ve Gill (2009) çalışmasında yöntemin çocuklarda %84, Renner (2010) 

%69, Meert ve ark. (2015) ise %97’sinde başarılı olduğunu bildirirken asit inhibitörü ilaç alma veya sürekli 

beslenme sonuçları olumsuz etkilemiştir.  
Literatürde pH≤5 kesme noktasının daha güvenilir ve pratik olduğu bildirilmiştir (Griffith ve ark., 2003; 

Wilkes-Holmes, 2006; Longo, 2011; Gilbertson ve ark., 2011; Tho ve ark., 2011). Benzer şekilde çocuklarda 

yapılan çalışmalarda da pH≤5 kesme noktasının daha güvenilir olduğu bildirilmiştir (Metheny ve ark., 2017; Ellett 

ve ark., 2014; Gilbertson ve ark., 2011). Kemper ve ark. (2019) infantların %97.5’inde mide aspiratlarının pH 

değerinin <5 olduğunu bildirmiştir.  
Ölçüm aracının duyarlılığı, incelenen olayın gerçekten var olma durumunu, yani gerçek olumluları 

saptama yeteneğini belirler. Özgüllüğü ise, incelenen olayın bulunmaması durumunu yani gerçek olumsuzluğu 

saptama yeteneğidir. İncelenen yöntemin güvenilir olması için hem duyarlılığı yüksek (yanlış negatiflik oranı 

düşük), hem de özgüllüğü yüksek (yanlış pozitiflik oranı düşük) olmalıdır. Çalışmalar incelendiğinde hem ≤5.5 

hemde <5 kesme noktalarının özgüllük ve duyarlılıklarına ilişkin farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu durum pH 

yönteminin tüp yerini belirlemede başarısız olduğu fikrini desteklemektedir (Metheny ve ark., 2017; Ellett ve ark., 
2014). İncelenen araştırmalardaki sonuçların değişiklik göstermesi, örnekleme ilişkin farklılıklardan 

kaynaklanabileceği gibi hastaların tanı ve tedavisine ilişkin farklılıklar ile asit inhibitörü alma ya da sürekli/aralıklı 

beslenme gibi mide asidi üzerinde etkili durumlardan da kaynaklanabilir. 
Sonuç 

İncelenen araştırmalar doğrultusunda; pediatrik hastalarda nazogastrik tüpten çekilen sıvıda gastrik 

yerleşimi doğrulayacak bir pH kesme konusunda fikir birliğine varılamadığı, yöntemin kesin ve güvenilir kanıtlar 

göstermediği, tüp yerinin doğrulanmasında birden fazla yöntemin kombine edilerek kullanılması ve pH>6 olduğu 

durumlarda mutlaka radyolojik doğrulamanın yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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Tablo 1. İncelenen Çalışmaların Veri Analizi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Yazar ve Yıl Amaç Örneklem Grubu Örneklem 

Büyüklüğü 
pH Kesme 

Noktası 
Bulgular 

Peter ve Gill (2009) Nazogastrik tüp yerleşimini 

belirlemede oskültasyon, 

litmus kağıdı ve pH ölçüm 

yöntemleri kullanımını 

standardize ederek klinik 
uygulama rehberi 
geliştirmek  

0-18 yaş grubu 

çocuklar 
Yedi farklı 

metropol hastanede 
52 hastada toplam 
1527 uygulama 

pH ≤5.5 Hastaların %84’ünde (52 hastanın 21’inde) pH ölçüm 

yöntemi tüp yerini doğrulamada başarılı bulunmuştur. 

Yöntemin sürekli beslenen ve asit inhibe edici ilaç kullanan 

çocuklarda başarısız olduğu bildirilmiştir. 

Renner (2010) Enteral tüp hemşireliği ve 

tüp yerleşimini doğrulama 

ile ilgili uygulamaları 

geliştirerek standardize 

etmek 

Yoğun bakımda tedavi 

gören neonatal hastalar 
62 hastadan 
toplanan toplam 
223 gastrik aspirat  

pH <5.5 Aspiratların %69’unda pH≤5.5 bulunmuş ancak yöntemin 

güvenilir olmadığı bildirilmiştir.  

Gilbertson ve ark. 
(2011) 

Gastrik tüp yerleşimini 

doğrulamada güvenilir ve 

pratik pH kesme noktasını 

belirlemek 

Yoğun bakımda tedavi 

gören 4 hafta- 9 ay yaş 

aralığındaki pediatrik 

hastalar 

645 hastadan 
toplanan 4330 
gastrik aspirat 

pH≤4 
pH≤5 
 

Hastaların üçte ikisinde pH≤4 kesme noktasının nazogastrik 

tüp yerleşimini doğrulamada pratik olmadığı, güvenli 

beslemenin sağlanmasında pH≤5 kesme noktasının güvenilir 

olduğu ve pH>6 olduğu durumlarda doğrulamanın radyoloji 

ile sağlanması gerektiği bulunmuştur. 
Ellett ve ark. (2014) Pediatrik hastalarda gastrik 

tüp yerleşimini doğrulamada 

pH, bilirubin ve CO2 ölçüm 

yöntemlerinin geçerliliğini 

karşılaştırmak 

24 hafta-212 ay yaş 

aralığındaki pediatrik 

hastalar 

5 ayrı hastaneden 

toplam 276 
pediatrik hasta 

pH≤5 Mide aspiratında pH ölçümü, bilirubin ölçümü ve 

kolorimetrik kapnometri yöntemlerinin yanlış gastrik tüp 

yerleşimini belirlemede yararlı olmadığını, pH ölçüm 

yönteminin duyarlılığının %10 özgüllüğünün ise %91.9 

olduğunu bildirmişlerdir. 
Meert ve ark. 
(2015) 

Asit inhibitörü alan/almayan 

ve sürekli 

beslenen/beslenmeyen 
infantlarda gastrik pH 
değerlerini karşılaştırmak 

Yoğun bakımda tedavi 

gören infantlar 
54 infant hasta pH≤5.5 Sürekli beslenmeyen ve asit inhibitörü almayan infantların 

%97’sinde, asit inhibitörü alanların %77’sinde ve sürekli 

beslenenlerin %67’sinde mide aspiratı pH değeri ≤5.5 

bulunmuştur. pH yönteminin trakeal yerleşimi belirlemede 

etkin fakat özefageal ve duoduneal yerleşimi ayırt etmede 

güvenilir olmadığı bildirilmiştir. 
Metheny ve ark. 
(2017) 

Mide ve trakeal aspiratları 

ayırt etmede 4 farklı pH 

kesme noktasının duyarlılık, 

özgüllük, pozitif ve negatif 

prediktif değerlerini 

kıyaslamak 

Nazogastrik veya 
orogastrik tüp takılı, 

mekanik ventilatöre 

bağlı, yoğun bakımda 

tedavi gören infantlar 

212 infant hastadan 
toplanan 212 mide 
aspiratı ile 60 

trakeal aspirat 

pH<4.0  
pH<4.5  
pH<5.0 
pH<5.5 

Duyarlılığı en yüksek, özgüllüğü en düşük gastrik pH değeri 

<5.5 bulunmuştur. Gastrik aspiratların ortalama pH değeri 

4.8 bulunmuştur. Asit inhibitörü alan ve sürekli beslenen 

hastalarda en iyi negatif prediktif değer pH<5 kesme noktası 

için elde edilmiştir. Tüp yerinin doğrulanmasında 

değerlendirilen pH kesme noktalarının hiçbiri radyoloji ile  

%100 uyum göstermemiştir. 
Kemper ve ark. 
(2019) 

İnfantlarda enteral tüp 

aspiratlarının pH değerlerini 

ve bu değerleri etkileyen 

faktörleri belirlemek 

Neonatal yoğun bakım 

ünitesinde tedavi gören 

infantlar 

1.024 infanttan elde 
edilen 6979 pH 
değeri 

pH<5 Hastaların %97.5’inde mide aspiratlarının pH değeri <5 
bulunmuştur. Sonuçlar yenidoğan popülasyonunda tüp 

yerinin doğrulanmasında pH yönteminin kullanışlı ve 

nispeten kolay bir yöntem olduğunu desteklemektedir.  
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Kura Nehri'nin (Merkez, Ardahan) Bazı Su Kalite Parametrelerinin İncelenmesi 
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Özet 

Yüzey suları; hidrolojik değişim, toprak erozyonu, yer kabuğunun hava koşullarından dolayı aşınması, tarımsal 

faaliyetler, evsel ve endüstriyel atıksuların kontrolsüz deşarjı gibi nedenlerle kirlenmektedir. Nehirler ana iç su 
kaynaklarını oluşturduğundan, kirliliği önlemek ve kontrol etmek için suyun kalitesi hakkında bilgi sahibi olmak 

gerekir. Bu kapsamda, Kura nehri'nin bazı su kalite parametreleri değerlendirilmiştir. Ardahan ilinde bulunan Kura 

nehri, Allahuekber Dağları'nın il sınırı içindeki kuzey yamaçlarında çıkan bazı derelerin Göle Ovası'nda 

birleşmesiyle oluşmuştur. Nehir, Göle Ovası'nda doğup, Türkiye sınırından çıkarak Azerbaycan'a kadar uzanıp 

son olarak Hazar Denizi'ne dökülmektedir. Türkiye'deki 189 km'lik bölümünün tamamı Ardahan il sınırları 

içindedir. Bu çalışmada, doğal durumlara ve antropojenik etkilere maruz kalan Kura nehrinde, 6 örnekleme noktası 

belirlenerek su örnekleri alınmış ve bazı su kalite parametrelerinin zamansal ve mekansal değişimlerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma zamanı olarak, 2019 yılı Temmuz ayı belirlenmiştir. pH, sıcaklık, elektriksel 

iletkenlik, bulanıklık, çözünmüş anyonlar (F-, Cl-, Br-, NO2
-, NO3

-, SO4
2-, PO4

3-) ve çözünmüş katyonlar (Na+, K+, 
Ca2+, Mg2+) değerlendirilmiştir. Kura nehrinde; ortalama pH 8.04-8.27, sıcaklık 18.9-21.6 0C, elektriksel iletkenlik 
206-248 , bulanıklık 30-34 ntu aralığında değişkenlik göstermiş; Temmuz ayı'nın ortalama pH 8.18, sıcaklık 

20.1 0C, elektriksel iletkenlik 222.5 , bulanıklık 32.3 ntu olarak tespit edilmiştir. Çözünmüş anyonlardan; 

ortalama florür 0,086-0,117 mg/L, klorür 2,955-4,528 mg/L, nitrit 0,001-0,065 mg/L, bromür 0,008 mg/L, nitrat 

0,23 mg/L, sülfat 1,875-2,280 mg/L, fosfat 0,282-0,362 mg/L aralığında değişkenlik göstermiş; Temmuz ayı'nın 

ortalama florür 0,098 mg/L, klorür 3,614 mg/L, nitrit 0,017 mg/L, bromür 0,002 mg/L, nitrat 0,058 mg/L, sülfat 

2,096 mg/L, fosfat 0,329 mg/L konsantrasyonlarında olduğu belirlenmiştir. Çözünmüş katyonlardan; ortalama 

sodyum 8,977-10,679 mg/L, potasyum 2,175-2,564 mg/L, magnezyum 5,290-6,748 mg/L, kalsiyum 19,013-
21,842 mg/L aralığında değişkenlik göstermiş; Temmuz ayı'nın ortalama sodyum 9,666 mg/L, potasyum 2,317 

mg/L, magnezyum 5,943 mg/L, kalsiyum 19,795 mg/L konsantrasyonlarında olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kura nehri, su kalitesi, Ardahan 

 

Examination of Certain Water Quality Parameters of Kura River (Center, Ardahan) 

Nesrin DURSUN 1,2* 

1Ardahan University, Environmental Engineering Department, Ardahan, Turkey 

2Ardahan University, Central Research Laboratory Application and Research Centre, Ardahan, Turkey 

*Corresponding author, e-mail: nesrindursun@ardahan.edu.tr 

Abstract 

Surface waters are polluted due to various reasons such as hydrological change, soil erosion, weathering of the 
earth crust because of weather conditions, agricultural activities, uncontrolled discharge of domestic and industrial 
wastewater. Since rivers form the main inland water resources, it is necessary to have knowledge about the quality 
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of water to prevent and control pollution. In this context, certain water quality parameters of the Kura River were 
evaluated. The Kura River in Ardahan was formed by the confluence of some creeks on the northern slopes of the 
Allahuekber Mountains within the provincial border on the Göle Plain. The river rises on the Göle Plain, reaches 

Azerbaijan by leaving the border of Turkey and finally flows into the Caspian Sea. The whole of the 189-km 
section of the river in Turkey is located within the provincial borders of Ardahan. In this study, in the Kura River 
which is exposed to natural situations and anthropogenic impacts, 6 sampling points were determined, water 
samples were obtained and the examination of the temporal and spatial changes of certain water quality parameters 
was aimed. The period of the study was determined as July 2019. The pH, temperature, electrical conductivity, 
turbidity, dissolved anions (F-, Cl-, Br-, NO2

-, NO3
-, SO4

2-, PO4
3-) and dissolved cations (Na+, K+, Ca2+, Mg2+) were 

evaluated. In the Kura River, the average pH varied between 8.04-8.27, temperature 18.9-21.6  0C, electrical 
conductivity 206-248  and turbidity 30-34 ntu; July's average pH was detected as 8.18, temperature 20.1  
0C, electrical conductivity  222.5  and turbidity 32.3 ntu. In terms of the dissolved anions, the average 
fluoride varied between 0,086-0,117 mg/L, chloride 2,955-4,528 mg/L, nitrite 0,001-0,065 mg/L, bromide 0,008 
mg/L, nitrate 0,23 mg/L, sulphate 1,875-2,280 mg/L, phosphate 0,282-0,362 mg/L; July's average fluoride was 
detected in the concentration of 0,098 mg/L, chloride 3,614 mg/L, nitrite 0,017 mg/L, bromide 0,002 mg/L, nitrate 
0,058 mg/L, sulphate 2,096 mg/L and phosphate 0,329 mg/L. In terms of the dissolved cations, the average sodium 
varied between 8.977-10.679 mg/L, potassium 2.175-2.564 mg/L, magnesium 5.290-6.748 mg/L, calcium 19.013-
21.842 mg/L; July's average sodium was detected in the concentration of 9.666 mg/L, potassium 2.317 mg/L, 
magnesium 5.943 mg/L and calcium 19.795 mg/L. 

Keywords: Kura river, water quality, Ardahan 

 

 

 

1. Giriş 

Su, ekosistemin temel bileşenini oluşturan abiyotik faktörlerden biridir. Su kaynakları yer altı suları, 

buzullar, nehirler, göller, dereler ve yağış (kar, yağmur, çiğ) olarak sıralabilir. İçme suyu temini başta olmak üzere, 

tarım ve hayvancılık faaliyetleri, endüstriyel faaliyetler, hidroelektrik enerjisi, balıkçılık faaliyetleri, su sporları vs. 

alanlarda su kaynakları önemlidir. Bu kaynakların korunması sürdürülebilirlik için önem arz etmesine rağmen, 

bazı kirletici etkilerden dolayı su kaynakları kirliliğe maruz kalmaktadır. 

Antropojenik kirlilik, dünyada tatlı su kaynağının % 90'ını sağlayan küresel göllerin, nehirlerin ve 

rezervuarların yarısından fazlasının su kalitesinin bozulmasına neden olmuştur (Dai vd., 2017). Nehir kirliliği, 

gelişmekte olan ülkelerde artan bir endişe haline gelmiştir. Nehirler, yerel bölgelerde evsel, endüstriyel ve tarımsal 

faaliyetlerde sadece su karşılamaya değil, aynı zamanda su kıtlığı yaşanan yakınındaki bölgelere suyu aktarmak 

için kullanılan en önemli su kaynaklarından biridir. Antropojenik faaliyetler sonucunda nehirler, kirliliği bertaraf 

etmek için kullanılmıştır. Bu faaliyetler sonucunda deşarj edilen atıksular, alıcı suyun özümleme kapasitesini 

aştığında, insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır (Shahid vd., 2019; Zolfagharipoor ve 

Ahmadi, 2016). Doğal (hidrolojik değişim, toprak erozyonu, yer kabuğunun hava koşullarından dolayı aşınması) 

faktörler ve antropojenik (kentleşme, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler) faktörler su kalitesinin düşmesine neden 

olan çevresel sorunları oluşturmuştur. Doğal ve antropojenik faktörler bir bölgedeki yüzey suyu kalitesini 

belirlemek için bir bütün olarak değerlendirilmelidir (Dunca, 2018; Singh vd., 2004; Carpenter vd., 1998; van 

Wezel vd., 2017; Fan vd., 2012). Yağış'ın yoğun olduğu dönemlerde, nehir akışında ani değişiklikler nehir 

yataklarının içeriğini karıştırabilir, tortu ve kirletici parçacıkları biriktirebilir ve bu nedenle nehir suyu kalitesi 
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ciddi boyutlarda bozularak ekosistemlerde büyük etkiler oluşturabilir (Ko vd., 2010). Arazi kullanımı ve arazi 

örtüsü değişikliği, hem nehir sistemlerinin kirlilik kaynaklarını yoğunlaştırabilir hem de jeomorfolojik özelliklerini 

değiştirebilir. Nehirler, yakınındaki alanlardan gelen kirleticilerin kara-su etkileşiminde toplayıcı rolü 

oynamaktadır. Bu nedenle, akış ve su kalitesi gibi nehir koşulları, sadece nehir ekosisteminin göstergesi 

olmamakta, aynı zamanda yakınındaki çevresel etkilerinde göstergesi olmaktadır (Zhou vd., 2012). Arazi 

kullanımı ve arazi örtüsü değişimi, su kimyası parametrelerini önemli derecede etkilemektedir (Hunsaker ve 

Levine, 1995; Tran vd., 2010; Zhou vd., 2012). 

Bu araştırmada, Kura nehri'nin (Merkez, Ardahan) bazı su kalite parametrelerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Ardahan'da kış döneminin yağışlı ve ortalama yedi ay gibi uzun süreli olması, dolayısıyla Kura 

nehri'nin donmuş olması, kış dönemini takip eden iki ayda (Mayıs-Haziran) ise buzların ve karların erimesi, Kura 

nehri'nin taşmasına neden olmakta bunun sonucunda da Ardahan Ovası sular altında kalmaktadır. Bu durum, nehir 

suyu kalitesi ve ekosistemde ciddi etkiler oluşturmaktadır. Kura nehri'nin Haziran ayı sonuna doğru, normal akış 

dengesine ulaştığı düşünülerek, Temmuz 2019 çalışma zamanı olarak belirlenmiştir.  

2. Materyal ve Metod 

Ardahan ilinde bulunan Kura nehri, Allahuekber Dağları'nın il sınırı içindeki kuzey yamaçlarında çıkan 

bazı derelerin Göle Ovası'nda birleşmesiyle oluşmuştur. Nehrin ülkemizdeki 189 km'lik bölümünün tamamı il 

sınırları içindedir (Ardahan İli Brifing Raporu, 2016). Kura nehri, Ardahan ili sınırından çıkarak Azerbaycan'a 

kadar uzanmakta son olarak Hazar Denizi'ne dökülmektedir. 

Ardahan ilinden geçen nehirde, Şekil 1'de belirtildiği üzere 6 örnekleme noktası belirlenerek su örnekleri 

alınmıştır. Bu örnekleme noktalarının konumu Tablo 1'de verilmiştir.  

 

Şekil 1. Kura Nehri (Merkez, Ardahan) örnekleme noktaları (Google Earth, 2019) 
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Tablo 1. Örnekleme noktaları konumu 

 

Kura nehri'nin bazı doğal (hidrolojik değişim, toprak erozyonu vs.) durumlar ve iklim koşulları nedeniyle 

Haziran ayı sonuna doğru normal akış dengesine ulaştığı düşünülerek, Temmuz 2019 çalışma zamanı olarak 

belirlenmiş ve haftalık su örnekleri alınmıştır. Örnekler alındıktan sonra, numune kabı içinde bazı fiziksel, 

kimyasal veya biyolojik reaksiyon olabileceğinden dolayısıyla alınmış numunelerin kompozisyonu birkaç dakika 

içinde değişebileceğinden, örneklemeden sonra ki beş dakika içinde yerinde analiz yapılmasının gerekliliği bazı 

araştırmacılar tarafından bildirilmiştir. Bu kapsamda pH, sıcaklık, elektriksel iletkenlik ve bulanıklık araştırma 

alanında ölçülmüştür. Florür, klorür, nitrit, bromür, nitrat, sülfat, fosfat, sodyum, potasyum, magnezyum ve 

kalsiyum konsantrasyonları ise Dionex ICS-5000+ İyon kromatografi (IC) cihazı ile belirlenmiştir. 

3. Bulgular ve Tartışma 

Araştırma alanında ölçümü yapılan parametrelerin, haftalık sıraya göre ortalamaları; pH 8.24, 8.04, 8.17 ve 

8.27; sıcaklık 20.8, 19.2, 21.6 ve 18.9 0C; elektriksel iletkenlik 220, 206, 216 ve 248 

ve 33 ntu olarak belirlenmiştir. 

Florür, doğada bileşik halinde ve yüzey sularında 0.01-0.3 ppm aralığında bulunmaktadır (Bağlar, 2010). 

Kura nehrinde, Şekil 2'de verildiği üzere ortalama florür konsantrasyonu birinci ve ikinci hafta örneklerinde 0,093 

mg/L, üçüncü hafta örneklerinde 0,085 mg/L, dördüncü haftada ise 0,115 mg/L olarak tespit edilmiştir. 

Klorür konsantrasyonunun doğal sularda 5 mg/L’yi geçmediği, yağmur sularında ise 3 mg/L olduğu 

bildirilmiştir. Klorür konsantrasyonu yüksek olan sularda sodyum miktarı da yüksek olup, sularda klorürü 

etkileyen tuz NaCl'dir (URL-1). Endüstriyel ve evsel atıksular alıcı ortama verildiğinde, bu sular klorür 

konsantrasyonunda artışa neden olmaktadır (Samsunlu, 2013). Kura nehrinde, Şekil 2'de verildiği üzere ortalama 

klorür konsantrasyonu ilk üç haftalık örneklerde (üçüncü hafta birinci örnekleme noktası haricinde) 3,3 mg/L, 

dördüncü haftada ise 4,4 mg/L olarak tespit edilmiştir.  
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Şekil 2. Florür ve klorür konsantrasyonlarının zamansal ve mekansal değişimi 

Evsel ve endüstriyel atıksuların nütrient giderimi yapılmadan deşarj edilmesi, tarımsal faaliyetlerde 

bilinçsiz kullanılan kimyasal gübrelerin toprakta birikmesi, yüzey ve yer altı sularında nitrat kirliliğine neden 

olmaktadır. Nitritin ise balık, bentik fauna, fitoplankton ve bitkilere toksik etki yaptığı bildirilmiştir (Dursun, 

2012). Kura nehrinde, Şekil 3'te verildiği üzere birinci haftada ortalama nitrit konsantrasyonu 0,063 mg/L ve 

ortalama nitrat konsantrasyonu 0,226 mg/L olarak belirlenmiştir. Diğer haftalarda, nitrit konsantrasyonu ikinci 

hafta birinci örnekleme noktası haricinde, nitrit ve nitrat konsantrasyonu tespit edilmemiştir.  

Brom, yer kabuğunda eser miktarda olup, organik madde bakımından zengin şeyllerde bulunması nedeniyle 

yüzey sularına göre yer altı sularında daha fazla bulunmaktadır. Ayrıca, bazı endüstriyel atıksularda da 

bulunmaktadır (Akın ve Örgün, 2018). Kura nehrinde, Şekil 3'te verildiği üzere ortalama bromür konsantrasyonu 

0,0085 mg/L olarak sadece birinci hafta tespit edilmiştir. 
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Şekil 3. Nitrit, bromür ve nitrat konsantrasyonlarının zamansal ve mekansal değişimi 

Sıcak mevsimlerde; ötrofik göller ve körfezlerde, durgun nehirlerde ve bataklık bölgelerde H2S çıkışı 

gözlenmektedir. Bu durum, yarım dolulukta akan beton kanalizasyon borularında da olmaktadır. H2S'i H2SO4'e 

oksitleyen bakteriler, doğada her yerde bulunduğu gibi evsel atıksularda da bulunmaktadır (Samsunlu, 2013). 

Ayrıca, yüzey sularındaki sülfat artışının yüzeye yakın buhar yoğuşmasından kaynaklandığı bazı araştırmacılar 

tarafından bildirilmiştir. Kura nehrinde, Şekil 4'te verildiği üzere birinci, üçüncü ve dördüncü hafta örneklerinde 

ortalama sülfat konsantrasyonunun 2,2 mg/L, ikinci hafta örneklerinde ise 1,83 mg/L olduğu tespit edilmiştir. 

Sularda fosfor, fosfat olarak bulunmaktadır. Fosfor ve azot, sularda fazla miktarda bulunduğunda alg 

patlamasına neden olmaktadır. Fosfor konsantrasyonu, sıcak mevsimlerde 0.005-5 mg/L seviyelerinde 

tutulabilirse, yüzey sularında ötrofikasyon engellenmiş olur (Samsunlu, 2013). Kura nehrinde, Şekil 4'te verildiği 

üzere ortalama fosfat konsantrasyonu birinci hafta örneklerinde 0,313 mg/L, ikinci hafta örneklerinde 0,275 mg/L, 

üçüncü ve dördüncü hafta örneklerinde 0,35 mg/L olarak tespit edilmiştir.  
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Şekil 4. Sülfat ve fosfat konsantrasyonlarının zamansal ve mekansal değişimi 

Sodyum konsantrasyonu, yüzey sularında genel olarak tuz kullanımı nedeniyle çok yüksektir. Alıcı ortam 

olarak kullanılan yüzey sularında, yemek tuzu (NaCl) yüksek miktarlarda bulunmaktadır. Yüzey sularında klorürle 

birlikte yüksek sodyum, potasyum seviyesinin çok düşük olmasını etkilemektedir (Jayanthi, 2019). Kura nehrinde, 

Şekil 5'te verildiği üzere ortalama sodyum konsantrasyonu, birinci haftada 9,5 mg/L, ikinci haftada 8,7 mg/L, 

üçüncü haftada 8,9 mg/L, dördüncü hafta ise 10,5 mg/L olarak tespit edilmiştir. Potasyum'un ortalama 

konsantrasyonu ise Şekil 5'te verildiği üzere birinci ve ikinci hafta 2,2 mg/L, üçüncü hafta 2,32 mg/L, dördüncü 

hafta 2,55 mg/L olarak belirlenmiştir. 

 

Şekil 5. Sodyum ve potasyum konsantrasyonlarının zamansal ve mekansal değişimi 

Kalsiyum ve magnezyum, doğal yüzey ve dip sularında en fazla bulunan ana katyonlardır. Kalsiyum, 

kayalardan kolayca çözünebilir veya topraktan sızabilir. Sudaki CO2 kalsiyum karbonat varlığında çözülür, bu 

durumda elde edilen tamponlanmış sistem çoğu doğal suyun pH'sını 6.0-8.0 arasında tutmaktadır. Kalsiyum 

konsantrasyonu, doğal tatlı sularda 10 mg/L'den düşük olup, kireç taşı ve karbonat kayaları yakınında bulunan 

sularda 30-100 mg/L arasında olabilir (Kumar ve Geetha, 2012). Kura nehrinde, Şekil 6'da verildiği üzere ortalama 

magnezyum konsantrasyonu, birinci hafta 6,18 mg/L, ikinci ve üçüncü hafta 5,2 mg/L, dördüncü hafta 6,7 mg/L 
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olarak belirlenmiştir. Kalsiyum ortalama konsantrasyonu ise Şekil 6'da verildiği üzere birinci ve ikinci hafta 18,5 

mg/L, üçüncü hafta 19,2 mg/L, dördüncü hafta 21,5 mg/L olarak tespit edilmiştir. 

 

Şekil 6. Magnezyum ve kalsiyum konsantrasyonlarının zamansal ve mekansal değişimi 

4. Sonuç 

Yüzey suları, atık bertarafı ve tarımsal uygulamalar başta olmak üzere antropojenik faaliyetlerden kaynaklı 

kirlenmelere karşı hassastır. Bu suların su kalitesi, doğrudan insan ve çevre sağlığını ilgilendirdiğinden, yüzey 

suyu kirliliği güncel en önemli su kirliliği sorunlarından biridir. Bu kapsamda, 2019 yılı Temmuz ayı'nda Kura 

nehri'nin (Merkez, Ardahan) bazı su kalite parametreleri incelenmiştir. Kura Nehri'nin su kalitesinde, antropojenik 

etkilere kıyasla hidrolojik değişkenlik ve iklim değişikliği etkisinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Kar 

yağışının yoğun olması ve sıcaklığın 0 0C'nin altında olması nedeniyle don olması, kış dönemi sonunda karların 

erimesi ile Kura nehri taşmakta ova bir süreliğine göle dönüşmekte, bu durumda toprak erozyonuna neden 

olmaktadır. Nehrin yakınından geçtiği kırsal bölgelerde, evsel atıksuların nehre verilmesi ile kimyasal su 

kalitesinde düşme beklenmesine rağmen kirliliğin yüksek olmadığı belirlenmiştir. Bunun nedeni, Ardahan'a 

Haziran-Temmuz aylarında uzun süreli yağmur yağmış olması ve buna bağlı olarakta kirliliğin seyrelmiş olması 

olarak düşünülmektedir. Ayrıca, Ardahan'da (i) endüstriyel faaliyetlerin aktif olmaması, (ii) ilkbahar-yaz 

mevsiminin çok kısa olması ve gece-gündüz sıcaklık farkının yüksek olmasına bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin 

az yapılması yada yapılmaması gibi nedenler Kura nehri kirliliğinin düşük olmasını etkilemiştir. Sodyum ve klorür 

konsantrasyonunun, evsel atıksu deşarjından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Nitrat ve fosfat kirliliğinin kaynağı 

kimyasal gübrelerdir. Araştırma sonuçlarında nitrat ve fosfat'ın olmaması yada düşük olması tarımsal faaliyetlerin 

aktif olmadığını ve evsel atıksuların kontrolsüz deşarj edildiğini doğrulamaktadır. Fosfat'ın 1 mg/L'den düşük 

olması nehirde ötrofikasyon olmadığını desteklemektedir. Yüzey sularında, klorürle birlikte yüksek sodyum'un 

potasyum seviyesinin çok düşük olmasını etkilediği bildirilmiştir.  

5. Teşekkür 

Saha çalışmasına yardımcı olan Metin DURSUN'a katkılarından dolayı teşekkür ederim. 
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Özet 

 

Bu çalışmada damızlık etlik piliç yumurtalarına in ovo beta alanin (βA) enjeksiyonunun çıkış özellikleri (çıkış 

gücü, çıkış ağırlığı, yemleme davranışı) ile embriyonik dönem ve çıkışta bazı sindirim sistemi ve metabolik olarak 

aktif organ ağılıkları üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla 960 adet kuluçkalık etlik piliç yumurtası (Ross 308) 

6 tekerrürlü 4 gruba rastgele dağıtılmıştır. Grupları pozitif kontrol (%0.9 in ovo serum fizyolojik enjeksiyonu; PK), 

negatif kontrol (enjeksiyonsuz, NK), beta alanin (%1 in ovo βA enjeksiyonu; İOβA) ve standart kuluçka 

prosedürüne (SK) tabi tutulan yumurtalar oluşturmuştur. İnkübasyonun 17. gününde in ovo beta alanin (βA)  

enjeksiyonu çıkış gücü ve yolksuz çıkış ağırlığını NK grubuna göre arttırırken, yumurtayı delip ölenlerin oranını 

her iki kontrol grubuna göre,  yeme ulaşma sürelerini NK ve SK grubuna göre düşürmüştür. Civciv kalite skoru 

İOβA grubu civcivlerinde tüm gruplardan daha yüksek bulunmuştur. Oransal göğüs kası (PM) ağırlığı dışında 

embriyonik dönem ve çıkışta bazı sindirim sistemi ve metabolik olarak aktif organ ağılıkları muamelelerden 

etkilenmemiştir. Oransal PM ağırlığı İOβA grubu civcivlerinde NK grubundan daha yüksek bulunmuştur. Mevcut 

çalışmanın sonuçlarına göre, ticari işletmelerde kuluçkanın 17. günü in ovo %1 βA beslemesi ile kaliteli ve fazla 

sayıda civciv elde edilmesi sağlanabilir. Ayrıca in ovo çalışmalarında negatif kontrol gruplarının oluşturulmasına 

gerek olmadığı, standart kuluçka işlemlerinin yeterli olduğu gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Beta alanin, etlik piliç, in ovo, göğüs kası 

1Helin ATAN’ın Yüksek Lisans Tezinden özetlenmiştir. 

 

 

 

 

Abstract 

 

In this study, the effects of in ovo beta alanine (βA) injection on hatching eggs (hatchability, hatching weight, 

feeding behavior) and some digestive system and metabolically active organ weights in embryonic period and 
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hatching were investigated. For this purpose, 960 broiler hatching eggs (Ross 308) were randomly distributed into 

4 groups with 6 replicates. According to this; Stage I.; 1. group in ovo salt injection (0.9%; positive control, PC); 

2. group negative control group (no injection, NC), 3. group consisted of in ovo βA injection (1%; IOβA), while 

the 4. group consisted of eggs subjected to standard incubation procedure (SC). On the 17th day of the incubation, 

in ovo beta alanine (βA) injection increased the hatchability and non-yolk hatching weight, compared to the NC 

group, while the ratio of those who pierced the eggs died when compared to the NC and SC groups. Chick quality 

score was found to be higher in İOβA group chicks than all groups. Apart from the proportional breast muscle 

(PM) weight, some digestive system and metabolically active organ weights were not affected by the treatments 

during embryonic period and hatching. Proportional PM weight was found higher in the chickens of the IOβA 

group than the NC group. According to the results of the present study, quality and high number of chicks can be 

obtained by feeding  in ovo 1% βA on the 17th day of hatchery in commercial enterprises.  In addition, it was 

shown that there is no need for negative control groups and standard incubation procedures are sufficient in in ovo 

studies. 

 

Keywords: Beta alanine, Broiler,  in ovo, pectoralis muscle 

Summarized from 1Helin ATAN’s Master Thesis. 

 

Giriş 

 

Beta alanin (βA) karnozin dipeptidin bir bileşeni olup bu dipeptidin biyosentezi bir substrat olarak βA 

mevcudiyetiyle belirlenir. İskelet kaslarındaki karnozinin konsantrasyonu, hayvanın türüne, hayvan yaşına ve aynı 

zamanda beslenme ve kas tiplerine bağlı olup tavukların beyaz kasları daha yüksek konsantrasyonda karnozin 

içermektedir (Maikhunthod, 2003). Yukarıda değinildiği gibi etlik piliçlerin göğüs kaslarında yüksek oranda 

bulunan karnozin ve bunun türevi olan anserin antioksidan ve nörotransmitterler olarak bilinirler. Karnozin, 

antioksidan aktivitesi ile depolamada etin stabilitesini artırabilir. Dahası karnozin hipoglisemik, hipotansif, 

antidepresan benzeri aktivite ve yaşlanma karşıtı etkilere sahip olduğundan dolayı etin besleyici kalitesine katkıda 

bulunmaktadır (Boldyrev ve diğ., 2013).  

Yumurtadan çıkış öncesi embriyonik dönem, kanatlılarda besinsel programlama bakımından oldukça 

kritiktir ( Kop-Bozbay ve diğ, 2013; Kop-Bozbay ve Ocak, 2015). Ancak diyetsel βA ilavesi ile kanatlı etlerinde 

bu dipetidlerin miktarındaki değişimlerin incelendiği çalışma sayısı sınırlı olmasına rağmen in ovo βA beslemesine 

rastlanılmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmada βA’nin, damızlık etlik piliç yumurtalarına in ovo enjeksiyonunun 

embriyonik dönem ve çıkışta bazı sindirim sistemi organları ve bazı metabolik olarak aktif organ ve dokuları, 

yolksuz embriyo ve çıkış ağırlığı, CAD ( Çıkış – 18E), çıkış gücü, ölüm dönemleri, civciv kalite skoru ve yeme 

ve/veya suya erişim üzerine etkilerinin ve in ovo besleme çalışmalarında kullanılan negatif kontrol grubunun 

standart kuluçka işlemlerinden bir farkının olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Metod 
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Ticari bir işletmeden satın alınan toplam 960 adet ROSS308 döllü etlik piliç yumurtası (Anaç yaşı 32 hafta), 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Kuluçkahanesi'nde, tesadüf 

parselleri deneme desenine göre 6 tekerrürlü 4 muamele grubuna ayrılarak, tekerrür başına benzer ağırlıkta 40 

yumurta olacak şekilde ön gelişim tablalarına yerleştirilmişlerdir. İn ovo enjeksiyonda kullanılmak üzere %0,9 tuz 

solüsyonu (serum fizyolojik) hazırlanmış ve bu solüsyonun bir kısmı, βA solüsyonu için kullanılmıştır. Buna göre 

1. grubu in ovo tuz enjeksiyonu (%0,9; pozitif kontrol, PK); 2. grubu negatif kontrol grubu (enjeksiyonsuz, NK); 

3. grubu in ovo %1 βA enjeksiyonu oluştururken 4. grubu standart kuluçka prosedürüne (SK) tabi tutulan 

yumurtalar oluşturmuştur.  Ön gelişim ve çıkış esnasında sıcaklık (37,7°C–37,2°C) ve nem (%60– 75) değerleri 

için firmanın (Çimuka T1280, Ankara, Türkiye) önerileri dikkate alınmıştır. Ön gelişimin 17. günü, hazırlanan 

solüsyonlar 19 mm ve 27-gauge’lık iğne kullanılarak yumurtaların küt kısımlarından amniyon sıvısına enjekte 

edilmiştir. Enjeksiyonun yapıldığı bölge etil alkol ile temizlenip sıvı parafin ile kapatılarak yumurtalar tablalarına 

yerleştirilmiştir. Enjeksiyon ve dolayısıyla delme işlemi yapılmayan NK grubunun yumurtaları da in ovo 

enjeksiyon yapılan yumurtalara benzer şekilde muameleye tabi tutulmuştur. Embriyonik gelişimin 18. (18E), 19. 

(19E) ve 20. (20E) günlerinde her muameleden toplam 6 yumurta alınarak, bunların embriyo ağırlıkları ile yolk 

ağırlıkları kaydedilmiştir.  Daha sonra özafagustan anüse kadar olan sindirim sistemi ve organlar dikkatli bir 

şekilde çıkarılmıştır. Toplam sindirim sistemi, kalp, karaciğer, proventrikulus, taşlık, ince bağırsak, ITM (Ilio 

tibialis muscle) ve PM (Pectoralis muscle) ağırlıkları belirlenmiş yolksuz embriyo ağırlığına göre standardize 

edilmiştir. Kuluçka sonrası, çıkış gücü (ÇG) hesaplamak için her bir tabladan elde edilen canlı civcivler sayılmış 

ve döllü yumurta sayısına oranlanarak hesaplanmıştır. Ayrıca kuluçka sonrası çıkış elde edilemeyen yumurtalar, 

delinmeyenler (delmeden ölen) ve delinen (deldikten sonra ölen) yumurtalar olarak sınıflandırılıp sayıları 

belirlenip oranları da hesaplanmıştır. Elde edilen civcivlerin civciv kalitesini ve hareketliliğini belirlemek için 

kalite skoru (KS) Tona ve diğ. (2003) ve yemleme testi Aigueperse ve diğ. (2013)’nın önerdiği şekilde 

değerlendirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen veriler SPSS 17.0 paket programında analiz edilmiştir. Verilerin 

normallik varsayımı için Kolmogorov-Simirnov testi uygulanmış, varyansların homojenliği Levene testi ile 

değerlendirilmiştir. Çalışmanın verileri Tek Yönlü Varyans analizine tabi tutulmuş ve çoklu karşılaştırma 

testlerinden Duncan testi kullanılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 

 

In ovo  % 1 βA (İOβA) enjekte edilen, NK ve SK ile karşılaştırıldığında yolksuz civciv çıkış ağırlığını ve CAD 

artırmıştır (Çizelge 1, P<0.05). Civciv çıkış ağırlığı ile ilgili sonuçlar farklı dozlarda (% 0, % 0.75 ve % 1.5) in 

ovo βA beslemesinin yapıldığı Kop-Bozbav ve diğ., (2018)’nin sonuçlarını desteklemektedir. Nitekim araştırıcılar 

kontrole göre % 0.75 βA ilavesinin çıkış ağırlığını  %7.4 arttırdığını bildirirken mevcut çalışmada da bu farklılık  

% 4.95 olarak belirlenmiştir. Ayrıca βA ilave edilen gruplarda YSK kullanımının artması, yolksuz embriyo ve 

çıkış ağırlığının artması ile birbirini desteklemektedir (Çizelge 1, P<0.05). Amino asit ve türevleri ile in ovo 

beslemesi ile embriyonun YSK kullanım etkinliği uyardığı ve sonuç olarak bağırsak gelişimi hızlandırdığı 

bildirilmiştir (Kop-Bozbay ve diğ., 2015). Mevcut çalışmada İOβA ‘nın yumurta sarısını kullanımı etkinliği önemli 
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düzeyde uyardığı ve muhtemelen bu nedenle, kalıntı yumurta sarı İOβA civcivlerinde kalıntı YSK’sının daha 

düşük olduğu bildirilmiştir.  

 

Embriyonik dönemde ve çıkışta mutlak ve oransal taşlık, proventrikulus, ince bağırsak ve toplam sindirim 

sistemi, metabolik olarak aktif organ ve dokulardan kalp, karaciğer ve ITM ağırlıkları in ovo βA enjeksiyonundan 

etkilenmezken (P>0.05), çıkış günü mutlak ve oransal PM ağırlıkları etkilenmiştir (Çizelge 1, P<0.05). İOβA 

grubu civcivlerin mutlak ve oransal PM ağırlıkları NK’dan, yüksek bulunmuştur (P<0.05). Bu durum, embriyo 

için gereksinim duyulan besin maddelerinin artırmasına bağlanabilir (Bhanja ve Mandal, 2005). Nitekim, in ovo 

βA enjeksiyonunun civciv ağırlığını ve yolk kullanımını artırmasıda bu bulgular açıklamaktadır. 

 

Yapılan çalışmada çıkış gücü ile ilgili bulgular (Çizelge 2), en yüksek çıkış gücünün İOβA 

yumurtalarından elde edildiğini ve bunun da NK grubundan yaklaşık 5.3 birim daha fazla olduğu göstermektedir 

(P<0.05). Normal şekilli yumurtalarda çıkış gücü % 87.2 iken  (Kamanli ve diğ., 2010) mevcut çalışmada en düşük 

çıkış gücüne sahip NK grubunda bu oran % 89.96 bulunmuştur. Bu durum in ovo beslemede kullanılan 

yumurtalarımızın standartlara uygun olduğunu ve βA enjeksiyonunun çıkış gücünü arttırıcı yönde etkisinin bir 

ispatı olabilir. Kop-Bozbay ve diğ. (2018) kuluçka randımanı ve embriyonik ölümlerin in ovo βA enjeksiyonundan 

etkilenmediğini bildirmelerine rağmen, mevcut çalışmada çıkış gücünün artmasının yanında, yumurtayı delipte 

ölenlerin oranı in ovo βA enjeksiyonu ile her iki kontrol grubundan daha düşük bulunmuştur (Çizelge 2, P<0.05). 

İOβA civciv kalitesi puanları tüm grupların skorlarından daha yüksek bulunmuştur (Çizelge 3, P<0.05). Bu durum  

embriyoda protein sentezi ve birikimini etkileyen faktörlerin, Tona skorunu olumlu yönde etkilediğini bildiren 

çalışma sonuçlarını (Tona ve diğ., 2003, 2005, Decuypere ve Bruggeman, 2007) desteklemektedir. Ayrıca, 

özellikle canlılık ve hareketliğin bir ölçüsü olarak çıkışta daha yüksek Tona skoruna sahip olan civcivler 

fonksiyonel sindirim sistemine de sahip olacaklar ve sonuçta daha hareketli ve yem yeme istekleri de daha yüksek 

olacaktır. Mevcut çalışmada yemleme davranışı ilk yeme ulaşma süreleri belirlenerek ölçülmüştür (Aigueperse ve 

diğ., 2013). Gerçekten de, NK ile karşılaştırıldıklarında, İOβA civcivlerinin yeme daha erken sürede ulaştıkları ve 

yem tüketimine başladıkları belirlenmiştir (P<0.05).  

 

 

 

Çizelge 1. İn ovo serum fizyolojik (PK), enjeksiyonsuz (NK), in ovo βA (İOβA) enjekte edilen 
ve standart kuluçka işlemi uygulanan yumurtalardan (SK) elde edilen embriyoların ve günlük civcivlerin oransal 

yumurta sarı kesesi (yolk), göğüs kası (PM) ağırlıkları ile yolksuz canlı ağırlıkları  
 Yaş (gün)   PK NK İOβA   SK OSH P değeri 

Yolk, g/100 
g CA 

18E   44.91ab   43.52b  45.58a  43.93b 0.876 0.391  
19E    40.14 40.75  40.85   40.27 0.986 0.859  

 20E 24.63 20.42 31.13 22.08 1.957 0.233  
 Çıkış 14.90 15.41  12.81 18.34 0.713 0.876 
PM, g/100 g 
CA 

Çıkış   1.97ab   1.68b   2.01a    1.87ab 0.040 0.009 

Embriyo, gr 18E 30.11 29.76 29.87    30.58 0.248 0.688 
 19E 32.30 32.13 32.42    32.92 0.182 0.487 
 20E 33.29 33.12 34.08    33.54 0.232 0.515 
 Çıkış 34.45ab 34.13b 35.82a    34.52ab 0.232 0.038 
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 CAD   4.34ab   4.37ab    5.95a      3.94b 0.257 0.019 
OSH: Ortalamanın standart hatası.CAD:Çıkış-18E ağırlığı. 
 a,b: Her bir muamele grubundaki barlar arasındaki istatistikî farkı göstermektedir (P<0.05). 
 

 
 
Çizelge 2. İn ovo serum fizyolojik (PK), enjeksiyonsuz (NK), in ovo βA (İOβA) enjekte edilen 
ve standart kuluçka işlemi uygulanan yumurtalardan (SK) elde edilen civcivlerin çıkış oranları 

 PK NK İOβA SK OSH P değeri 
Çıkış gücü, % 91.05ab 89.96b 95.27a 92.85ab 0.770 0.044 
Delip ölen, % 5.68a 5.75a 2.86b 3.81ab 0.437 0.033 
Geç dönem ölen, % 3.27 4.29 1.87 3.33 0.390 0.177 
Çıkışı ağırlığı, g 43.88 44.24 44.80 44.64 0.220 0.472 

OSH: Ortalamanın standart hatası. 
 a,b: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki farklılıklar önemlidir (P<0.05). 
 
 

Çizelge 3. İn ovo serum fizyolojik (PK), enjeksiyonsuz (NK), in ovo βA (İOβA) enjekte edilen 
ve standart kuluçka işlemi uygulanan yumurtalardan (SK) elde edilen günlük civcivlerin kalite 
(Tona skorları) skorları ve yem tüketimine başlama süreleri 

 PK  NK İOβA SK OSH P değeri 
Civciv kalitesi   97.94b   98.16b   99.61a   97.16b   0.319 0.042 
Yeme ulaşma süresi, s 245.16ab 298.50a  130.50b 292.00a  16.684 < 0.001 

OSH: Ortalamanın standart hatası. 
 a,b: Aynı satırda farklı harf taşıyan ortalamalar arasındaki farklılıklar önemlidir (P<0.05). 

 

 

 

Sonuç 

 

Bu çalışmada %1 düzeyinde in ovo  βA beslemesi çıkış gücü, yolksuz embriyo ağırlığı, CAD, yolk kullanımını ve 

PM ağırlığını arttırmıştır. Ayrıca kuluçka sonunda daha kaliteli civciv elde edilmesini sağlamıştır. Sonuç olarak, 

ticari işletmelerde kuluçkanın 17. günü in ovo %1 βA beslemesi ile daha sağlıklı ve daha fazla civciv elde edilerek 

karlılık arttırılabilir. İn ovo çalışmalarında uygulanan negatif kontrol grubunun, standart kuluçka işlemlerine tabi 

tutulan etlik piliç yumurtalarından elde edilen civcivler üzerinde etkisi olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle yapılan 

in ovo çalışmalarında zaman ve iş gücü bakımından negatif kontrol grupları oluşturulmadan standart kuluçka 

işlemlerinin uygulanabileceği önerilebilir. 
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ÇEVRENİN KADIN SAĞLIĞINA ETKİSİ 
Mehtap KIZILKAYA1 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
 

Çevre, en genel tanımıyla, insanın içinde yaşadığı ve sürekli olarak yararlandığı tüm doğal varlıklar ile 

meydana getirdiği kültür ve tarihin birbiriyle etkileşim içinde bulunduğu bir sistemler bütünüdür. İnsan var 

olduğundan bu yana hem çevresindeki olaylardan etkilenmiş, hem de etkilemiştir. Doğal denge gittikçe 

bozulmaktadır (1). Son yıllarda dünyada olan iklim değişiklikleri, sıcaklıkların artması, buzulların erimesi, 

fırtınalar ve doğal bitki örtüsün değişim göstermesi uluslararası alanda birçok ülkenin beraber hareket etmesini 

sağlamış, çevreyi tehdit eden bu tarz durumlar uluslararası sorun olarak sayılmaktan çok, küresel sorunlar olarak 

kabul edilmiştir (2). Çevre sorunları artık yalnızca ülkelerin sorunu değil, bu yaşlı gezegende yaşayan ve 6.7 

milyarı aşan tüm insanlığın ortak sorunudur. Çevre ile ilgili bu sorunların bazıları ozon tabakasının korunması, 

okyanusların korunması, hava kirliliği ve iklim değişikliği gibi sorunları içermektedir. Yaşlı gezegenimizi 

yaşanabilir bir hale getirmenin yolu, çevre sorunlarına karşı kalıcı çözümler bulmaktır (3). 

İnsan-çevre ilişkisi dinamik ve iki yönlü bir süreçtir. Kadın, "tıpkı erkek gibi", yaşamı, içinde bulunduğu 

üretim süreci, barınma, beslenme, ailesine bakmak gibi kişisel ihtiyaçları nedeni ile doğa ile iç içedir. Ancak çevre, 

kişiyi kadın ya da erkek olmasına göre farklı yönlerde ve boyutlarda etkilemektedir. Toplumda, çok fazla rolleri 

olan kadınların, çevre koşullarına bağlı olarak gelişebilecek sağlık sorunları gün geçtikçe artmaktadır. Çevresel 

koşulların değişmesi ile bu sorunlarda da değişiklikler görülmektedir. Ekonomik koşulların olumsuzluğu ve 

sağlıksız kentleşmenin en çok yoksulları ve kadınları etkileyeceği düşünülmektedir. Bu durum, temiz içme 

suyunun bulunmaması, evde ve toplumda yetersiz sanitasyon, kömür ve diğer yakıtlarla yemek pişirme ve 

ısınmaya bağlı olarak ev içi hava kirliliği gibi tehlikelerin, zamanının %80-90'ının evde geçiren kadınların 

yaşamını ve sağlığını daha da fazla etkileyebilmektedir  (4). 

İnsanın ana rahmindeki yaşamı rahat ve güvenli gibi görünebilir. Ancak, burada bile sorunlar her zaman 

görülür. Şöyle ki her şeyini ana rahminden temin eden yeni insan (cenin), annenin beslenme biçiminden başlayıp 

annenin, psikolojik yapısından bile etkilenir. Anne yeterli ve düzenli beslenmiyorsa veya anne sinirli ve gergin ise 

bu anne rahmindeki çocuğun biyolojik, bilişsel, psikolojik ve kültürel yapısı ve davranışlarını doğrudan etki 

edebilmektedir. Bu nedenle anne hamile iken sinirlenmemesi, sigara, alkol gibi alışkanlıklarından vazgeçmesi, 

sakin bir yaşam sürmesi, çocuğun yeteneklerinin gelişmesi için müzik dinlemesi ve düzgün konuşması istenir. 

Çünkü çocuğun ilk çevresel ortamı anne rahmidir. Annenin yaşayacağı en küçük olumsuzluk, çocuğun biyolojik, 

kültürel, bilişsel ve psikolojik yapısı ve gelişimini etkileyecektir(5). 

Toplumda bazı hastalıklar, kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmektedir. Sıklık artışının yanı sıra, 

hastalıktan etkilenme boyutu da erkeklere göre daha farklı olmaktadır. Toplumdaki sosyal baskılar nedeniyle 

hastalıklarını gizlemekte ve sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktadırlar. Yoksul ailelerde tedavide öncelik 

erkeklere ve erkek çocuklara verilmektedir. Kadın, bu tür hastalıklar sonucu fiziksel güç kaybı nedeniyle, temiz 

su ve gıda temin edebilmekte zorluk çekmekte ve bunun sonucu kadında beslenme bozukluğu ve sağlığının giderek 

kötüleşmesi söz konusu olmaktadır (4). 
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İnsan, beden, ruh, zihinsel ve sosyal yapısıyla gerçek anlamda insandır. Bunlardan birinde görülecek bir 

aksaklık insanı sağlıklı ve tam olarak nitelendirilebilmesinde sıkıntı yaratır. İnsan bedensel, ruhsal ve sosyal özellik 

ve kapasitelerini tam olarak yansıtabildiği, yapabildiği, gösterebildiği, davranabildiği ölçüde kendisini ifade 

edebilir ve sağlıklıdır. Bu özellikleri görebildiğimiz insanları anlayabilir, anlatabilir ve sağlıklı iletişim kurabiliriz. 

İnsan çevresi bedensel, ruhsal ve sosyal yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Çevre ne kadar iyi ve uyumlu ise bedensel 

yapı başta olmak üzere ruhsal ve sosyal yapı da o oranda sağlıklı ve iyi olur. Bu nedenle çevrenin zararlı etkileri, 

bedende bir takım rahatsızlıklar oluşturarak, aynı zamanda ruhsal yapıya, aynı şekilde ruhsal yapı da ortaya çıkan 

bir rahatsızlık, bedene de zarar verecektir. Bu nedenle olumsuz çevre etmenlerinin meydana getirdiği rahatsızlık 

ruh sağlığına da zarar verebilmektedir. Yaşanılan yerin hava, su, toprak, gürültü ve görüntü kirliliğinden tutanda, 

insanlar arasındaki iletişim bozukluklarına kadar her türlü olumsuz çevre koşulları insanın biyolojik, ruhsal, 

bilişsel ve sosyal yapılarını olumsuz etkiler. Bunların her birinin ayrı ayrı etkilerini açıklamak çok uzun olacaktır. 

İşyeri, yaşama ve dinlenme alanlarında beden ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen, çalışanlarda verim düşüklüğüne 

neden olan birçok çevresel etmen vardır. Yaşanılan yerin her türlü çevre koşulları, özellikle işyeri koşuları sağlık 

açısından çok önemlidir. İşyerindeki olumsuz koşular beden, ruh ve bilişsel yapılar üzerine yıpratıcı ve bozucu 

etkiler yarar. Örneğin iş yeri stresi kalp krizi, riskini önemli ölçüde yükseltir (5). 

Sonuç  

İnsanın ömür uzunluğu, sağlığı, dinçliği, zekâ düzeyi, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, ruhsal yapısı gibi tüm 

özellik ve karakterlerinin ortaya çıkışından, iki temel öğe olan genetik yapı ve çevre doğrudan sorumludur. Bu iki 

temel öğe birbiriyle ne kadar uyumlu ve etkileşimli ise insanında her türlü e özelliği de o derece sağlıklı ve yaşam 

kalitesini etkileyici olur. Kadınların annelik rolleri de dikkate alındığında kadın sağlığının iyi olması çocukların 

ve aslında tüm ailenin sağlığını etkilemesi bakımından önemlidir. 
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Farklı Kireçleme Materyalleri (Granül-Toz) ve Şlam Uygulamalarının Biber Bitkisinin Verimi ile 

Toprağın pH ve Mineral Madde İçeriği Üzerine Etkisi 

  

Bülent YAĞMUR1*           Bülent OKUR1             Nur OKUR1 

  

1*:Ege Universitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü , Bornova, İZMİR, 

*bulent.yagmur@ege.edu.tr 

 Özet: Bu çalışma 2 farklı kireç formu (toz ve granül) ile şeker pancarı fabrikasyon atığı şlamın birlikte 

kullanımının biber bitkisinin verimi ve toprağın pH, mineral madde içeriği üzerine olan etkisini belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Deneme sera koşullarında saksı denemesi olarak yürütülmüştür. Deneme materyali toprağın 

pH’sını 6.5’e yükseltmek için gerekli olan kireç ihtiyacı belirlendikten sonra deneme konuları kireç ihtiyacının 

tamamının granül ve toz kireç ile şlamdan karşılanacağı uygulamalar yanında bu materyallerin farklı oranlarda 

karışımlarından oluşturulmuştur. Buna göre deneme konuları; Kontrol (K), Toz Kireç (TK), Granül Kireç (GK), 

Şlam (ŞL), %25 TK+%75 ŞL,   %50 TK+%50 ŞL, %75 TK+%25 ŞL, %25 GK+%75 ŞL, %50 GK+%50ŞL ve 

%75 GK+%25 ŞL şeklinde belirlenmiştir.  Araştırmada saksılara dekara 300 kg hesabı ile kireç uygulaması 

yapılmış ve saksılar bir ay inkübasyona bırakılmıştır. Saksılara temel gübreleme amacıyla N, P, K, uygulaması 

ekimden önce toprağa karıştırılmak suretiyle uygulanmıştır. Araştırma sonucunda toz kireç ve şlam uygulaması 

biber bitkisinin verim miktarı  üzerine en fazla etkili olan uygulamalar olup istatistiki olarak önemli bulunmuştur. 

Kireç ve şlam uygulamaları toprak pH’sını kontrole göre artırmış ve bu artış, toz ve granül kireçle birlikte şlam 

uygulamalarında da ortaya çıkmıştır. En yüksek pH artışı toz kireç (6,42) uygulamasında belirlenmiştir. Kireç 

ve şlam uygulamaları kontrole göre 0,8-0,9 birim pH artışı sağlamıştır. Toprağın pH ve mineral madde içeriği 

üzerine uygulamaların etkinliği TK > ŞL > GK > %50 TK+ %50 ŞL > %25 GK+%75 Ş şeklinde belirlenmiş ve 

en yüksek değerler genellikle toz kireç ve şlam uygulamalarından elde edilmiştir. Kontrol ise en düşük değerlere 

sahip uygulama olmuştur. 

Anahtar kelimeler: Kireç, şlam, biber, verim, bitki besin madde 

 

The Effect of Applications of Different Liming Materials (Granule-Dust) and Vinasse on Yield of Pepper 

and pH and Mineral Matter Content of Soil 

Abstract: This study was carried out in order to determine the effect of two different lime form (powder and 

granule) and sugar beet factory waste (vinasse) on  yield of pepper and pH and mineral matter content of soil.  The 

experiment was carried out as a pot experiment under greenhouse conditions. Initially, the lime requirement was 

determined to increase to 6.5 the pH of the experiment soil, and then the treatments were determined as 

follows:  Control (C), Dust Lime (DL), Granule Lime (GL), Vinasse (V), %25 DL+%75 V,  %50 DL+%50 V, 

%75 DL+%25 V, %25 GL+%75 V, %50 GL+%50 V and  %75 GL+%25 V.  Lime at the rate of 300 kg/da was 

applied to each pot soil and the pots were left to incubate for one month. N, P and K were applied to the soil before 
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planting as basic fertilization. As a result of the research, the applications of DL and V increased significantly the 

yield of pepper plant. Lime and vinasse applications increased soil pH compared to control, and this increase was 

also observed in the treatments where DL and GL were applied together with vinasse. The highest pH increase 

(6.42) was determined in PL application. Lime and vinasse applications increased pH 0.8-0.9 unit compared to 

control. The effectiveness of the applications on soil pH and mineral matter content was determined as DL> V> 

GL> 50% DL + 50% V> 25% GL+75% V and the highest values were generally obtained in the applications of 

DL and V. Control was the application with the lowest values. 

Key words: Lime, vinasse, pepper, yield,  plant nutrient 

 

 

 

Giriş 

Bitkilerde besin elementi noksanlıklarının ortaya çıkmasında en yaygın olan faktörler; toprakta besin elementinin 

mutlak noksanlığı ve besin elementinin bitki tarafından alınabilirliğini sınırlandıran toprak ve diğer çevre 

etmenleridir. Bu bağlamda bitki besin maddesi alınımı dolayısıyla toprak verimliliğini etkileyen faktörlerinin 

başında toprak reaksiyonu ya da bir başka ifadeyle toprak pH’sı gelmektedir. Toprak reaksiyonu, sayısız toprak 

özelliklerinin bir indikatörü olup, toprağın çoğu fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini etkileyen önemli 

toprak özelliklerindendir. Toprak reaksiyonu (pH) herhangi bir toprağın asit, nötr veya alkalin yapıda olduğunu 

ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Toprak çözeltisindeki hidrojen iyonları konsantrasyonu asitliğin, hidroksil 

iyonları konsantrasyonu ise alkalin yapının bir göstergesidir Herhangi bir toprağın bitki gelişme ortamı olarak 

uygunluğu ve mikroorganizmalarca arzu edilmesi dahi, o toprağın asit, nötr ya da alkalin karakterde olup 

olmamasına bağlıdır. Toprakta çeşitli olaylar sonucu oluşan hidrojen iyonlarını nötrleştirmek için kireçleme 

maddelerine gereksinim duyulur. Nemli bir toprağa kireç uygulandığında, toprak çözeltisi kalsiyum iyonlarıyla 

doygun hale gelir. Çözeltide konsantrasyonu artan aktif kalsiyum iyonları, değişim komplekslerindeki hidrojen 

iyonları ile yer değiştirir. Böylece toprak pH değerinde artış meydana gelir, dolayısıyla toprak asitliği giderilir. 

Asit karakterli toprakların üretkenliğini arttırmak için kireçleme ilk basamaktır. Asit tepkimeli topraklarda kültür 

bitkilerinin optimum düzeyde yetiştirilmesi, kireçleme yapılarak toprak pH’sının istenilen düzeye getirilmesiyle 

mümkündür. Kireç gereksinimi denildiği zaman; “optimum bitki gelişmesine uygun pH’nın sağlanabilmesi için 

topraktaki toplam asitliği nötralize edebilecek kireç miktarı” anlaşılmalıdır (Karamanve ark., 2012) 

Kireç taşı (CaCO3) çok sık olarak asidik topraklan nötralize etmek için kullanılmaktadır. Yanmış kireç (CaO) ve 

hidrate kireç (Ca(OH)2) Avrupa’da çok yaygın bir şekilde kireçleme materyali olarak kullanılmaktadır. Uygun 

kireçleme mteryalinin seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar arasında, kireçleme materylininn nötrleştirme 

değeri, magnezyum içeriği incelik derecesi ve reaksiyona girme düzeyi sayılabilir 

Asit bir toprağa ilave edilen kireç materyalinin cinsi ve parça büyüklüğü ile toprakta cereyan eden reaksiyonlar 

arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Aynı toprağa ilave edilen farklı irilikteki ve farklı yapıdaki kireç materyallerinden 

aynı sonucu almak mümkün değildir. İnce öğütülmüş kireç taşının iyi bir şekilde dağıldığı topraklarda, birim 
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toprağa isabet eden parçacık miktarı daha fazladır. Ayrıca, parçacıklar arasındaki mesafe daha az ve toprağın 

nötralizasyonu daha hızlı olacaktır 

Asit pH’lı  toprakların yaygın olduğu ülkelerde, kirece alternatif olmak üzere cüruf (kalsiyum ve magnezyum 

silikat), şeker fabrikası atığı (şlamp veya şlempe), çimento fırını tozu, kağıt ve çelik endüstrisi atıkları, yumuşakça 

deniz hayvanları ve salyangoz vb. canlıların  kabukları, doğal kalsitik kireç gibi yerel kaynaklar ile toprak asitliğini 

düzeltmek için farklı ürünlerde çalışmalar yoğunluk kazanmıştır (Gonzalez-Fenandez ve ark., 2004; Castro ve 

Crusciol, 2013). Ülkemizdeki asit pH’lı toprakların nötralizasyonu için oldukça fazla miktarda kirece ihtiyaç 

bulunduğunu bildiren araştırıcılar şeker fabrikalarının atığı şlam materyalininin paketlenerek asit topraklarda 

toprak düzenleyici olarak kullanılması halinde fabrikalar için önemli bir sorunun ortadan kalkacağını ve bu 

materyalin de değerlendirilmiş olacağını vurgulamışlardır. Organik madde ve bazı bitki besin elementlerini de 

içeren şlamın kullanım alanı bulmasının  şeker fabrikaları için önemli bir bertaraf sorununa da çözüm sağlanmış 

olacaktır.   

Materyal ve Yöntem 

Materyal 

Toprak Materyali  

Araştırmada kullanılan toprak materyalini İzmir ili Ödemiş ilçesinde üretici tarlasından usulune uygun olarak 

alınan yüzey toprak örneği oluşturmaktadır (Jackson, 1962). Toprak örneği E.Ü. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi 

ve Bitki Besleme Bölümü serasında hava kurusu hale gelinceye kadar kurutulmuş, 4 mm’lik elekten elenmiştir. 

İyice karıştırılan toprak örneğinden laboratuar analizleri için 5 kg kadar ayrılmış, arta kalan toprak serada saksı 

denemesinde kullanılmıştır. Araştırma materyali toprak örneğinin fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları Tablo 1‘de 

verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde, araştırma materyali toprak örneği kumlu tın bünyeli ve orta derecede asit 

reaksiyona sahip olduğu, tuzluluk probleminin olmadığı belirlenmiştir. Kireççe ve organik maddece fakir olan 

toprakta  toplam azot (N) ve alınabilir kalsiyum (Ca) orta, alınabilir P yeterli, alınabilir K içeriğinin düşük (fakir), 

alınabilir  magnezyum (Mg), sodyum (Na) demir (Fe), bakır (Cu), çinko (Zn) ve mangan (Mn) kapsamlarının ise 

yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır (Yağmur, 19978)(Tablo 1). 

 

  Tablo 1. Denemelerinin yürütüldüğü saksılarda kullanılan toprak örneğinin fiziksel ve  

               kimyasal özellikleri 

Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Birim Sonuç Yorum 
pH  5.55 Orta Derecede Asit 

Toplam Tuz  % 0.037 Sorun yok 

Kireç (CaCO3) % 1.21 Kireççe fakir 

Kum % 72.00  

Mil % 14.00  

Kil % 14.00  

Bünye  Kum-Tın  

Organik .Madde % 1.94 Fakir 
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Toplam-N % 0.086 Orta 
A

lı
n

ab
il

ir
 

P mg/kg 10.80 Yeterli 

K mg/kg 178 Fakir 

Ca mg/kg 960 Orta 

Mg mg/kg 70.0 Yeterli 

Na mg/kg 19.80 Sorunsuz 

Fe mg/kg 7.16 Yeterli 

Cu mg/kg 0.94 Yeterli 

Zn mg/kg 1.27 Yeterli 

Mn mg/kg 17.91 Yeterli 

 

 Granül ve Toz Kireç Materyalleri 

Araştırmada kullanılan kireç materyali Kimtaş Kireç San. Tic. A.Ş. firmasından temin edilen %90 saflıkta granül 

ve toz (min. % 90 Süper Granül ve Süper Toz Tarım Kireci) tarım kireci kllanılmıştır. 

 Şlam Materyali 

Denemede kullanılan şeker fabrikası atığı şlam Susurluk Şeker Fabrikasından temin edilmiştir. Araştırma 

materyali şlam örneğinin fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları Tablo 2‘de verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde 

kuvvetli alkalin reaksiyona sahip şlam örneğinin tuz içeriğinin düşük, kireç içeriğinin oldukça yüksek, organik 

madde içeriğinin yeterli toplam azot (N) içeriğinin ise düşük (fakir) olduğu belirlenmiştir. Alınabilir fosfor (P), 

potasyum (K), Çinko (Zn) ve Bakır (Cu) içeriğinin yetersiz dolduğu örnekte alınabilir mağnezyum (Mg), sodyum 

(Na), demir (Fe) ve Mangan (Mn) kapsamının yeterli, alınabilir kalsiyum (Ca) içeriğinin ise yüksek düzeyde 

olduğu saptanmıştır. (Tablo 2).   

Tablo 2.Denemelerinin yürütüldüğü saksılarda kullanılan şlam örneğinin fiziksel ve  kimyasal  

             özellikleri 

YapYapılan Analizler Birim Şlam                  Yorum 

pH  9.45 Kuvvetli alkalin 

Toplam Tuz (%) 0.046 Tuzsuz 

Kireç (%) 80.41 Çok fazla Kireçli 

Organik Madde (%) 3.40 İyi 

Toplam  Azot (%) 0.045 Fakir 

Alınabilir  Fosfor (ppm) 2.20 Yetersiz 

Alınabilir Potasyum (ppm) 78.4 Yetersiz 

Alınabilir Kalsiyum (ppm) 5242 Yüksek 
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Alınabilir Magnezyum (ppm) 157.4 Yeterli 

Alınabilir Sodyum (ppm) 29.18 Yeterli 

Alınabilir Demir (ppm) 26.04 Yeterli 

Alınabilir Çinko (ppm) 0.12 Yetersiz 

Alınabilir Bakır (ppm) 0.31 Yetersiz 

Alınabilir Mangan (ppm) 2.40 Yeterli 

 

Bitki Materyali 

Araştırmanın bitki materyalini serada saksı denemesi şeklinde yürütülen biber bitkisi oluşturmaktadır. Araştırmada 

kullanılan biber Capsicunm annuum var. cerasiforme çeşidi kiraz biberidir. Meyveleri çeşide göre küçük, oval, 

yuvarlak, küre şeklinde veya uzunca, yassı minyatür sivribiber şeklindedir. 2-3 cm uzunluğunda ve 1-1.5 cm 

çapındad ır. Arnavut biberi olarak adlandırılan bu biberler acı veya tatlı olup meyveleri genellikle bitki üzerinde 

dik olarak dururlar. 

Yöntem 

Sera Denemesi 

Çalışmada kullanılacak saksı toprağının pH içeriği belirlendikten sonra, asit reaksiyona sahip bu toprağın kireç 

ihtiyacının belirlenmesinde Dunn ve SMP yöntemi (Dunn, 1943; Kacar 1994) dikkate alınarak toprağın kireç 

ihtiyacı belirlenmiş ve araştırma konularına göre kireç miktarları hesaplanmıştır.  

Asit topraklar için kireç ihtiyaçlarının belirlenmesinde en uygun yöntem olan Dunn yöntemi (Dunn, 1943) dikkate 

alınarak araştıma materyali toprak örneğinin kireç ihtiyaçı tayin edilmiş ve araştırma konularına göre kireç 

miktarları hesaplanmıştır. Toprakların kireç ihtiyacı için pH’yı 6.5’a çıkarmak hedeflenmiştir. Araştırmada; 

kontrol dahil 10 farklı deneme konusu belirlenmiş (Tablo 3), daha sonra hesaplanan kireç miktarı karşılığı deneme 

konularına göre şlam miktarları tespit edilmiştir (Tablo 4).  

                                            Tablo 3. Deneme konuları 

 Uygulama No Uygulama 
I Kontrol, 
II Toz Kireç (TK), 
III Granül Kireç (GK), 
IV Şlam (ŞL), 
V %25 TK+%75 ŞL,    
VI %50 TK+%50 ŞL, 
VII %75 TK+%25 ŞL 
VIII %25 GK+%75, ŞL 
IX %50 GK+%50ŞL   
X %75 GK+%25 ŞL 

 

Deneme 4 kg toprak alan plastik saksılarda tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak toplam 30 

adet saksıda yürütülmüştür. Deneme konularına göre saksılara kireç ve şlam uygulaması yapıldıktan sonra saksılar 

30 gün süreyle inkübasyona tabi tutulmuştur.  Saksılar her iki günde bir tartılarak tarla kapasitesine gelinceye 

kadar su ilave edilmiştir. 
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Biber tohumları perlit ve torf ortamında çimlendirildikten sonra deneme saksılarına her saksıya 2’er adet 

biber fidesi olacak şekilde inkübasyon süresi sonunda saksılara şaşırtılmıştır. Saksılara temel gübrelemede olarak 

her saksıya eşit miktarda 200 mg/kg  N; 100 mg/kg  P2O5 ve 250 mg/kg K2O toprakla iyice karıştırılarak 

uygulanmıştır. Ayrıca her saksıya ayrıca üstten sonrası 50 mg/kg N  üst gübre olarak verilmiştir. Saksılara 

başlangıçta su tutma kapasitesinin % 60’ı olarak her gün tartılmak suretiyle sulama yapılmış, vejetasyon 

aşamasında bu miktar su tutma kapasitesinin %80’ine ulaşmıştır. Deneme konuları saksılardan toplanan biber 

meyveleri tartılarak saksı verimleri belirlenmiştir. 

                               

 

Tablo 4.  Araştırma konularına göre uygulanan kireç ve şlam miktarları 

Uygulama Kireç ve Şlam (kg/da) 
I 0 
II 300 
III 300 
IV 373 
V 75+280 
VI 150+187 
VII 22.5+287 
VIII 75+280 
IX 150+187 
X 22.5+280 

I:Kontrol, II:Toz Kireç (TK), III:Granül Kireç (GK), IV:Şlam (ŞL), V: %25 TK+%75 ŞL,   VI: %50 TK+%50 ŞL, 

VII: %75 TK+%25 ŞL, VIII: %25 GK+%75, ŞL IX: %50 GK+%50ŞL  X: %75 GK+%25 ŞL 

 

Toprak Örneklerinin Fiziksel ve Kimyasal Analizlerinde Kullanılan Yöntemler 

Hasat sonrası deneme saksılarından alınan toprak örneklerinde pH, saf su ile sature edilen macunda cam elektrotlu 

pH metre ile, suda çözünür toplam tuz; sature toprak macununda elektriksel geçirgenliğinin EC-metre cihazında 

ölçülmesi suretiyle, kireç (CaCO3); Scheibler kalsimetresi ile belirlenmiştir. Toprak örneklerinde bünye analizi 

Bouyoucos hidrometrik yöntemi ile; organik madde Reuterbeg-Kremkus yöntemiyle yaş yakma uygulanarak 

belirlenmiştir. Toprak örneklerinin toplam azot miktarı modifiye makro Kjeldahl yöntemi ile alınabilir fosfor  

sodyum bikarbonat ile ekstraksiyon yöntemi ile kolorimetrik olarak, alınabilir potasyum, kalsiyum 1 N Amonyum 

Asetat (pH=7,0) kullanılarak elde edilen ekstraktın alev fotometresi ile; aynı ekstrakta magnezyum ise atomik 

absorpsiyon spektrofotometresinde ölçülerek, alınabilir demir, bakır, çinko ve mangan içerikleri toprak 

örneklerinin DTPA + TEA ile ekstraksiyonu sonrası süzüğün atomik absorpsiyon spektrometrede okunması 

suretiyle tayin edilmiştir (Kacar, 1994).  

Denemede Kullanılan İstatistik Değerlendirme Yöntemleri  

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin istatistiki değerlendirilmeleri TARİST paket programına göre 

yapılmıştır (Açıkgöz ve ark., 1994). 
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Resim 1. Saksı denemesi biber bitkileri  

 

       

 

      

Resim 1. Saksı denemesi biber bitkileri ve biber meyveleri 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

 Kireç ve Şlam Uygulamalarının Biber Verimine Etkisi 

Serada saksı denemesi şeklinde yürütülen, farklı kireç ve şlam uygulamaları sonucu saksılardan elde edilen biber 

bitkisi verimlerine (g/saksı) ait sonuçlar ve istatistiki değerlendirmesi Tablo 5‘de verilmiştir  

Tablo 5.Kireç ve şlam uygulamalarının biber verimi üzerine etkisi (g/saksı) 

Uygulamalar Verim (g/saksı) 
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K 114 g 

TK 276 a 

GK  231 bc 

ŞL 249 b 

%25 TK+%75 ŞL 171 d 

%50 TK+%50 ŞL 190 d 

%75 TK+%25 ŞL 186 d 

%25 GK+%75 ŞL              159 e 

%50 GK+%50 ŞL   134 ef 

%75 GK+%25 ŞL   121 ef  

Mak. 276.00  

Min. 114,00 

Ort. 183,10 

LSD 29,25** 

Aynı grupta aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklılık önemli değildir, 

                              **: P<.01 düzeyinde önemli farklılık, öd: Önemli değil 

Tablo 5 incelendiğinde kireç ve şlam uygulamalarının biber bitkisi saksı verimi üzerine istatistiki olarak %1 (LSD 

0.01= 29.25) düzeyde önemli bulunmuştur (Tablo 5). Tüm uygulamalarda verim kontrole göre artış göstermiş en 

yüksek verim toz kireç uygulamasında (276 g/saksı) en düşük verim kontrol (114 g/saksı) uygulamasında elde 

edilmiş, ortalama verim 183.10 g/saksı olarak belirlenmiştir. Toz kireç uygulamasını şlam ve granül kireç 

uygulamaları izlemiş %50 toz kireç+%50 şlam ve %25 granül kireç+%75 şlam uygulamaları verim açısından bu 

uygulamaları takip eden en yüksek uygulamalar olarak belirlenmiş, tüm uygulamalar kontrole göre verim artışı 

sağlamıştır.    

Verilen kireç ve şlam miktarlarının etkisiyle yükselen toprak pH’sına bağlı olarak verimde önemli derecede artışlar 

kaydedilmiştir. Çeşitli araştırmacılar farklı bitkiler üzerinde yaptıkları çalışmalarda kireçlemenin verimi artırdığını 

bildirmişlerdir  (Haynes ve Ludecke, 1981; Wijewarda,  2001; Kovacevic ve Rastja, 2010; Effa ve ark., 2012).  

Asit topraklarda yapılan çalışmalarda, kireç ve kireçli materyal uygulamalarının  mısır, soya fasulyesi, buğday, 

yerfıstığı, yonca, ayçiçeği, çeltik ve kışlık arpa bitkilerinde verimi arttırdığı bildirilmektedir (Kant ve ark., 2006; 

Busari ve ark., 2008; Kovacevic ve Rastija, 2010; Andric ve ark., 2012; Ngane ve ark., 2012; Rastija ve ark., 2012; 

Ataur Rahman ve ark., 2013; Castro ve Crusciol, 2013; Karalic ve ark., 2013; Osundwa ve ark., 2013). Toprağın 

pH değerini yükseltmek için kullanılan kireç, toprağın fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini de 

etkilemektedir. Kireçli materyal uygulamaları topraktaki bazı bitki besin elementleri ve özellikle N, P, Ca ve 

Mg’un bitkiler tarafından alınabilirliğini artırmakta, buna bağlı olarak ürün verimi de artmaktadır. Düşük pH 

değerlerinde toksik etki yapabilecek düzeyde çözünürlüğü artan alüminyum (Al) ve mangan (Mn) gibi bazı bitki 

besin elementlerinin toksik etkileri, kireç ilavesi ile azalmaktadır (Adiloğlu,1989; Kant ve ark., 2006; Busari ve 
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ark., 2008; Şinik, 2011; Chimdi ve ark., 2012; Barik ve ark., 2013; Osundwa ve ark., 2013; Sarker ve ark., 2014). 

Araştırmamız sonucunda elde edilen bulgular birçok araştırıcının bu yönde bulduğu sonuçlarla benzerlik 

göstermeke ve uyum içinde bulunmaktadır 

 

 Kireç ve Şlam Uygulmalarının Toprağın pH ve Makro  Besin Element İçeriği Üzerine Etkisi 

Kireç ve şlam uygulamaların toprak pH’sı ile toprağın makro besin element içeriği üzerine olan etkisini belirlemek 

amacıyla deneme sonunda saksılardan alınan topraklar örneklerinde belirlenen pH, toplam N, alınabilir P, K, Ca 

ve Mg değerleri Tablo 6’ da verilmiştir.  

                Tablo 6. Kireç ve şlam uygulmalarının toprağın pH ve makro besin  element içeriği  

                            üzerine  etkisi 

Uygulamalar pH 
Toplam 

N (%) 

Alınabilir 

P (ppm) K (ppm) Ca (ppm) Mg (ppm) 

K 5.50 0.085 9.01 160 920 61 

TK 6.42 0.106 9.12 160 1064 63 

GK 6.34 0.100 9.10 161 1078 62 

ŞL 6.36 0.104 9.14 160 1090 65 

%25 TK+%75 ŞL 6.40 0.101 9.13 162 1084 64 

%50 TK+%50 ŞL 6.41 0.107 9.14 165 1070 65 

%75 TK+%25 ŞL 6.36 0.105 9.14 163 1042 65 

%25 GK+%75 ŞL 6.35 0.102 9.08 162 1050 67 

%50 GK+%50 ŞL 6.34 0.104 9.10 162 1062 62 

%75 GK+%25 ŞL 6.29 0.100 9.12 161 1070 62 

Mak. 6.42 0.107 9.14 164 1090 67 

Min. 5.50 0.085 9.01 160 920 61 

Ort. 6.28 0.101 9.11 162 1053 64 

      

Tablo 6 incelendiğinde kireç ve şlam uygulamalarının toprak pH’sını kontrole göre arttırdığı, bu artışın toz ve 

granül kireçle birlikte şlamın farklı miktarlarda birlikte denendiği uygulamalarda da olduğu görülmektedir. En 

yüksek pH değeri toz kireç (6.42), şlam (6.36), granül kireç (6.34) ve %50 TK+%50 ŞL  (6,41) uygulamalarında 

belirlenmiştir. Şlam ve kireç uygulamaları kontrole göre 0,8-0,9 birim pH artışı sağlamıştır. Araştırmada pH=6,5 

olacak şekilde kireçleme materyalleri uygulanması planlanmış nispeten bu hedefe ulaşılmıştır. Kireç ilavesinin 

toprak pH’sını artırdığını çeşitli araştırmacılar bildirmişlerdir. Ülgen (1967), toprak pH’sını yükseltmede Doğu 

Karadeniz Bölgesi topraklarında yaptığı çalışmada şlamın kireçten daha etkili olduğunu saptamıştır.  

Araştırmada en yüksek toplam N ve alınabilir P, K, Ca ve Mg değerleri sırasıyla %0.107; 9.14 ppp; 164 ppm; 1090 

pp ve 67 ppm olarak belirlenmiştir. En yüksek toplam N , alınabilir P, K, değeri  %50 TK+%50 ŞL uygulamasında; 
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en yüksek alınabilir Ca şlam uygulamasında; en yüksek alınabilir Mg değeri %25GK+%75 ŞL uygulamasında 

saptanmıştır (Tablo 6). Kireç materyaline alternatif bir materyal olarak şeker fabrikası atığı şlamın uygulandığı bir 

çalışmada araştırmanın son yılında yapılan toprak analizi sonucunda, artan şlam uygulamalarına paralel olarak 

toprak pH’sının arttığı,  toprak pH’sı ile alınabilir fosfor, alınabilir potasyum ve değişebilir kalsiyum arasında 

pozitif, ilişkiler olduğu belirlenmiştir. 

 

Kireç ve Şlam Uygulmalarının Toprağın Mikro Besin Element İçeriği Üzerine Etkisi 

Kireç ve şlam uygulamaların toprağın mikro besin element içeriği üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla 

deneme sonunda saksılardan alınan topraklar örneklerinde belirlenen, alınabilir Fe, Cu, Zn ve Mn değerleri Tablo 

7’ de verilmiştir.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7 .Kireç ve şlam uygulmalarının toprağın  mikro element içeriği üzerine etkisi 

Uygulamalar 
 Alınabilir   

Fe (ppm) Cu (ppm) Zn (ppm) Mn (ppm) 

K 7.42 0.81 1.04 17.01 

TK 8.93 0.82 1.52 17.64 

GK 9.44 0.81 1.24 17.15 

ŞL 9.10 0.73 1.45 17.87 

%25 TK+%75 ŞL 9.22 0.84 1.27 17.12 

%50 TK+%50 ŞL 9.70 0.91 1.62 17.08 

%75 TK+%25 ŞL 9.54 0.72 1.54 17.13 

%25 GK+%75 ŞL 9.51 0.80 1.22 17.96 

%50 GK+%50 ŞL 9.01 0.82 1.34 17.12 

%75 GK+%25 ŞL 9.19 0.83 1.21 17.08 

Mak. 9.70 0.91 1.62 17.96 

Min. 7.42 0.72 1.04 17.01 

Ort. 9.11 0.81 1.35 17.32 
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Tablo 7 incelendiğinde granül ve toz kireç ve şlam uygulamalarının toprağın mikro besin element içeriğinde 

kontrole göre artış meydana getirdiği en yüksek alınabilir Fe, Cu, Zn ve Mn değerlerinin sırasıyla 9.70 ppm; 0.91 

pp; 1.62 pp ve 17, 77 ppm olduğu saptanmıştır. En yüksek alınabilir Fe, Cu ve Zn değeri  %50 TK+%50 ŞL 

uygulamasında; en yüksek alınabilir Mn değeri %25 GK+%75 ŞL uygulamasında saptanmıştır. Kumar ve Chopra 

(2010) , yaptıkları bir çalışmada Hindistan’da şeker fabrikası atıklarını toprağa uygulayarak toprakların 

fizikokimyasal özelliklerindeki değişmeleri araştırmışlardır. Bu atıkların uygulanması ile topraktaki Fe, Zn, Cd, 

Cu, Pb and Cr miktarlarının arttığını ve hatta zehir etkisi yaptıklarını ortaya koymuşlardır.  Araştırma sonucunda 

bu tür atıkların toprağın kalitesini önemli düzeyde değiştirdiğini ve toprağın doğal yapısını bozduğunu ifade 

etmişlerdir. Bütün atık uygulanan parsellerdeki bitki besin element içerikleri kontrol parsellerine göre hep yüksek 

olduğu belirlenmiş sonuç olarak bu tip organik atıkların mutlaka analiz yapılarak uygun dozlarda ve uygun olan 

topraklara uygulanmasının önemli olduğunu da rapor etmişlerdir.  

Araştırma sonucunda toprak reaksiyonunun bitkinin istediği düzeye getirilmesi için yeterli miktarda kireç 

uygulamalası sonucunda topraktaki bitki besin elementlerinin alınabilir miktarındaki artış bitkinin beslenmesi 

üzerine direkt etkide buulunarak verime ve gelişmeye katkı sağladığı belirlenmiştir. Araştırmamız sonucunda toz 

kireç ve şlam ile bunların birlikte özellikle %25 TK+%75 ŞL;  %50TK+%50ŞL ve %75 TK+%25 ŞL 

uygulamalarının daha etkili olduğu belirlenmiştir. Benzer bulgular birçok araştırıcı tarafından da belirlenmiştir 

(Ülgen ve ark., 1967; Raison, 1979; Sezen,1981; Aydın ve Sezen, 1990; Aydın ve ark.,1997; Hackett ve ark.,1999; 

Zhang., 2001; Şimşek ve Aydın, 2002; Nath ve Sharma, 2002; Turan ve ark., 2002; Gaiser ve ark., 2004; Kant ve 

ark., 2006; Özyazıcı ve ark., 2014).  

 

Kireç ve Şlam Uygulmalarının Toprağın pH ve Mineral Madde İçeriği Arasındaki İlişkiler Üzerine Etkisi 

Araştırmanın sonunda tüm saksılardan alınan toprak örneklerinde pH, toplam azot alınabilir fosfor, potasyum, 

kalsiyum, mağnezyum, demir, bakır, çinko ve mangan analizleri yapılmış ve toprak pH’sı iletoprağın mineral 

madde içeriği arasında ilişkiler incelenmiş, elde edilen sonuçlar Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. Toprak pH’sı ile  toprağın mineral madde içeriği arasındaki ilişkilrer ve korelasyon  

                katsayıları 

Toprak Özellikleri pH 

Toplam N 0.923** 

Alınabilir P 0.896** 

Alınabilir K ns 

Alınabilir Ca 0.964** 

Alınabilir Mg ns 

Alınabilir Fe 0.928** 

Alınabilir Bakır -0.748* 

Alınabilir Çinko ns 

Alınabilir Mangan ns 
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                               *: P<0.05, **: P<.01 düzeyinde önemli farklılık, öd: Önemli deği 

Tablo 8 incelendiğinde, toprak pH’sı ile; toplam N (r= 0.9623**), alınabilir P (r= 0.896**), alınabilir Ca  (r= 

0.964**) ve alınabilir Fe=(r= 0.928**) pozitif, alınabilir Cu ile negatif (r=-748*) çok önemli ilişkiler 

belirlenmiştir. Toprak pH’sı arttıkça, toplam N, alınabilir P, Ca ve Fe linear olarak artmış, alınabilir Cu ise linear 

olarak azalmıştır.  Alınabilir K, Mg, Zn ve Mn ile toprak pH’sı arasında ilişki belirlenememiştir. Osundwa ve ark. 

(2013) toprak pH’sı ve diğer özellikler arasında benzer sonuçları bulmuşlardır. Sharma ve Dixit, (1994) kireç 

uygulamaları ile toprak pH’sı arasında pozitif bir korelasyon, yine kireç ile topraktaki alüminyum ve demir (Fe)’in 

farklı formları arasında da negatif korelasyonlar belirlemişlerdir. Toprak pH’sının yükselmesiyle alınabilir K 

düzeyinde bir miktar azalmanın söz konusu olabileceği bu nedenle kireç uygulamasının potasyumlu gübreleme ile 

desteklenmesi gerektiği Avukatoğlu (2009) tarafından bildirilmiştir. Çeşitli araştırıcılar asit topraklara kireç ilavesi 

ile fosfor elverişliliğinin arttığını ancak kireç ihtiyaçtan fazla miktarda uygulandığında verilen kirecin fosfor 

fiksasyonunu artırarak bitkiler tarafından azalttığını ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmada kireç ve şlam 

uygulamalarının ortam pH’sını yükseltmesi ile fosfor miktarının kontrol konusuna göre arttığı görülmektedir 

(Tablo 6). Topraktaki potasyumun dinamik yapısını toprağın tekstürü, organik madde, donma-çözülme, ıslanma-

kuruma, kireç ve pH’nın etkilediği bilinmektedir. Toprakların kireç, pH ve diğer bazı özellikleri toprakta 

potasyumun serbest bırakılmasına veya tutulmasına tesir ettiği bilinmektedir. Birçok araştırmacı yaptıkları 

araştırmalarında, asit toprakların tarımsal üretimi sınırlayıcı etkisini; bazı bitki besin maddelerinin (Ca, Mg, P) 

bitki tarafından alınabilirliğinin çok azalmasına, bazılarının (Fe, Mn, Al) ise zehir etkisi gösterebilecek düzeyde 

çözünürlüklerinin artmasına bağlamışlardır. Kireç, bitki beslemesi için gerekli olan kalsiyum ve magnezyum 

elementlerini de bitkilere sağlamakta, demir ve alüminyumun topraktaki çözünürlüğünü azaltmakta ve dolayısıyla 

fosforu elverişli hale getirerek aşırı potasyum alınımını engellemektedir. Araştırmadan elde edilen bulguların bu 

konuda çalışma yapan pek çok araştırıcının bulgularıyla uyum içinde olduğu belirlenmiştir. (Ülgen ve ark., 1967; 

1976; Haynes ve Ludecke, 1981; Shamshuddin ve ark., 2004; Kant ve ark., 2006; Şinik,  2011). 

Sonuç ve Öneriler 

Bitki besin maddelerinin yarayışlılığı toprak reaksiyonu (pH) ile ilişkilidir. Bir başka deyişle toprak pH’sı bitki 

besin maddelerinin alınabilirliğini önemli ölçüde etkileyen bir toprak özelliğidir. Toprağın pH değerini yükseltmek 

için kullanılan kireç, toprağın fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerini etkilemektedir Toprak asitliğini 

gidermede en çok kullanılan kireçleme materyalleri kireç taşı, sönmüş kireç, sönmemiş kireç, dolomit gibi 

kalsiyum bileşikleridir. Asit topraklara verilecek kireç miktarına toprağın pH’sı, tekstürü, organik madde miktarı, 

kil tipi ve miktarı, bitkinin pH isteği, kireçleme materyalinin parça büyüklüğü ve saflık derecesi etkili olmaktadır.  

Asit bir toprağa ilave edilen kireç materyalinin cinsi ve parça büyüklüğü ile toprakta cereyan eden reaksiyonlar 

arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Aynı toprağa ilave edilen farklı irilikteki ve farklı yapıdaki kireç materyallerinden 

aynı sonucu almak mümkün değildir. 

Uygulamalar kontrole göre toprataki besin elementlerinin alınabilirliği üzerine de etkili olmuştur. Tek başlarına 

toz kireç, şlam ve granül kireç şeklinde bir sıralama ile etkili olan kireç materyalleri, yanında toz kireç, şlam ve 

granül kireç şlamın farklı oranlarda karıştırılmasıyla yapılan uygulanmalarıda toprak pH’sını yükseltmede etkili 

olmuşlardır. Araştırmada şeker fabrikası atığı şlamında tek başına yada diğer kireçleme materyalleri (toz- granül 
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kireç) ile birlikte alternatif kireçleme materyali olarak kullanılabilir olduğunun saprtanması bu atığın 

değerlendirilmesi açısından da oldukça önemlidir. Şlam materyalinin organik madde ve az da olsa diğer bitki besin 

maddelerini içermesi ve bitki beslenmesi ve gelişiminde de rol oyayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, kireçleme 

kaynağı olarak şlamın tarımsal alanlarda kullanılması, şeker fabrikaları için önemli bir bertaraf sorununa da çözüm 

sağlanmış olacaktır. Öte yandan, bu atığın değerlendirilmesi açısından benzer çalışmaların farklı bitkilerde ve arazi 

(çiftçi) koşullarında devam ettirilmesinin yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.  
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2011-2016 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamalar Yarışmalarının İçerik Analizi 

Ayşen ÖZMEN1, Emine Didem EVCİ KİRAZ2 

                            1 İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu, 2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 

            Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Bölge Bürosu 1986 yılında ‘Herkes İçin Sağlık’ ilkesini gündeme getirmiş 

ve halk sağlığı alanında ‘Sağlıklı Kentler Projesi’ hareketini başlatmıştır. Sağlıklı Kentler Hareketi Sağlıklı 

Kentler Ağı’na çevrilmiş ve bir çok  kent/belediye bu sürece dahil olma yolunda girişimlerde bulunmuştur. 

Sağlıklı Kentler Hareketini ülkemizde geliştirebilmek, uygulamaya dökebilmek amacıyla şehir sağlığını öncelik 

edinen şehirler 2005 yılında bir araya gelerek ‘Sağlıklı Kentler Birliği’ni kurmuşlardır. Sağlıklı Kentler Birliği, 

kurulduğu günden bugüne ülke genelinde kent sağlığı adına çok önemli çalışmalara imza atmıştır. Bunlardan bir 

tanesi de, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamalar Yarışması’dır. Yarışmanın amacı yerel yönetimler arası rekabet 

oluşturmak değil, yerel yönetimler arası paylaşım platformu oluşturarak, yapılan projeleri görerek öğrenmek ve 

geliştirmektir. 

Çalışmanın amacı; şehir sağlığı alanında ülke genelinde yapılmış projeleri tek çatı altında inceleme 

imkanı sunmak, kent sağlığında kategorilere ayrılmış olan konuları ve projeleri incelemek ve yapılan projelerin 

geliştirilmesine öncü olmaktır. Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamalar Yarışmalarına katılan 297 proje içerik analizi 

yöntemiyle incelenmiştir. 

Bu çalışmada 2011-2016 yılları arasında yerel yönetimler tarafından şehir sağlığını kuvvetlendirmek için 

yapılan ve Sağlıklı Kentler Birliği'nin düzenlemiş olduğu Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamalar Yarışması'na 

katılan üye belediyelerin yaptığı 297 proje incelenmiştir. Yarışmaya başvuran projeler Sosyal Sorumluluk, Sağlıklı 

Şehir Planlaması, Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Çevre olmak üzere 4 farklı kategoride değerlendirilmiştir. Çalışmada, 

Sağlıklı Kentler Birliği'nin resmi internet sitesinde yer alan ve kitap halinde basılan Sağlıklı Şehirler En İyi 

Uygulamalar Yarışmasına başvuran projeler yer edinmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Kentler, Şehir Sağlığı, Sağlıklı Kentler Birliği 

 

 

 

Content Analysis of 2011-2016 Healthy Cities Best Practices Contests 

Ayşen ÖZMEN1, Emine Didem EVCİ KİRAZ2 

                            1 İzmir Kavram Vocational School, 2Aydın Adnan Menderes University, 

In 1986 the World Health Organization, the Regional Office for Europe, introduced the principle of Sağlık 

Health for All ’and launched the‘ Healthy Cities Project ’movement in the field of public health. The Healthy 

Cities Movement has been translated into the Healthy Cities Network and many cities / municipalities have begun 

to engage in this process. In order to develop and implement the Healthy Cities Movement in our country, cities 

that prioritize city health came together in 2005 and established the ‘Healthy Cities Association.. Since its 
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establishment, the Healthy Cities Association has carried out important works on behalf of urban health throughout 

the country. One of them is the Healthy Cities Best Practices Competition. The aim of the competition is not to 

create competition between local governments, but to learn and develop by seeing the projects that are carried out 

by creating a platform for sharing between local governments. 

Purpose of the study; The aim of the course is to provide the opportunity to examine the projects carried 

out in the country in the field of city health under one roof, to examine the subjects and projects that are categorized 

in city health and to pioneer the development of the projects. 297 projects participating in Healthy Cities Best 

Practices Contests were analyzed by content analysis method. 

In this study, 297 projects carried out by member municipalities that participated in the Healthy Cities 

Best Practices Contest organized by the Healthy Cities Association between 2011 and 2016 to strengthen city 

health by local administrations were examined. The projects that were submitted to the competition were evaluated 

in 4 different categories as Social Responsibility, Healthy City Planning, Healthy Life and Healthy Environment. 

In this study, the projects that applied to the Healthy Cities Best Practices Contest published on the official website 

of the Healthy Cities Association were published.. 

Keywords: Healthy Cities, City Health, Healthy Cities Association 

 

 

 

1. Giriş 

Dünya Sağlık Örgütünün sağlık tanımında ifade edilen ‘sadece hasta veya sakat olmama hali değil, 

fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma hali’ tanımında canlıların yaşamını sürdürdüğü ortam ve koşullar da ele 

alınmalıdır. İnsanoğlunun yerleşik hayata geçişinden bugüne yaşam alanlarımızı oluşturan şehirler, yaşam 

standartlarımızı belirlemiştir. Canlıların sağlıklı olma durumu ile onların yaşadığı ortamın da sağlıklı olduğu 

varsayılabilir. Sanayileşmenin etkisi ile hızlı kentleşme, kırdan kente göç, nüfus artışı ve nüfusun yapısındaki 

değişim sağlığı etkileyen şehir sorunları olarak ortaya çıkmıştır. Sağlıklı bir şehir elde etmek için ‘sağlığın 

geliştirilmesi’ gerekmektedir. Bu kavramın ortaya çıkışındaki nedenleri insanların hayat standartlarını ve kaliteli 

yaşama olan ilginin artması, kişilerin kontrol altında bir yaşam sürdürme isteği, geleneksel sağlık eğitimi 

uygulamalarının sınırlı kaldığının farkına varılması olarak sıralayabiliriz.  

Sağlığın geliştirilmesi çalışmaları uluslararası bildirgeler ve konferanslarla da desteklenmektedir. Bu 

kavram ilk olarak 1986 yılında Ottawa Sağlığı Geliştirme Bildirgesi ile gündeme gelmiştir. Sağlığı geliştirme 

konferansında saptanan belirleyiciler sonraki dönemlerde yapılacak çalışmaların yol göstericisi olmuştur.  

Bu belirleyicileri, sağlığın geliştirilmesinin sosyal ve politik bir süreç olması; bireylerin becerilerini ve 

yeterliliklerinin artırılmasının gerekliliği; sosyal, ekonomik ve çevresel koşulların pozitif yönde değişimine 

yönelik eylemlerin yapılması gerekliliği; bireylerin sağlığın belirleyicileri üzerinde kontrol mekanizması 

oluşturarak kendi sağlıklarını geliştirebilme imkânına sahip olmaları; sağlık geliştirme çalışmalarına toplumun 

katılım sağlamasının gerekliliği olarak sıralayabiliriz.  
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Başlangıcın Ottowa Bildirgesi ile yapıldığı sağlığı geliştirme çalışmaları adına uluslararası düzeyde 

düzenlenen konferanslar ve yayınlanan bildirgeler ile adeta bayrak yarışı şeklinde ilerleme kaydedilmiştir. Ottowa 

Bildirgesinde yer alan öncelikli eylem planlamasında sağlıklı kamu politikalarının oluşturulması, destekleyici 

çevrelerin meydana getirilmesi, toplumsal hareketliliğin kuvvetlendirilmesi, kişilerin becerilerinin geliştirilmesi 

ve sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılması yer almaktadır.   

Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlığın geliştirilmesi amacıyla başlattığı projelerden biri de ‘Sağlıklı Kentler 

Projesi’dir. Bu proje yerelde DSÖ’nün uyguladığı ‘Herkes İçin Sağlık’ uygulamasının bir ayağıdır. Sağlıklı 

Kentler Projesi 1987 yılında Avrupa’da küçük bir proje olarak başlamış kısa sürede dünya çapında politikaları 

etkileyen önemli bir harekete dönüşmüştür. 

Sağlıklı Kentler Projesi yalnız tıbbi anlamda sağlık seviyesinin yükseltilmesi, sağlık merkezi ve 

hastanelerin sayıca artırılması değil; eğitim, planlama, ulaşım, altyapı, sanayi,  güvenlik gibi sektörleri kapsayan 

bir kalkınma projesidir. Projede, yerel yönetimlerin sorumluluk alanında ve yerel yönetimlerce yapılan çalışmaları 

kapsadığı, yerel yönetimlerin kentin sağlığından da sorumlu olduğu özellikle vurgulanmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün oluşturduğu Sağlıklı Şehirler Ağına bağlı 31 ulusal ağ, 1400’den fazla şehir ve 

kasaba bulunmaktadır. Her beş yılda bir belirlenen ana temalar çerçevesinde sonuç odaklı çalışmalar 

yapılmaktadır.  Her aşamanın sonunda eski ağ dağıtılmakta yeni temalar ile oluşturulan yeni ağ ile  çalışmalara 

devam edilmektedir. 

Sağlıklı Kentler Hareketi’ni ülkemizde geliştirebilmek, uygulamaya dökmek amacıyla şehir sağlığını 

öncelik edinen şehirler 2005 yılında bir araya gelerek ‘Sağlıklı Kentler Birliği’ni kurmuşlardır. Dünya Sağlık 

Örgütü Sağlıklı Kentler Ağı’na Türkiye’den ilk kabul edilen ve Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurulmasında öncülük 

eden belediye Bursa Büyükşehir Belediyesi’dir. Ülkemizde 75 adet belediye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üyedir. 

Sağlıklı Kentler Birliği’nin kent sağlığını geliştirmek adına yürüttüğü çalışmalardan bir tanesi de Sağlıklı 

Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’dır. 

 

2. Gelişme 

 

Çalışmanın amacı; şehir sağlığı alanında ülke genelinde yapılmış projeleri tek çatı altında inceleme 

imkânı sunmak, kent sağlığında kategorilere ayrılmış olan konuları ve projeleri incelemektir. Sağlıklı Şehirler En 

İyi Uygulamalar Yarışmalarına katılan 297 proje içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yarışmaya başvuran 

projeler sosyal sorumluluk, sağlıklı şehir planlaması, sağlıklı yaşam, sağlıklı çevre olmak üzere 4 farklı kategoride 

değerlendirilmiştir. Çalışmada, Sağlıklı Kentler Birliği'nin resmi internet sitesinde yer alan ve kitap halinde basılan 

Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamalar Yarışmasına başvuran projeler yer edinmiştir. 

 

 

Tablo 1. 2011-2016 Yılları Arasındaki Proje Başvurularının Yıllara Göre Dağılımı 
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2011-2016 yılları arasında yapılan Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmalarının yıllara göre dağılımı 

Tablo 1’de verilmiştir. 2011 yılında yapılan yarışmaya 45 belediye, 2012 yılında yapılan yarışmaya 57 belediye, 

2013 yılında yapılan yarışmaya 52, 2015 yılında yapılan yarışmaya 43 ve 2016 yılında yapılan yarışmaya 100 

belediye başvurmuştur. Yerel yönetimlerin yarışma başvurularında yıllara göre dalgalanmalar olsa da 2011-2016 

yılları arasında %128’lik başvuru artışı olmuştur. 

 

2011 Yılı Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamalar Yarışması 

2011 yılında yapılan en iyi uygulamalar yarışmasına 17 belediye toplam 45 proje ile başvuruda bulunmuştur. 

4 kategoride değerlendirilen projelerden; 

o Sağlıklı şehir planlaması kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Muğlalılar Bisiklet Yollarını 

Kullanıyor, Sağlıklı Yaşıyor’ projesi ile, 

o Sağlıklı çevre kategorisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ‘Güneşkent’in Güneşevi’ projesi ile, 

o Sosyal sorumluluk kategorisinde Derince Belediyesi ‘Hayatı Paylaşmak İçin Engel Tanımıyoruz’ projesi 

ile, 

o Sağlıklı yaşam kategorisinde ‘Sağlıklı Beslen, Spor Yap Obezite Dur De!’ projesi ile ödül almaya hak 

kazanmıştır. 

 

 

 

 

Tablo 2. 2011 Yılı Proje Başvuru Kategorisi Dağılımı 
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2011 yılı proje başvuru kategorisi dağılımı Tablo 2.’de verilmiştir. 2011 yılı yarışma başvuruları 

incelendiğinde 45 başvurunun 23’ü (%51) sosyal sorumluluk, 16’sı (%36) sağlıklı şehir planlama ve çevre, 6’sı 

(%13) sağlıklı yaşam kategorilerinde incelenmiştir. 

 

2012 Yılı Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamalar Yarışması 

2012 yılında yapılan en iyi uygulamalar yarışmasına 20 belediye toplam 57 proje ile başvuruda bulunmuştur. 

4 kategoride değerlendirilen projelerden; 

o Sağlıklı şehir planlama ve çevre kategorisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Ekolojik Enerji Biyogaz’ 

projesi ile,  

o Sağlık çevre kategorisinde Derince Belediyesi ‘Derin Nefes’ projesi ile, 

o Sosyal sorumluluk kategorisinde Çankaya Belediyesi ‘Çankaya Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesi 

(Çaçoy)’ projesi ile, 

o Sağlıklı yaşam kategorisinde Gölcük Belediyesi ‘Gölcük’te Sağlığın Geliştirilmesine Yönelik Halk 

Sağlığı’ projesi ile ödül almaya hak kazanmıştır. 

Yarışma kapsamında 2012 yılından itibaren jüri özel ödülü verilmeye başlanmıştır. 2012 yılı jüri özel ödülünü ise 

Karşıyaka Belediyesi ‘Taypark Projesi’ ile kazanmıştır. 

 

 

 

 

Tablo 3. 2012 Yılı Proje Başvuru Kategorisi Dağılımı 
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2012 yılı proje başvuru kategorisi dağılımı Tablo 3.’te verilmiştir. 2012 yılı yarışma başvuruları 

incelendiğinde 57 proje başvurusunun 23’ü (%40) sosyal sorumluluk, 18’i (%32) sağlıklı şehir planlama ve çevre, 

10’u  (%18) sağlıklı yaşam, 6’sı (%10) sağlıklı çevre kategorilerinde incelenmiştir.  

 

2013 Yılı Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamalar Yarışması 

2013 yılında yapılan en iyi uygulamalar yarışmasına 22 belediye toplam 52 proje ile başvuruda bulunmuştur. 

3 kategoride değerlendirilen projelerden; 

o Sağlıklı şehir planlama kategorisinde Ordu Belediyesi ‘Teleferik 3. Ayak Ada Park Çevre Düzenlemesi 

ve İlk Adım Anıtı’ projesi ile, 

o Sağlıklı çevre kategorisinde Karşıyaka Belediyesi ‘Karşıyaka’dan Bir Nefes’ projesi ile, 

o Sosyal sorumluluk kategorisinde Osmangazi Belediyesi ‘Oryantiring Engel Tanımaz’ projesi ile ödül 

almaya hak kazanmıştır. 

Urla Belediyesi’nin ‘Mahalle Oyun Evleri’ projesi ve Odunpazarı Belediyesi’nin ‘QR Kodlu Akıllı Kaldırımlar, 

Akıllı Sokaklar’ projesi ise jüri özel ödülünü kazanmıştır. 

 

 

 

 

 

Tablo 4. 2013 Yılı Proje Başvuru Kategorisi Dağılımı 
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2013 yılı proje başvuru kategorisi dağılımı Tablo 4.’de verilmiştir. 2013 yılı yarışma başvuruları 

incelendiğinde 52 proje başvurusunun 16’sı (%32) sosyal sorumluluk, 12’si (%24) sağlıklı şehir planlama ve 

çevre, 10’u (%20) sağlıklı yaşam, 12’si (%24) sağlıklı çevre kategorilerinde incelenmiştir. 

 

2015 Yılı Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamalar Yarışması 

2015 yılında yapılan en iyi uygulamalar yarışmasına 14 belediye toplam 43 proje ile başvuruda bulunmuştur. 

4 kategoride değerlendirilen projelerden; 

o Sağlıklı şehir planlama kategorisinde Karasu Belediyesi ‘Karasu Gençlik, Spor ve Yaşam’ projesi ile, 

o Sosyal sorumluluk kategorisinde Kadirli Belediyesi ‘Kent Müzesi’ projesi ile, 

o Sağlıklı çevre kategorisinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Mavi Deniz Temiz Kıyılar’ projesi ile, 

o Sağlıklı yaşam kategorisinde Pendik Belediyesi ‘Pendik Sağlıklı Yaşam Merkezi’ projesi ile ödül almaya 

hak kazanmıştır. 

2015 yılında düzenlenen yarışmada 4 projeye de jüri özel ödülü verilmiştir. Çankaya Belediyesi ‘Çansera 

Park’ projesi ile, Mersin Büyükşehir Belediyesi ‘PUGEDON (Güneş Enerjisi İle Çalışan Sokak Hayvanlarının 

Yemek Yiyebileceği Su İçebileceği Cihaz)’ projesi ile, Tepebaşı Belediyesi ‘Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı 

Polikliniği’ projesi ile, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ‘Biz De Varız’ projesi ile jüri özel ödülü almıştır.  

Tablo 5. 2015 Yılı Proje Başvuru Kategorisi Dağılımı 
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2015 yılı yarışma başvuruları incelendiğinde 43 proje başvurusunun 17’si (%44) sosyal sorumluluk, 5’i (%24) 

sağlıklı şehir planlama ve çevre, 6’sı (%15) sağlıklı yaşam, 11’i (%28) sağlıklı çevre kategorilerinde incelenmiştir. 

 

2016 Yılı Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamalar Yarışması 

2016 yılında yapılan en iyi uygulamalar yarışmasına 33 belediye toplam 100 proje ile başvuruda bulunmuştur. 

4 kategoride değerlendirilen projelerden; 

o Sağlıklı şehir planlama kategorisinde Kadıköy Belediyesi ‘Bisiklet Yolları’ projesi ile, 

o Sosyal sorumluluk kategorisinde Denizli Büyükşehir Belediyesi ‘Genç Denizli’ projesi ile, 

o Sağlıklı çevre kategorisinde Çankaya Belediyesi ‘Sokak Toplayıcılarının Sisteme Entegre Edilmesi’ 

projesi ile, 

o Sağlıklı yaşam kategorisinde Bilecik Belediyesi ‘Akıllıyım Çünkü Teknoloji Bağımlısı Değilim’ projesi 

ile ödül almaya hak kazanmıştır.  

2016 yılında düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda 4 projeye jüri özel ödülü verilmiştir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘Gönüllülük Çalışmaları’ projesi ile, Mersin Büyükşehir Belediyesi ‘Evsel Katı 

Atıklardan Elektrik Üretimi’ projesi ile, Karşıyaka Belediyesi ‘Aktif Şehir Karşıyaka’ projesi ile, Gebze Belediyesi 

‘Güzel Gelecek Akademisi’ ile jüri özel ödülü almıştır. 

 

 

2011- 2016 Yılları Arasındaki Proje Başvurularının Kategorilere Göre Dağılımı 

Tablo 6. 2011- 2016 Yılları Arasındaki Proje Başvurularının Kategorilere Göre Dağılımı 
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2011-2016 yılları arasında yarışmaya toplam 297 proje başvuruda bulunmuştur. Tablo 6.’da da görüldüğü gibi 

bu projelerin 10 tanesi jüri özel ödülüne layık görülürken, 49’u sağlıklı çevre kategorisinde, 71’i sağlıklı şehir 

planlama ve çevre kategorisinde, 62 sağlıklı yaşam kategorisinde, 105’i sosyal sorumluluk kategorisinde 

değerlendirilmiştir. Yapılan başvurularda en az sağlıklı çevre kategorisinde en çok sosyal sorumluluk 

kategorisinde çalışmalar yapıldığı tespit edilmiştir.  

 

3. SONUÇ 

 

Yerel yönetimlerin ‘En İyi Uygulama’ başvurularında 2011–2016 yılları arasında dalgalanmalar olsa da 

belirtilen yıllar arasında % 128’lik başvuru artışı bulunmaktadır. Proje uygulamalarına bakıldığında, hayata 

geçirilen uygulamaların bir başka yerel yönetim tarafından geliştirildiği belirlenmiştir. 2011-2016 yılları arasında 

‘En İyi Uygulama’ başvuruları incelendiğinde en çok sosyal sorumluluk (105), en az sağlıklı çevre (49) 

kategorisinde başvuru yapıldığı tespit edilmiştir.  

Düzenlenen yarışmalar ve uygulanan projeler sonucunda yerel yönetimlere önerilebilecek noktalar; sağlıklı 

şehir olma yolunda yerel yönetimlerin dünya çapında çevre sağlığı gündemini takip ederek yapılan çalışma/proje 

uygulamalarını takip etmeleri, yapılan çalışmaların  kente uyarlanarak hayata geçirilmesi ve halkın 

bilinçlendirilmesi, Sağlıklı Kentler Birliği ve DSÖ Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı’na üyelik adımları atılması ve 

hedefler belirlenerek yerel yönetimlerin sağlıklı şehir kavramını kalıcı olarak vizyon misyonlarına dahil 

etmeleridir. 

Düzenlenen yarışmalar ve uygulanan projeler sonucunda ileri araştırmalara yönelik ise; kentlerde şehir 

sağlığını olumsuz etkileyen göstergelerin tespiti için bilimsel çalışmalar yapılması, özel ve kamu kuruluşlarının, 

yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının desteği ve katılımı ile kentin sorunlarının belirlenmesi, belirlenen 

sorunlara önerilerin sunulabileceği ortamlar oluşturularak bilimsel çalışmalar yapılması, kentin çevre sağlığının 

gelişmesine destek olunması önerilmektedir. 

4. Kaynaklar 
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TÜKETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA SAĞLIĞA İLİŞKİN KORKULAR, SAĞLIKLI OLMAK VE 

SAĞLIĞI ARAMANIN DEĞİŞEN DİNAMİKLERİ: HEALTHSİZM OLGUSUNUN İNCELENMESİ 

Prof. Dr. Kayhan DELIBAŞ7 
Şeyda KANKURDAN8 

 

ABSTRACT 
 
For a while, the transformations in the field of health are often read by patients, physicians and the market, and 
especially the neoliberal transformations are underlined.  Although these discussions are necessary and useful, it 
is observed that in the socio-cultural context, health, being healthy, and being healthy remain insufficient on fluid 
meanings. In the last decade, our perceptions and expectations about health, illness, body, youth, old age, life and 
death have changed more than ever in history and are in need of explanation. Another condition that we witnessed 
in this context is the increasing number of fears and worries about health every day and deeply affecting our daily 
routines. 

Developments in medicine affect societies and health.  Within this framework, pharmaceutical and 
biotechnological industries, insurance companies and Health Care Organizations and patients as consumers 
become important forces in medicine (Conrad 2007).  According to Conrad, the introduction of medicine into our 
daily lives has contributed to the interests of physicians, health institutions and pharmaceutical companies.  Our 
observations indicate that as the reflexive-modern conditions have become increasingly widespread in our country 
in the last decade, health has also become a commodity like many other areas / items and has become a part of the 
consumer society.  Agriculture, the environment and health, normally three distinct areas, are becoming more and 
more frequently questioned.  The main purpose of this paper will be to reveal the socio-cultural dynamics of 
seeking to be healthy, to stay healthy and to seek excessively increased health.  In this process, health concerns 
will be examined in relation to the two important developments, the consumer society and the phenomenon of 
Healthism.  

KEYWORDS: Body, Healthism, Health Fears, Health Seeking Behaviour, Consumption Society. 

 

 

ÖZET 

Bir süredir sağlık alanında gerçekleştirilen dönüşümler sıklıkla hasta, hekim ve piyasa üzerinden okunmakta ve 

özellikle neoliberal dönüşümlerin altı çizilmektedir. Bu tartışmalar gerekli ve yararlı olmakla birlikte sosyo-

kültürel bağlamda sağlığın, sağlıklı olmanın, sağlıklı kalmanın akışkan anlamları üzerinde yeterince durmadığı 

gözlemlenmektedir. Son on yıllarda sağlık-hastalık; beden-benlik; gençlik-yaşlılık, hayat ve ölüm arasındaki 

algılarımız, değer sistemlerimiz ve beklentilerimiz tarihte olmadığı kadar değişmiş ve bugün itibarıyla izahata 

muhtaç bir hal almış durumdadır.  Bu bağamda tanık olduğumuz diğer bir durum ise sağlığa ilişkin korku ve 

kaygıların gün aşırı çoğalması, gündelik rutinlerimizi de derinden etkilemesidir.  

Tıp alanındaki gelişmeler toplumları ve sağlık alanını etkilemektedir. Bu çerçevede ilaç ve biyoteknolojik sanayi, 

sigorta şirketleri ve Sağlık Bakım Organizasyonları ve tüketici olarak hastalar tıbbileştirmede önemli güçler haline 

gelmektedir (Conrad 2007). Conrad’a göre Tıbbileştirmenin günlük hayatımıza girmiş olması hekimlerin, sağlık 

                                                           
7 Prof. Dr.  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. Aydın; 

kdelibas@adu.edu.tr 
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kuruluşlarının ve ilaç firmalarının çıkarlarına katkı sağlamıştır. Yaptığımız gözlemler son on yılarda ülkemizde 

reflexiv-modern koşulların giderek yaygınlaştığı gibi aynı zamanda sağlığın diğer birçok alan/öğe gibi alınır-satılır 

bir metaya dönüştürdüğü ve tüketim toplumunun bir parçası haline getirilmiş olduğuna işaret ediyor. Tarım, çevre 

ve sağlık gibi normalde birbirlerinden farklı üç alan giderek daha sık ve yakından sorgulana bilmektedir.  Bu 

bildirinin temel amacı sağlıklı olmak, sağlıklı kalmak ve aşırı artmış sağlık arayışının sosyo-kültürel dinamiklerini 

ortaya çıkarmak olacaktır. Bu süreçte sağlığa ilişkin kaygılar iki önemli gelişmenin, tüketim toplumu ve 

‘healthism’ olgusuyla ilişkili olarak incelenecektir. 

ANAHTAR KELİMELER: Beden, Healthsizm, Sağlık Korkuları, Sağlığı Arayışı, Tüketim Toplumu. 

 

 

 

 

GİRİŞ 

Son yıllarda “sağlık” düşüncesi ideolojik olarak her zamankinden daha karmaşık bir hal almış durumda ve bu gün 

geçtikçe daha fazla karmaşa, korku, anksiyete yaratmaya devam etmektedir. Bu bildiride incelemeyi 

amaçladığımız merkezi kavramımız olan Healthism (Sağlıkçılık) kavramını 1980 yılında bir ekonomist olan 

Crawford tarafından ortaya atmıştır.   Crawford “Sağlık ve günlük yaşamın tıbbilaştırılmas” başlıklı makalesinde 

o günlerde başta Amerikan toplumu olmak üzere Batıda ortaya çıkan bir aşırıya kaçmış ve tüm sorumluluğu bireye 

yükleyen bir sağlıkçılık akımından söz eder.  

Crawford’a göre (Healthism ) " artan sağlık bilincini teşvik eden bir ideoloji olmanın yanısıra kişisel sağlık 

kontrolü ve değişim önceleyen ve sağlığı geliştiren bir yaşam tarzı benimseyenlere faydalı olabilir. Ancak bu 

süreçte bireylerin kendi varlığımız üzerinde tam bir kontrol sahip olduğumuz gibi bir ilizyona da hizmet 

edebilir...”(s.368). 

Onun sözünü ettiği ilizyonun izleyen on yıllarda çok daha kapsamlı bie şekilde ortaya çıkmış, sağlık arayışı 

doğrultusunda bir bütün olarak yaşam yaşam biçimleri değişmiş, sonu gelmez bir sağlıkçılık sosyal yaşamın 

merkezine yerleşmiştir. Crawford’a göre Healthism başlangıçta bir orta sınıf yaşam sitili olark gelişmiştir. Zira 

mavi yakalı işçilerin çalışma koşulları, gelir düzeyleri ve hayat biçimleriyle beyaz yakalılar arasında önemli 

farklılıklar bulunmaktaydı sağlık anlayışları da beklentileri de biri birinden epey farklılık gösteriyordu.  Bu 

farklşılaşmanın daha da artmasına sebep olan önemli gelişme bu yıllarda gelişen neoliberal piyasa ekonomisi ve 

sağlığın da piyasalaşması olmuştur.  

Birçok ülkede kamu sağlık sistemlerinin pazar temelli mekanizmalarla gittikçe artan bir şekilde iç içe geçmesiyle 

birlikte, bireyler ayrıca bir tıbbi uzmanın himayesinde “hasta” olmaktan, kendileri için karar veren bağımsız 

ajanlara önemli bir ontolojik ve epistemolojik dönüşüm yaşadılar.  Böylece, neoliberalleşme ve piyasalaşma 

güçlerinin sağlık sektörünü kasıp kavurmasıyla birlikte dünyanın birçok yerinde bireyin bir sağlık tüketicisi olarak 

algılanması, neoliberalizm ve pazarlamanın güçleri sağlık sistemlerinde yer değiştirdiği için yaygın olarak kabul 

görmüştür (Ayo, 2012; Henderson ve Peterson, 2002; Rose, 2010). Sağlığın piyasalaşması bir yandan kamu 
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sorumluluğunun küçülmesi anlamına gelirken burda ortaya çıkan boşluğun bireyin üzerine bırakılmış olması, 

sağlığın bireyseleimesiyle sonuçlanmıştır.  

Healthism, bağlama bağlı olarak (ve belki de sağlık hizmetine hiç uygun değil), farklı anlamlara sahip daha geniş 

bir terim olan tüketim toplumu ile ilgilidir, fakat buna indirgenmemelidir. Gabriel ve Lang (1995) tüketici bireyin 

farklı yönlerini şöyle dile getiriyorlar: seçici, iletişimci, keşf edici, kimlik arayıcı, hedonist veya sanatçı, mağdur, 

asi, eylemci ve vatandaş.  

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 1978’de Kazakistan’ın başkenti Alma Ata toplantısında almış olduğu kararda 

sağlığı sadece hastalığın yokluğu ile değilde (elde edilebilir ve tıbbi teknolojiye elverişlidir) “toplam fiziksel, 

sosyal ve psikolojik iyi olma hali olark eşleştirerek” sağlık kuruluşları ve profesyonel kuruluşların iddialı 

'misyonları' ile (muhtemelen ütopiktir ve kesinlikle tıp mesleğinden elde edilemez) (Sonuç olarak), uzun ömür ve 

sağlık durumu için beklentilerimiz artmıştır (Greenhalgh ve Wessel, 2004: 200; Cockerham-Ritchey,1997:34).  

Bu gelişmlere paralel olarak kökenlerini 1980’li yılara kadar dayanan artmış/yükselmiş sağlığa önem veren tutum 

davranışlarla yoğunlaşmış bir “sağlıklı olma” arzusu önem kazanmaya başlamış ve özellikle de orta sınıflarda 

geniş bir karşılık bulmuş olan “healthism” kavramını ortaya çıkmasına yol açmıştır.  

Sağlıkçılık sadece artmış bir sağlık bilinci ve sonu gelmeyecek olan sağlıklılık hali önermekle kalmaz, aynı 

zamanda yabana atılmayacak şekilde yükselmekte olan neoliberal ekonomik ideolojiye uygun olarak, tüm 

sorumluluğun da bireye bırakıldığı, ve tamamıyla onun sorumlu olduğu bir alan olarak tanımlanmıştır.  

Neo-liberal Ekonomi Politikaları ve Sağlık Alanında Dönüşümler 

 Dünya ekonomisi 1980’lerde büyük bir dönüşüm süreci içine girmiş olup bu süreç neoliberal ekonomi 

politikalarının uygulanmaya başlamış toplumun bütün kurumları bu dönüşümden etkilenmişlerdir. Neoliberal 

politikaları şu şekilde belirtebiliriz: Özelleştirmelere hız verilmesi, vergilerde indirim yapılması, enflasyonu 

denetim altında tutmak için parasalcı önlemlerin uygulanmasına olanak sağlanması ve kamu harcamalarının 

azaltılmasına gidilerek devletin küçültülmesi tezi işlenmektedir. Kamu harcamaları azaltılarak piyasa 

mekanizması üzerinden kurumsal yapılar oluşturulmaktadır. Bu ilkeler arasında asgari devlet müdahalesi, pazar 

köktenciliği, risk yönetimi, bireysel sorumluluk ve seçim sonucu kaçınılmaz eşitsizlik (Ericson ve diğ.2000).  

Neoliberal politikalar iş, çalışma, konut, aile, eğitim vb gibi hemen her alanı etkisine alıp köklü değişimlere tabi 

tuttuğu düşünüldüğünde bu süreç, kaçınılmaz bir şekilde sağlık sistemi, sağlık beklentisi, sağlık algısı ve arayışı 

davranışlarını da dönüştürmüştür.   

Sonuç olarak geldiğimiz noktada, bir zamanlar sosyal problemler olarak görülen, hatta bir devletin başarısızlığı 

(Galvin 2002) olarak görülen durum kişisel hesap verebilirliği gerektiren kişisel bir başarısızlık olarak yeniden 

tanımlanarak bireyin omuzlarına yüklenmiştir (Ayo, 2012: 102). Bu yeni dönemde yurttaşın kötüleşen sağlığının, 

hastalığının temel sebebi onun yaprığı kötü tercihlerin bir sonucu olarak yeniden kodlanmaktaydı.   

Güven Erozyonu ve Sağlıkçılıkğın Çıkmazı 

Korku, risk ve belirsizlikler çağı olarak nitelendirdiğimiz bu dönemde sağlık alanı da dahil olmak üzere birçok 

konuya bakışımızda önemli değişimler yaşanmaktadır. Uzman bilgisinin hızlı değer kaybı yaşadığı bu yeni 
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dönemde kendinden menkul uzmanlar, geleneksel tıbbın dışında homeopati gibi “alternativ tıbbın” gelişmesi de 

sağlık alanında güven erozyonunu artıran faktörler arasına girdi.  Belirli bir sosyo kültürel yapıda meydana gelen 

bu türden değişmeler diğer alanlardaki güvensizliklerin bir dolaylı ya da dolaysız yansımaları gibi düşünülmelidir.  

Güven erozyonunun ilk kez yaygın bir biçimde ABD’de ortaya çıktığını biliyoruz.  Bu duruma dikat çeken Mary 

Douglas ve Aaron Wildavsky 1980’ler boyunca Kuzey Amerikalıların yaşadıkları dünyaya güvenmeyen bir insan 

haline gelmesinden şöyle söz ediyorlardı:  “Amerikalılar yedikleri yemek, içtikleri su, soludukları hava, yaşadıkları 

topraklar ve kullandıkları enerji hariç, gerçekten hiçbir şeyden korkmuyorlar. On beş ila yirmi yıllık şaşırtıcı 

derecede kısa bir alanda, fiziksel dünyayla ilgili güven şüphe haline geldi”. (1983: 10). Benzeri bir sürecin 2000’li 

yılları başından itibaren ülkemizde de gelitiğini söyleyebiliriz (Delibaş, 2013; 2017).   

Risk toplumu daima bir ‘önleyici’ nosyonu ortaya çıkarır –ki bu sonuç aynı zamanda çeşitli olasılıklar üzerine 

kurgulanmış önlemler kültürünüde doğurmaktadır. Genel anlamda 1980’lerin başından itibaren uygulamaya 

konulan neoliberal ekonomik modelin beklenen bir sonucu olarak ülkemizde 2003 yılından itibaren “Sağıkta 

Dönüşüm Programı” adı altında sağlık kurumları çok boyutlu bir dönüşüm sürecine girmiştir (Kılıçaslan ve 

Kılıçaslan, 2013:188; (Elbek, 2010). Aşağıada özetlediğimiz Türkiyede toplam hekime başvurulardaki artışın 2002 

ila 2017 arasında yaklaşık olarak % 350 artış gösterdiğini yansıtıyor.  

Tablo: 1 Türkiyede Toplam Hekime Başvuru Sayısı 

TÜRKİYE’DE TOPLAM HEKİME BAŞVURU SAYISI 

2002 2015 2017 

209 milyon 666 milyon 718 milyon 

Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 

Öyleki 2002’ de Türkiyede toplam hekime başvuru sayısı 209 milyondan 2015’de 666 milyona 2017’de ise 718 

milyona çıkarak rekor bir artışa imza atmıştır. Neoliberal piyasalaşmya bağlı bir yanda ilaç lobi şirketleri, diğer 

yanda performansa temelli ücretlendirme politikası denklemin sadece bir tarafını oluştururken healthismin kendisi 

aşırı bir sağlık vurgusu, abartılı sağlık arayışı ve korunma düsturu bireylerin de hasta olmaksızın hekime 

başvurmalarına sebep olabilmektedir ki sunuçta on beş yılda % 350’lik bir artış olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Grafik: 1 Kişi Başı Hekime Müracaat Sayısının Uluslararası Karşılaştırması, 2016 
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Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, OECD Health Data 2018 Not:  Türkiye 

verisi 2017 yılına aittir. Ülke verileri 2016 yılına veya en yakın yıla aittir. 

Kişi başı hekime başvuru sayısında Türkiye oldukça yüksek bir rakama ulaşarak OECD ülkeleri arasında 7. Sıradadır. Güney 

Kore OECD ülkeleri arasında kişi başı 17 müracaat sayısı ile 1. sıradadır. Bu değer ile Güney Kore, listenin son sırasındaki 

İsveç’ten 6,07 kat daha fazla müracaat almıştır. Türkiye aldığı 8,9’luk değer ile OECD ülkeleri ortalamasından 1,36 kat fazla 
müracaat almıştır. 

 

  Tıbbileştirme 

Tıbileştirem kavramı 1950’li yıllarla birlikte ortaya çıkan ve sosyal yaşamın tıbbın çeşitli uygulamaları, sınırlamaları, yeniden 

tanımlamaları ve kontorol mekanizmalarına tabi tutulması anlamına gelmektedir.  Kavramı, ilk kullanan yazarların başında 

İllich gelmektedir. On’a göre ‘son zamanlara kadar tıp doğada olanları iyileştirmeye çalıştı. Yaraları iyileşme, kanın 

pıhtılaşması sorunun  doğal yollardan bakteri ile aşma girişimi ve doğal bağışıklığı teşvik etti.  Şimdi ise tıp, usla ilgili 
hayallerini mühendisce mühendisce kurmaya çalışıyor (İllich, 1976).  Başta ABD olmak üzere Batı Avrupada İkinci Dünya 

savaşını izleyen dönemle birlikte refahın artışına paralel gelişmelere ek olarak, sanitasyon, aşılar, anti biyotik, ve yeni tıbbi 

tanı ve tedavi yollarının gelişmesi, büyüyen bir ilaç endüstrisi, doğal, geleneksel olayların hızlıca tıbbileştirilmesinin yolunu 

açmıştır.  

Tıbbileştirme: “Herherhengi bir problemin tıbbi kavramlarla tanımlanması, tıbbi bir dilin kullanılması ve tıbbi bir çerçevenin 
kullanılmasıyla anlaşılabilmesi, ya da tıbbi bir “müdahaleyle” ele alınması olarak tanımlana bilir Tıbbileştirme bir süreç 

olarak ortaya çıkamaktadır (Conrad, 2007: 7). 1970’li yıllara gelindiğinde ilaç endüstrisi önemli bir güç olarak insanların 

hastalıkları algılama şeklini değiştirerek “doğal, rutin sorunları dahi hastalığa dönüştürmek” hususunda önemli gelişmeler 

kaydetmişti.  

 

Tüketim Toplumu   

Tüketim toplumu kavramının önde gelen kuramcılarından Baudrillard, “modern birey hayatını giderek daha az emek 

harcayarak üretim sürecinin içinde bulunurken giderek daha fazla kendi ihtiyaçlarının ve refahının üretimi sürekli 

yenilenmesiyle geçirmektedir’ der.  Bu durum  tüketicinin mutluluk ve haz zorlamasının elinden kaçıp gitmenin mümkün 

olmadığının göstergesidir. Bireyler tüketimci potansiyelliklerinin ve kapasitelerinin tamamını seferber edecek şekilde kendini 
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hazırlamak zorundadır. Aksi halde toplum dışı olmak ve sahip olduğuyla yetinmek tehlikesiyle karşı karşıya gelecektir 

(Baudrillad,2004: 94). 

Tüketim sanıldığı gibi bireylerin kendi “özel” ve  “özgür” alanları değildir. Tüketim bir sosyalleşme süreci içinde gerçekleşir 

bu süreçler alıştırmaya dayalı yeni üretim güçlerinin ortaya çıkması ve verimlilik taşıyan ekonomik sistemin tekelci yeniden 

yapılanmasıyla orantılı yeni ve özgül bir toplumsallaşmadır. Tüketim kolektif bir davranış biçimidir bu süreç içinde zorlama, 

ahlakı barındırır. “Tüketim tam olarak bir toplumsal değerler sistemi, bu terimin grup bütünleşmesi ve toplumsal denetim 

işlevi olarak içerimlendiği bir toplumsal değerler sistemidir” (age.:95). Bauman’a göre (2014). tüketim toplumu bu uğurda 

sadece bedenleri değil zihinleri de yeni bir programa tabi tutmaktadır. Yani günümüz toplumu, üyelerini, en başta, tüketici 

rolünü oynama görevinin emrettiği şekilde biçimlendirilmektedir.  

Healthism kavramının yaygınlık kazanmasının en önemli sonuçlarından birisi hasta birey ve sağlıklı birey arasındaki sınırlar 

gittikçe belirsizleşmekted oluşudur diye biliriz.  

 

Healthism (Sağlıkçılık) : Sağlıklı Olmak ve Sağlıklı Kalmak Tutkusu 

1980'lerin başında politik ekonomist Robert Crawford tarafından yeni ortaya çıkmakta olan sağlık bilincini tanımlamak için 

kullanılan bir terim olan Healthism, “belirli bir“ Bedencilik”biçimi olarak açıklanabilir; hedonistik bir yaşam tarzının 

(paradoksal olarak) sağlık, zindelik ve gençlik görünümünün kazanılması ya da sürdürülmesini amaçlayan münzevi 

uygulamalarla meşgul olma ile birleştirilir (Ayo, 2012: 100).  Bu sağlık bilinci, toplumun hemen hemen tüm alanlarına sürekli 
artan bir hızla yayılan gelişen bir sağlık endüstrisinin sağladığı sağlık arayışı ile sonuçlanmıştır. Yeni spor salonları sadece 

sokakta köşebaşlarında açılmıyor (Galvin 2002), aynı zamanda işyerlerinde ve marketlerde de varlar (Ayo, 2012: 100-102) .  

Healthism fenomeni; ekonomik, teknolojik, bilimsel ve ideolojik olarak 'post-modern durum'a benzemektedir denilebilir 
(Greenhalgh ve Wessely, 2004: 210). Skrabanek’e göre healthism, "yaşam tarzı" olarak tanımlanır ve çoğu hastalığın 

sağlıksız alışkanlıklar veya davranış sonucu olduğu görüşünü anlatmak için kullanılan bir terimdir.  

Healthism, gelişmiş endüstriyel toplumlarda ve gelişmekte olan ülkelerin zenginleşmiş orta sınıf çevresinde yaygın 

sosyokültürel bir olgudur.  Healthism, artmış sağlık hassasiyeti, hastalık korkusu, yan etki ya da bilinemeyen yan etkilerie 
karşı korunma, ruhsal ve bedensel iyi olma halini güvence altına alma hastalıklar, virüsler karşısında korku ve kaygılılık,  

alkol, sigara, un, tuz, şeker vb tehlikeler karşısında koruyucu, kollayıcı bir yaşam sitili geliştirme; bedeni zayıf, düzensiz, 

bakımsız gösterecek her türlü olumsuz etkilerden korunup, kaçınma yolunda çok geniş bir alanı kapsayan düşünceler, 

eylemler ve tutumların toplamı olarak tanımlanabilir.  

SONUÇ 

Healthism olarak tanımlanan çok katmanlı ve kapsamlı sosyo-kültürel gelişme 1980’li yılların başında gelişmiş endüstriyel 

toplumlarda ortaya çıkarak geçtiğimiz otuz yıldır dünyanın geri kalan kisimlarina da yayılmış bulunuyor.  Her ne kadar ortaya 
çıkışı koşullarında öncelikle Amerikan orta sınıfları arasında yaygınlık bulsa da bugün gelinen noktada fiziksel, coğrafi 

sınırlarının çok ötesinde geçmiş bulunuyor.  

Öyleki artık ne ADB ne de Avrupa toplumlarıyla sınırlı kalmamış küresel bir yaygınlığa erişmiş bulunuyor. Aynı zamanda, 

ortaya çıktığı koşullardaki sosyal sınıfsal karakterinin de çok ötesine taşarak bugün, şaşırtıcı sayılacak derecede yaygın, 

toplumun hemen her katmanında (belki alt katmanlar ve sınıflarda göreli olarak daha az karşılık bulsa da) alt, orta alt, orta 
ve orta üst sınıf ve toplumsal katmanlarda yaygın bir yaşam sitli ve pratiği, sağlık arayış davranışı, gıda tüketimi bilinci, 

sağlık inancı, fit yaşam pratiği,  yaşlanmama arzusu, kültürel tüketim normu, ve bir sosyal staytü göstergesi olarak 

yaygınlığını kazanmıştır.  

Healthism, bir sağlık ideoloji olarak sosyo kültürel, ekonomik, demografik, kitle iletişim araçlarının gelişimine bağlı olarak 

bilginin demokratikleşmesi ve refleksiv modernizasyon gibi birçok sürecin sonucunda ortaya çıkmıştır.  Bu bildiri boyunca 

da healthism ideolojisinin ortaya çıkışnda etkili olan ön koşulları ortaya koymaya gayret gösterdik. 

Bu süreçte 1980’lerde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılmış olan neoliberal ekonomik politikaların da özel bir yeri vardı. 

Neoliberal dönüşümler, sağlık alanının bu süreçlerden etkilenmesi, tıbbileştirme/medikalizsyon süreci, tüketim kültürünün 

tüm bu süreçleri yaygınlaştırması bireyleri toplumda tek başına bırakmakta ve yeni yaşam statejileri oluşturmaya 

yönlendirmektedir.  
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Tıbbileştirmeyi geleneksel olarak rutin, normal ya da sıradan alışılmış saydığımız her hangi bir şikayeti (yaramaz çocuğun 

hiper aktif olarak tanımlanması gibi) durumu ya da belirtiyi tıbbi terimlerle, kavramlar, müdahaleler ya da anlayışla ele 

almamız olarak tanımlayacak olursak sağlık endüstrisi ve ilaç şirketlerinin bu hususta işleri epey kolaylaşmış olmaya 

başlamıştı.   Healthism ideolojisinin ortaya çıkmasında bu ön koşulların önemli olduğunu görüyoruz.  
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MEME KANSERLİ BİREYLERDE MANEVİ BAKIMDA HEMŞİRENİN ROLÜ 

 

ŞULE OLGUN1, 

1İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU, 
 

Özet 

Fiziksel olarak gelişen bir hastalık beraberinde sosyal ve psikolojik sorunları da getirmektedir. Benzer şekilde 

ruhsal ve duygusal alandaki dalgalanmalarda, fiziksel açıdan bireyde patolojik sorunlara yol açabilmektedir. Bu 

nedenle günümüzde hastalar sadece fizyolojik açıdan değil, kültürel, ekonomik, duygusal, manevi ve sosyal 

yönden de ele alınmaktadır. Hemşireler bireylerin/hastaların biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi durumlarına 

ve gereksinimlerine göre bakım vermeli ve onların manevi gereksinimlerini karşılamada aktif rol almalıdır. Kanser 

hastalarının tedavi sürecinde maneviyatın olumlu bir etkisi olmaktadır.  Özellikle meme kanserli 

bireylerin tedavi süresince zor deneyimlerle baş edebilmeleri için desteklenmesinde hastalarla en sık iletişim 

içerisine giren ve bakımlarından sorumlu olan sağlık çalışanları arasında hemşirelere büyük sorumluluk 

düşmektedir. Hemşireler meme kanserli hastalara manevi destek verebilmek amacıyla; hastayı yaşama bağlayacak 

empati ve şefkati gösterebilmeli bunun için de öncelikle hastanın manevi öyküsünü öğrenmelidir. Bu sebepledir 

ki hemşirelerin hastalara manevi destek sağlayabilmeleri için maneviyat konusu ve önemi hakkında farkındalık 

kazanmaları çok önemlidir.  

Anahtar kelimeler: Meme kanseri, manevi bakım, hemşire 

 

 

 

THE ROLE OF NURSES IN SPİRİTUAL CARE IN PATIENTS  

WITH BREAST CANCER  

 

Abstract 

A physically developing disease brings along social and psychological problems. Similarly, fluctuations in the 

mental and emotional field can lead to physical pathological problems in the individual. Therefore, patients are 

not only treated physiologically but also culturally, economically, emotionally, spiritually and socially. Nurses 

should provide care according to the biological, psychological, social and spiritual conditions and needs of 

individuals / patients and take an active role in meeting their spiritual needs. Spirituality has a positive effect on 

the treatment of cancer patients. Nurses have a great responsibility among the healthcare professionals who are in 

contact with the patients and who are responsible for their care, especially in supporting breast cancer individuals 

to cope with difficult experiences during the treatment. In order to provide moral support to breast cancer patients, 

nurses; show empathy and compassion that will connect the patient to life, and therefore must first learn the 
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patient's spiritual history. For this reason, it is very important for nurses to become aware of the issue and 

importance of spirituality in order to provide spiritual support to patients. 

Key words: Breast cancer, spiritual care, nurse 

 

 

 

Giriş 

Sağlık; beden, beyin ve ruh arasındaki uyum olarak da ifade edilebilir. Hastalık sadece fiziksel ve fonksiyonel 

olarak anormal değişikliklere sebep olmaz aynı zamanda bireyi psikososyal yönden de etkiler. Ölümle sonuçlanma 

insidansı yüksek olan hastalıklar, hastada genellikle manevi distrese sebep olur. Literatürde hastalıklar ile başetme 

yöntemlerinden biri maneviyat ve inanç olan hastaların ruhsal ve fiziksel sağlıklarında iyileşme görüldüğü 

belirtilmektedir (Cotton, Levine, Fitzpatrick, Dold ve Targ, 1999; Woods ve Ironson, 1999; Boscaglia ve diğerleri, 

2005; Frick, Riedner, Fegg, Hauf ve Boraio, 2006; Choumanova, Wanat, Barrett ve Kopman, 2006). Hastalar ile 

hastane içerisinde en yakın ilişki içerisinde bulunan sağlık çalışanları hemşirelerdir. Hemşireler sadece fiziksel 

ağrıyı dindirmekten ya da fiziksel sorunların bakımından sorumlu değil aynı zamanda bireyin bütüncül bakımından 

da sorumludur. Bu nedenle maneviyat ve bütüncül bakım da hemşirelik kuramları içerisindedir.  

Hemşireler meme kanserli hastalara manevi destek verebilmek amacıyla; hastayı yaşama bağlayacak empati ve 

şefkati gösterebilmeli bunun için de öncelikle hastanın manevi öyküsünü öğrenmelidir (Puchalski, 2001; Aştı ve 

diğerleri, 2005; Baldacchino, 2006). Kemoterapi, radyoterapi, hormonal ve cerrahi tedaviye bağlı olarak ortaya 

çıkan fiziksel ve ruhsal sorunlar, bunun yanı sıra aile ve iş yaşamı ile ilgili sorunlar, geleceğe yönelik belirsizlikler, 

sosyal ve manevi sorunlar meme kanserli hastaların iyilik halini ve uyumunu olumsuz olarak etkilemektedir. 

Meme kanserinin hastalarda geniş yelpazede sorunlar yaratması, tedavi ve bakımın çok yönlü yaklaşımlarla ele 

alınmasını gerektirmektedir (Çam, Saka ve Gümüş, 2009). 

 

Gelişme 

Hastalık ailesel, çevresel ve ruhsal yönden çok boyutlu ele alınan bir kimlik, varoluş ve yaşam krizidir (Kaçmaz, 

1999). Fiziksel olarak gelişen bir hastalık beraberinde sosyal ve psikolojik sorunları da getirmektedir. Benzer 

şekilde ruhsal ve duygusal alandaki dalgalanmalarda, fiziksel açıdan bireyde patolojik sorunlara yol 

açabilmektedir. Bu nedenle günümüzde hastalar sadece fizyolojik açıdan değil, kültürel, ekonomik, duygusal, 

manevi ve sosyal yönden de ele alınmaktadır (Tanyi, 2002; Baldacchino, 2006). 

Dünya Sağlık Örgüt’ü sağlığın tanımını yaparken; “Bireyin biyopsikososyal ve manevî yönden tam bir iyilik 

halinde olmasıdır” şeklinde ifade kullanmaktadır. Bu sebeple bireyde tam bir iyilik halinin sağlanabilmesi için 

maneviyat dâhil bütün bakım türlerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) 

bireyin manevî boyutuna yönelik bakım hizmetlerinin verilmesinin hemşirelik bakımının bir parçası olduğunu 
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ifade etmekte ve sağlık için manevi gereksinimlerin vücudu oluşturan fiziksel organlar kadar önemli bir öğe 

olduğunu vurgulamaktadır (Başar, 2014). 

Manevi Bakım, 01.08.1998 tarihli 23420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 38. 

maddesinde “Hastanelerde yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedavilerine hiç bir şekilde müdahalede 

bulunulmamak şartı ile talep eden hastalara manevi telkinde bulunmak, onları ruhsal (manevi) ve moral yönünden 

desteklemek, ibadetlerini hastalıklarının verdiği imkânlar çerçevesinde yerine getirmelerine rehberlik etmek ve 

yaşama dirençlerini desteklemek amacıyla sunulan manevi destek hizmeti” olarak tanımlanmıştır (Çetin, 2012; 

Başar, 2014). Manevi bakımın dini ritüelleri yerine getirmenin yanında aynı zamanda yaşamın anlamını ve amacını 

algılamayı da içerdiği belirtilmiştir (Ergül ve Temel, 2007).  

Kanserli hastanın uyumunda da bir dizi tıbbi, psişik ve psikososyal faktör rol oynamaktadır. Literatür gözden 

geçirildiğinde, meme kanserli hastaların uyumunda ise benlik saygısı, sosyal stres, sosyal destek, psikolojik destek, 

kontrol duygusu, duygusal sorunlar, hastalığın evresi, ameliyat tipi, hastalık belirtileri, fiziksel yeterlilik durumu, 

hastalığa yönelik algılar, baş etme yöntemleri, sağlık profesyonelleriyle ilişkiler ve işbirliği gibi faktörlerin etkili 

olduğu bildirilmiştir (Çam, Saka ve Gümüş, 2009). 

Meme kanseri kadınlar arasında görülen en önemli sağlık sorunlarından biridir ve ülkemizde kadınlarda görülen 

kanserler arasında birinci sırada yer almaktadır (TÜİK, 2017). Her yıl tüm dünyada meme kanseri görülme 

oranının arttığı bildirilmekte, buna karşın meme kanserinden ölüm oranı aynı düzeyde artmamaktadır. Bu durum 

yaşam süresinin uzamasıyla bağlantılı olarak hastaların yaşam kalitesi ve psikososyal uyumu ile ilgili çeşitli 

sorunları gündeme getirmektedir (Taleghani, Parsa ve Nasrabadi, 2006). Bir kadın için meme kanseri tanısı almak 

yıkıcı bir olaydır ve fiziksel problemlerin yanı sıra psikolojik, sosyal, mesleki ve varoluşsal yönden çeşitli 

sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca meme kanserinde bu sürece, meme cerrahisi sonrasında kadınların bedenlerine 

güvenlerini kaybetmeleriyle sonuçlanan bedensel ve cinsel sorunlar da eklenmektedir (Bez, Göçen, Kuşçu, Önen, 

Nurmedov ve diğerleri, 2004). 

Romero ve arkadaşları (2006) yaptıkları araştırmada kanser hastalarının; çoğunlukla sigara içme, tedavi için 

hastaneye başvurma süresi, beslenme şekli, tedavi sırasındaki davranışlarına ve tedavi haricindeki diğer alternatif 

yöntemlere başvurma ya da reddetme davranışları ile ilgili kendilerini suçladıklarını, suçluluk duygusuyla ise 

manevi yöntemlerle başettiklerini belirlemiştir. Birey hastalanınca “Neden ben? Bunu hak etmek ve yaşamak için 

ben ne yaptım? Yaradan beni cezalandırıyor mu? Ben öldükten sonra bana ne olacak? Ben öldükten sonra ailem 

nasıl yaşayacak? Yokluğum fark edilecek mi? Özlenecek miyim? Hatırlanacak mıyım? Hayatımdaki işlerimi 

bitirmek için yeterli zamanım olacak mı?” gibi soruları kendisine sormaktadır (Bussing, Ostermann ve Matthessen, 

2005).  

Culliford (2002) yaptığı araştırmada kanser hastalarının tamamına yakınının (%93.0) manevi başetme yöntemleri 

ile umutlarını sürdürdüklerini belirlemiştir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki kanser hastalarının tedavi 

sürecinde maneviyatın olumlu bir etkisi olmaktadır (Cotton ve diğerleri, 1999; Puchalski, 2001; Narayanasamy, 

2003; Boscaglia ve diğerleri, 2005; Choumanova ve diğerleri, 2006). Kanser hastaları tanı ve tedavi süresince 

yaşadıkları ruhsal bunalımı atlatmaları için ruh sağlıklarının ve motivasyonlarının normalde olduğundan daha 
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güçlü olması ve bunun için de mutlaka bir sağlık çalışanından psikososyal destek almaları gerekmektedir (Bostancı 

Dastan ve Buzlu, 2010).  

Hastanede sağlık çalışanları içerisinde hastalarla sıklıkla yakın ilişki içerisine giren, hastalarına tanı ve tedavi 

süresi boyunca yanında olup, bütüncül bakım sunan hemşirelerdir ve bu aşamada hemşirelere büyük bir görev 

düştüğü düşünülmektedir. Ayrıca hemşireler tarafından sağlanan manevi desteğin koroner kalp hastalığı, 

hipertansiyon, felç, yüksek kolesterol, immünolojik bozukluklar, HIV ve diğer cinsel yolla bulasan hastalıklar ve 

çoğu kanser türlerinde olumlu etkilerinin olduğu da yapılan çalışmalarda belirtilmektedir (Thoresen, 1999; Cotton 

ve diğerleri, 1999; Culliford, 2002; Koenig, 2003; Narayanasamy, 2003; Choumanova ve diğerleri, 2006; 

Meraviglia,  2006). Hemsireler bireylerin/hastaların biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi durumlarına ve 

gereksinimlerine göre bakım vermeli ve onların manevi gereksinimlerini karşılamada aktif rol almalıdır (Ergül ve 

Bayık, 2004; Astı ve diğerleri, 2005; Baldacchino, 2006).  

Birey hastalandığında geleceği ile ilgili belirsizliğe düşebilir, hastalığı ve tedavi sürecine uyum sağlamada sorunlar 

yaşayabilir. Bu aşamada hastanın yanında olup, ona moral ve motivasyon ile psikolojik destek sağlayacak olan, 

hastanın tedaviye uyumunu arttırıp, devamlılığını sağlayacak olan ve sonuçta hastanın yaşam kalitesini 

yükseltecek olan hemşirelerdir (Herth, 2000; Chi, 2007). Uluslararası Hemsirelik Konseyi Etik Kuralı’nda da 

(International Council of Nurses Code of Ethics) hemşirelerin “bireyin, ailenin ve toplumun insan hakları, 

değerleri, gelenekleri ve manevi inançlarına saygı göstermelidir” rolü açıkça belirtilmektedir. Sağlık çalışanlarının 

hastasına manevi bakım vermeden önce birtakım sorular sorarak değerlendirmede bulunması bunun için de aşağıda 

ifade edilen soruları sorarak veri toplaması gerekmektedir. 

 Maneviyatın sizin için önemi nedir? Açıklar mısınız? 

 Maneviyatınızı tanımlamanız gerekse nasıl tanımlarsınız? 

 Günlük yaşamınızda yerine getirdiğiniz ibadetleriniz var mı? 

 Belirli aralıklarla yinelediğiniz manevi uygulamalarınız var mı? 

 Kim ya da ne size güç ve ümit sağlar? 

 Sahip olduğunuz manevi değerlerinizi kendiniz için kişisel bir güç olarak görüyor musunuz? 

 Karşılaştığınız zorluklarla başedebilmek için uyguladığınız manevi uygulamalar ya da ritüelleriniz var 

mı? 

 Manevi değerleriniz karşılaştığınız zorluklarla başedebilmenizde ne şekilde size yardımcı oluyor? 

 Sizin için yaşamı daha anlamlı kılan bir gruba üyeliğiniz var mı? 

 İnanç topluluğunuz, size yardımcı olduğunu düşündüğünüz kaynaklar sunuyor mu? 

 Yaratıcı ile da ilişkinizi nasıl tanımlarsınız? 

 Yaşam felsefeniz nedir? 

 Sağlık çalışanlarından beklediğiniz manevi/dini destek nasıldır? 

  “Acı çekmek” sizin için ne anlam ifade eder? 

 Ölüm kavramı sizin için ne anlam ifade eder? 

 Manevi gereksinimleriniz nelerdir? 

 Hastalıkla başedebilmenizde inançlarınız size nasıl yardımcı olmaktadır? 

 Sizi ve ailenizin yaşamını hastalık süreci nasıl etkilemektedir? 
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 Şimdiki durumunuzu açıklamanızda düşüncelerinizi şekillendiren bir inanış, bir felsefe, bir yaklaşım 

varsa benimle paylaşır mısınız? 

 Bakımınıza yön vereceğini düşündüğünüz farklı manevi konular var ise benimle paylaşmak ister misiniz? 

(Ergül ve Bayık, 2004; Hodge, 2005). 

Kanser hastaları hastalıkları ile başetmede manevi boyutlarını desteklemek amacıyla; inançlarını yazıya dökme, 

paylaşma, başkalarının ettikleri duaları dinleme, inançlarını geliştirme amacıyla toplantılara katılma, dua etme, 

inancı ile ilgili konuşma ve dini açıdan kutsal mekanları ziyaret etme gibi stratejiler geliştirmektedirler (Vachon, 

2008). Hemşireler meme kanserli hastalara manevi destek verebilmek amacıyla; hastaların korkularını, acılarını, 

umutlarını ve hayallerini bilmeli ve hastanın ifadelerini önyargısız kabul edebilmelidir. Meme kanserli hastalara 

bakım sunan hemşirenin; inançlar ve hastalığın anlamını etkileyen değerler hakkında bilgi sahibi olması ve bu 

doğrultuda hastasının fiziksel, duygusal ve manevi yönlerinin tamamını kapsayacak şekilde dikkatli ve 

destekleyici bir bakım sunması gerekmektedir. Hasta mensup olduğu dine yönelik uygulamaları yerine getirmek 

istiyorsa, yardımcı olmalı, hastasının inancını gerçekleştirebilmesi konusunda zaman ve mekan sağlanmasında 

yardımcı olmalı eğer hasta talepte bulunursa imam veya papaz gibi diğer profesyonel din adamlarına 

yönlendirmelidir. Ayrıca hemşire, hasta için manevi değer taşıyan bir eşya varsa, saygı göstermelidir (Puchalski, 

2001; Aştı ve diğerleri, 2005; Baldacchino, 2006). 

Hastaya manevi destek olma sürecinde, geçmişte yaşadığı benzer deneyimlerde kullandığı başetme yöntemleri, 

rahatlama metotları sorularak ve bu yöntemler hatırlatılarak da destek olunabilir. Hasta için önemli olan bir sembol 

ya da eşya varsa tedavisi sırasında ya da en çok kaygıya sebep olabilecek süreçlerden biri olan cerrahi müdahale 

sırasında üzerinde taşımasına ya da yanında bulundurmasına imkan sunulabilir (Cimete, 2002). Tüm bunların 

yanında hemşireler hastaları ile konuşmaya zaman ayırmalı, pozitif ve dürüst bir davranış sergileyerek hastaların 

bakım süreci ile ilgili sorularını sonuna kadar dinleyerek cevaplandırmalıdır (Chi, 2007). Literatürde hemşirelerin 

hastaların manevi bakımına yönelik aşağıdaki uygulamalarda bulunabileceği belirtilmektedir: 

 Hastalara yaşama umudunu sağlamaya ve arttırmaya yönelik empatik ve şefkatli yaklaşım sergileme 

 Hastaları fiziksel, duygusal ve manevi açıdan tüm yönleri ile ela alma ve buna yönelik bakım planı 

oluşturma 

 Hastaların umutlarını, hayallerini, kaygılarını ve üzüntülerini ifade edebilmeleri için fırsat tanıma ve 

kendilerini tarafsız olarak dinleme ve kabul etme 

 Hasta ve ailelerinin manevi öykülerini öğrenme ve sağlıklarını biyopsikososyal açıdan tüm yönleri ile ele 

alma 

 İnançlar ve hastalıklara kattıkları anlamlar hakkında güncel bilgilere sahip olma 

 Hastalara dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için uygun mekan, süre ve kaynağı sağlama ve bu 

uygulamalarını yerine getirmelerinde yardımcı olma 

 Hastaların uygun olan manevi uygulamalarına katılma 

 Hastalar için manevi önem taşıyan eşyalara saygı gösterme 

 Hoca, imam veya papaz gibi diğer profesyoneller ile hastaların iletişiminin sağlanmasına yardımcı olma 

(Puchalski, 2001; Aştı ve diğerleri, 2005; Baldacchino, 2006). 
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Sonuç 

Sonuç olarak, hastalık, acı çekme, ölüm gibi deneyimler zorlayıcı yaşam olayları arasındadır ve meme kanseri 

tanısı alan kadınların yarısına yakın bir kısmının tanıdan sonraki bir yıl içinde meme kanseri ile yaşamaya uyum 

sağlamakta güçlük çektiği ve dolayısıyla anksiyete ve depresyonun görüldüğü, uzun vadede ise kadınların yaşam 

kalitesinde ciddi bir azalma olduğu belirtilmektedir. Meme kanserli bireylerin bu zor deneyimlerle baş edebilmesi 

için desteklenmesinde hastalarla en sık iletişim içerisine giren ve bakımlarından sorumlu olan sağlık çalışanları 

arasında hemşirelerdir. Bu sebepledir ki hemşirelerin hastalara manevi destek sağlayabilmeleri için maneviyat 

konusu ve önemi hakkında farkındalık kazanmaları önemlidir (Hiçdurmaz ve Öz, 2013).  

Hemşire yetiştiren okulların ders programlarında bütüncül sağlık görüşüyle manevi bakım konusuna yer verilmesi, 

hizmet içi eğitim programlarıyla çalışan hemşirelerin de konuya dikkatinin çekilmesinin, bütüncül hasta bakımı 

kapsamında yararlı olacağı düşünülmektedir. Manevi bakımın kanserli bireylerin iyileşmesine ve 

rehabilitasyonuna katkısı konusunda araştırmalar yapılmasının sağlık personelinin manevi bakım konusunda 

duyarlılıklarını geliştirmede katkı sağlayacağı öngörülmektedir (Gönenç, Akkuzu, Altın ve Möroy, 2016). Hasta 

bakımının manevi boyutunun ele alınması ve sağlık personelinin bu konuya dikkatinin çekilmesi konusunda 

ülkemizde daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu eksiklikten yola çıkarak bu makalenin literatüre 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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MEME KANSERLİ BİREYLERDE MANEVİ BAKIMDA HEMŞİRENİN ROLÜ 

 

ŞULE OLGUN1, 

1İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU, 
 

Özet 

Fiziksel olarak gelişen bir hastalık beraberinde sosyal ve psikolojik sorunları da getirmektedir. Benzer şekilde 

ruhsal ve duygusal alandaki dalgalanmalarda, fiziksel açıdan bireyde patolojik sorunlara yol açabilmektedir. Bu 

nedenle günümüzde hastalar sadece fizyolojik açıdan değil, kültürel, ekonomik, duygusal, manevi ve sosyal 

yönden de ele alınmaktadır. Hemşireler bireylerin/hastaların biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi durumlarına 

ve gereksinimlerine göre bakım vermeli ve onların manevi gereksinimlerini karşılamada aktif rol almalıdır. Kanser 

hastalarının tedavi sürecinde maneviyatın olumlu bir etkisi olmaktadır.  Özellikle meme kanserli 

bireylerin tedavi süresince zor deneyimlerle baş edebilmeleri için desteklenmesinde hastalarla en sık iletişim 

içerisine giren ve bakımlarından sorumlu olan sağlık çalışanları arasında hemşirelere büyük sorumluluk 

düşmektedir. Hemşireler meme kanserli hastalara manevi destek verebilmek amacıyla; hastayı yaşama bağlayacak 

empati ve şefkati gösterebilmeli bunun için de öncelikle hastanın manevi öyküsünü öğrenmelidir. Bu sebepledir 

ki hemşirelerin hastalara manevi destek sağlayabilmeleri için maneviyat konusu ve önemi hakkında farkındalık 

kazanmaları çok önemlidir.  

Anahtar kelimeler: Meme kanseri, manevi bakım, hemşire 

 

 

THE ROLE OF NURSES IN SPİRİTUAL CARE IN PATIENTS  

WITH BREAST CANCER  

 

Abstract 

A physically developing disease brings along social and psychological problems. Similarly, fluctuations in the 

mental and emotional field can lead to physical pathological problems in the individual. Therefore, patients are 

not only treated physiologically but also culturally, economically, emotionally, spiritually and socially. Nurses 

should provide care according to the biological, psychological, social and spiritual conditions and needs of 

individuals / patients and take an active role in meeting their spiritual needs. Spirituality has a positive effect on 

the treatment of cancer patients. Nurses have a great responsibility among the healthcare professionals who are in 

contact with the patients and who are responsible for their care, especially in supporting breast cancer individuals 

to cope with difficult experiences during the treatment. In order to provide moral support to breast cancer patients, 

nurses; show empathy and compassion that will connect the patient to life, and therefore must first learn the 

patient's spiritual history. For this reason, it is very important for nurses to become aware of the issue and 

importance of spirituality in order to provide spiritual support to patients. 
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Giriş 

Sağlık; beden, beyin ve ruh arasındaki uyum olarak da ifade edilebilir. Hastalık sadece fiziksel ve fonksiyonel 

olarak anormal değişikliklere sebep olmaz aynı zamanda bireyi psikososyal yönden de etkiler. Ölümle sonuçlanma 

insidansı yüksek olan hastalıklar, hastada genellikle manevi distrese sebep olur. Literatürde hastalıklar ile başetme 

yöntemlerinden biri maneviyat ve inanç olan hastaların ruhsal ve fiziksel sağlıklarında iyileşme görüldüğü 

belirtilmektedir (Cotton, Levine, Fitzpatrick, Dold ve Targ, 1999; Woods ve Ironson, 1999; Boscaglia ve diğerleri, 

2005; Frick, Riedner, Fegg, Hauf ve Boraio, 2006; Choumanova, Wanat, Barrett ve Kopman, 2006). Hastalar ile 

hastane içerisinde en yakın ilişki içerisinde bulunan sağlık çalışanları hemşirelerdir. Hemşireler sadece fiziksel 

ağrıyı dindirmekten ya da fiziksel sorunların bakımından sorumlu değil aynı zamanda bireyin bütüncül bakımından 

da sorumludur. Bu nedenle maneviyat ve bütüncül bakım da hemşirelik kuramları içerisindedir.  

Hemşireler meme kanserli hastalara manevi destek verebilmek amacıyla; hastayı yaşama bağlayacak empati ve 

şefkati gösterebilmeli bunun için de öncelikle hastanın manevi öyküsünü öğrenmelidir (Puchalski, 2001; Aştı ve 

diğerleri, 2005; Baldacchino, 2006). Kemoterapi, radyoterapi, hormonal ve cerrahi tedaviye bağlı olarak ortaya 

çıkan fiziksel ve ruhsal sorunlar, bunun yanı sıra aile ve iş yaşamı ile ilgili sorunlar, geleceğe yönelik belirsizlikler, 

sosyal ve manevi sorunlar meme kanserli hastaların iyilik halini ve uyumunu olumsuz olarak etkilemektedir. 

Meme kanserinin hastalarda geniş yelpazede sorunlar yaratması, tedavi ve bakımın çok yönlü yaklaşımlarla ele 

alınmasını gerektirmektedir (Çam, Saka ve Gümüş, 2009). 

 

Gelişme 

Hastalık ailesel, çevresel ve ruhsal yönden çok boyutlu ele alınan bir kimlik, varoluş ve yaşam krizidir (Kaçmaz, 

1999). Fiziksel olarak gelişen bir hastalık beraberinde sosyal ve psikolojik sorunları da getirmektedir. Benzer 

şekilde ruhsal ve duygusal alandaki dalgalanmalarda, fiziksel açıdan bireyde patolojik sorunlara yol 

açabilmektedir. Bu nedenle günümüzde hastalar sadece fizyolojik açıdan değil, kültürel, ekonomik, duygusal, 

manevi ve sosyal yönden de ele alınmaktadır (Tanyi, 2002; Baldacchino, 2006). 

Dünya Sağlık Örgüt’ü sağlığın tanımını yaparken; “Bireyin biyopsikososyal ve manevî yönden tam bir iyilik 

halinde olmasıdır” şeklinde ifade kullanmaktadır. Bu sebeple bireyde tam bir iyilik halinin sağlanabilmesi için 

maneviyat dâhil bütün bakım türlerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) 

bireyin manevî boyutuna yönelik bakım hizmetlerinin verilmesinin hemşirelik bakımının bir parçası olduğunu 

ifade etmekte ve sağlık için manevi gereksinimlerin vücudu oluşturan fiziksel organlar kadar önemli bir öğe 

olduğunu vurgulamaktadır (Başar, 2014). 
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Manevi Bakım, 01.08.1998 tarihli 23420 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 38. 

maddesinde “Hastanelerde yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedavilerine hiç bir şekilde müdahalede 

bulunulmamak şartı ile talep eden hastalara manevi telkinde bulunmak, onları ruhsal (manevi) ve moral yönünden 

desteklemek, ibadetlerini hastalıklarının verdiği imkânlar çerçevesinde yerine getirmelerine rehberlik etmek ve 

yaşama dirençlerini desteklemek amacıyla sunulan manevi destek hizmeti” olarak tanımlanmıştır (Çetin, 2012; 

Başar, 2014). Manevi bakımın dini ritüelleri yerine getirmenin yanında aynı zamanda yaşamın anlamını ve amacını 

algılamayı da içerdiği belirtilmiştir (Ergül ve Temel, 2007).  

Kanserli hastanın uyumunda da bir dizi tıbbi, psişik ve psikososyal faktör rol oynamaktadır. Literatür gözden 

geçirildiğinde, meme kanserli hastaların uyumunda ise benlik saygısı, sosyal stres, sosyal destek, psikolojik destek, 

kontrol duygusu, duygusal sorunlar, hastalığın evresi, ameliyat tipi, hastalık belirtileri, fiziksel yeterlilik durumu, 

hastalığa yönelik algılar, baş etme yöntemleri, sağlık profesyonelleriyle ilişkiler ve işbirliği gibi faktörlerin etkili 

olduğu bildirilmiştir (Çam, Saka ve Gümüş, 2009). 

Meme kanseri kadınlar arasında görülen en önemli sağlık sorunlarından biridir ve ülkemizde kadınlarda görülen 

kanserler arasında birinci sırada yer almaktadır (TÜİK, 2017). Her yıl tüm dünyada meme kanseri görülme 

oranının arttığı bildirilmekte, buna karşın meme kanserinden ölüm oranı aynı düzeyde artmamaktadır. Bu durum 

yaşam süresinin uzamasıyla bağlantılı olarak hastaların yaşam kalitesi ve psikososyal uyumu ile ilgili çeşitli 

sorunları gündeme getirmektedir (Taleghani, Parsa ve Nasrabadi, 2006). Bir kadın için meme kanseri tanısı almak 

yıkıcı bir olaydır ve fiziksel problemlerin yanı sıra psikolojik, sosyal, mesleki ve varoluşsal yönden çeşitli 

sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca meme kanserinde bu sürece, meme cerrahisi sonrasında kadınların bedenlerine 

güvenlerini kaybetmeleriyle sonuçlanan bedensel ve cinsel sorunlar da eklenmektedir (Bez, Göçen, Kuşçu, Önen, 

Nurmedov ve diğerleri, 2004). 

Romero ve arkadaşları (2006) yaptıkları araştırmada kanser hastalarının; çoğunlukla sigara içme, tedavi için 

hastaneye başvurma süresi, beslenme şekli, tedavi sırasındaki davranışlarına ve tedavi haricindeki diğer alternatif 

yöntemlere başvurma ya da reddetme davranışları ile ilgili kendilerini suçladıklarını, suçluluk duygusuyla ise 

manevi yöntemlerle başettiklerini belirlemiştir. Birey hastalanınca “Neden ben? Bunu hak etmek ve yaşamak için 

ben ne yaptım? Yaradan beni cezalandırıyor mu? Ben öldükten sonra bana ne olacak? Ben öldükten sonra ailem 

nasıl yaşayacak? Yokluğum fark edilecek mi? Özlenecek miyim? Hatırlanacak mıyım? Hayatımdaki işlerimi 

bitirmek için yeterli zamanım olacak mı?” gibi soruları kendisine sormaktadır (Bussing, Ostermann ve Matthessen, 

2005).  

Culliford (2002) yaptığı araştırmada kanser hastalarının tamamına yakınının (%93.0) manevi başetme yöntemleri 

ile umutlarını sürdürdüklerini belirlemiştir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki kanser hastalarının tedavi 

sürecinde maneviyatın olumlu bir etkisi olmaktadır (Cotton ve diğerleri, 1999; Puchalski, 2001; Narayanasamy, 

2003; Boscaglia ve diğerleri, 2005; Choumanova ve diğerleri, 2006). Kanser hastaları tanı ve tedavi süresince 

yaşadıkları ruhsal bunalımı atlatmaları için ruh sağlıklarının ve motivasyonlarının normalde olduğundan daha 

güçlü olması ve bunun için de mutlaka bir sağlık çalışanından psikososyal destek almaları gerekmektedir (Bostancı 

Dastan ve Buzlu, 2010).  
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Hastanede sağlık çalışanları içerisinde hastalarla sıklıkla yakın ilişki içerisine giren, hastalarına tanı ve tedavi 

süresi boyunca yanında olup, bütüncül bakım sunan hemşirelerdir ve bu aşamada hemşirelere büyük bir görev 

düştüğü düşünülmektedir. Ayrıca hemşireler tarafından sağlanan manevi desteğin koroner kalp hastalığı, 

hipertansiyon, felç, yüksek kolesterol, immünolojik bozukluklar, HIV ve diğer cinsel yolla bulasan hastalıklar ve 

çoğu kanser türlerinde olumlu etkilerinin olduğu da yapılan çalışmalarda belirtilmektedir (Thoresen, 1999; Cotton 

ve diğerleri, 1999; Culliford, 2002; Koenig, 2003; Narayanasamy, 2003; Choumanova ve diğerleri, 2006; 

Meraviglia,  2006). Hemsireler bireylerin/hastaların biyolojik, psikolojik, sosyal ve manevi durumlarına ve 

gereksinimlerine göre bakım vermeli ve onların manevi gereksinimlerini karşılamada aktif rol almalıdır (Ergül ve 

Bayık, 2004; Astı ve diğerleri, 2005; Baldacchino, 2006).  

Birey hastalandığında geleceği ile ilgili belirsizliğe düşebilir, hastalığı ve tedavi sürecine uyum sağlamada sorunlar 

yaşayabilir. Bu aşamada hastanın yanında olup, ona moral ve motivasyon ile psikolojik destek sağlayacak olan, 

hastanın tedaviye uyumunu arttırıp, devamlılığını sağlayacak olan ve sonuçta hastanın yaşam kalitesini 

yükseltecek olan hemşirelerdir (Herth, 2000; Chi, 2007). Uluslararası Hemsirelik Konseyi Etik Kuralı’nda da 

(International Council of Nurses Code of Ethics) hemşirelerin “bireyin, ailenin ve toplumun insan hakları, 

değerleri, gelenekleri ve manevi inançlarına saygı göstermelidir” rolü açıkça belirtilmektedir. Sağlık çalışanlarının 

hastasına manevi bakım vermeden önce birtakım sorular sorarak değerlendirmede bulunması bunun için de aşağıda 

ifade edilen soruları sorarak veri toplaması gerekmektedir. 

 Maneviyatın sizin için önemi nedir? Açıklar mısınız? 

 Maneviyatınızı tanımlamanız gerekse nasıl tanımlarsınız? 

 Günlük yaşamınızda yerine getirdiğiniz ibadetleriniz var mı? 

 Belirli aralıklarla yinelediğiniz manevi uygulamalarınız var mı? 

 Kim ya da ne size güç ve ümit sağlar? 

 Sahip olduğunuz manevi değerlerinizi kendiniz için kişisel bir güç olarak görüyor musunuz? 

 Karşılaştığınız zorluklarla başedebilmek için uyguladığınız manevi uygulamalar ya da ritüelleriniz var 

mı? 

 Manevi değerleriniz karşılaştığınız zorluklarla başedebilmenizde ne şekilde size yardımcı oluyor? 

 Sizin için yaşamı daha anlamlı kılan bir gruba üyeliğiniz var mı? 

 İnanç topluluğunuz, size yardımcı olduğunu düşündüğünüz kaynaklar sunuyor mu? 

 Yaratıcı ile da ilişkinizi nasıl tanımlarsınız? 

 Yaşam felsefeniz nedir? 

 Sağlık çalışanlarından beklediğiniz manevi/dini destek nasıldır? 

  “Acı çekmek” sizin için ne anlam ifade eder? 

 Ölüm kavramı sizin için ne anlam ifade eder? 

 Manevi gereksinimleriniz nelerdir? 

 Hastalıkla başedebilmenizde inançlarınız size nasıl yardımcı olmaktadır? 

 Sizi ve ailenizin yaşamını hastalık süreci nasıl etkilemektedir? 

 Şimdiki durumunuzu açıklamanızda düşüncelerinizi şekillendiren bir inanış, bir felsefe, bir yaklaşım 

varsa benimle paylaşır mısınız? 
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 Bakımınıza yön vereceğini düşündüğünüz farklı manevi konular var ise benimle paylaşmak ister misiniz? 

(Ergül ve Bayık, 2004; Hodge, 2005). 

Kanser hastaları hastalıkları ile başetmede manevi boyutlarını desteklemek amacıyla; inançlarını yazıya dökme, 

paylaşma, başkalarının ettikleri duaları dinleme, inançlarını geliştirme amacıyla toplantılara katılma, dua etme, 

inancı ile ilgili konuşma ve dini açıdan kutsal mekanları ziyaret etme gibi stratejiler geliştirmektedirler (Vachon, 

2008). Hemşireler meme kanserli hastalara manevi destek verebilmek amacıyla; hastaların korkularını, acılarını, 

umutlarını ve hayallerini bilmeli ve hastanın ifadelerini önyargısız kabul edebilmelidir. Meme kanserli hastalara 

bakım sunan hemşirenin; inançlar ve hastalığın anlamını etkileyen değerler hakkında bilgi sahibi olması ve bu 

doğrultuda hastasının fiziksel, duygusal ve manevi yönlerinin tamamını kapsayacak şekilde dikkatli ve 

destekleyici bir bakım sunması gerekmektedir. Hasta mensup olduğu dine yönelik uygulamaları yerine getirmek 

istiyorsa, yardımcı olmalı, hastasının inancını gerçekleştirebilmesi konusunda zaman ve mekan sağlanmasında 

yardımcı olmalı eğer hasta talepte bulunursa imam veya papaz gibi diğer profesyonel din adamlarına 

yönlendirmelidir. Ayrıca hemşire, hasta için manevi değer taşıyan bir eşya varsa, saygı göstermelidir (Puchalski, 

2001; Aştı ve diğerleri, 2005; Baldacchino, 2006). 

Hastaya manevi destek olma sürecinde, geçmişte yaşadığı benzer deneyimlerde kullandığı başetme yöntemleri, 

rahatlama metotları sorularak ve bu yöntemler hatırlatılarak da destek olunabilir. Hasta için önemli olan bir sembol 

ya da eşya varsa tedavisi sırasında ya da en çok kaygıya sebep olabilecek süreçlerden biri olan cerrahi müdahale 

sırasında üzerinde taşımasına ya da yanında bulundurmasına imkan sunulabilir (Cimete, 2002). Tüm bunların 

yanında hemşireler hastaları ile konuşmaya zaman ayırmalı, pozitif ve dürüst bir davranış sergileyerek hastaların 

bakım süreci ile ilgili sorularını sonuna kadar dinleyerek cevaplandırmalıdır (Chi, 2007). Literatürde hemşirelerin 

hastaların manevi bakımına yönelik aşağıdaki uygulamalarda bulunabileceği belirtilmektedir: 

 Hastalara yaşama umudunu sağlamaya ve arttırmaya yönelik empatik ve şefkatli yaklaşım sergileme 

 Hastaları fiziksel, duygusal ve manevi açıdan tüm yönleri ile ela alma ve buna yönelik bakım planı 

oluşturma 

 Hastaların umutlarını, hayallerini, kaygılarını ve üzüntülerini ifade edebilmeleri için fırsat tanıma ve 

kendilerini tarafsız olarak dinleme ve kabul etme 

 Hasta ve ailelerinin manevi öykülerini öğrenme ve sağlıklarını biyopsikososyal açıdan tüm yönleri ile ele 

alma 

 İnançlar ve hastalıklara kattıkları anlamlar hakkında güncel bilgilere sahip olma 

 Hastalara dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için uygun mekan, süre ve kaynağı sağlama ve bu 

uygulamalarını yerine getirmelerinde yardımcı olma 

 Hastaların uygun olan manevi uygulamalarına katılma 

 Hastalar için manevi önem taşıyan eşyalara saygı gösterme 

 Hoca, imam veya papaz gibi diğer profesyoneller ile hastaların iletişiminin sağlanmasına yardımcı olma 

(Puchalski, 2001; Aştı ve diğerleri, 2005; Baldacchino, 2006). 

 

Sonuç 
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Sonuç olarak, hastalık, acı çekme, ölüm gibi deneyimler zorlayıcı yaşam olayları arasındadır ve meme kanseri 

tanısı alan kadınların yarısına yakın bir kısmının tanıdan sonraki bir yıl içinde meme kanseri ile yaşamaya uyum 

sağlamakta güçlük çektiği ve dolayısıyla anksiyete ve depresyonun görüldüğü, uzun vadede ise kadınların yaşam 

kalitesinde ciddi bir azalma olduğu belirtilmektedir. Meme kanserli bireylerin bu zor deneyimlerle baş edebilmesi 

için desteklenmesinde hastalarla en sık iletişim içerisine giren ve bakımlarından sorumlu olan sağlık çalışanları 

arasında hemşirelerdir. Bu sebepledir ki hemşirelerin hastalara manevi destek sağlayabilmeleri için maneviyat 

konusu ve önemi hakkında farkındalık kazanmaları önemlidir (Hiçdurmaz ve Öz, 2013).  

Hemşire yetiştiren okulların ders programlarında bütüncül sağlık görüşüyle manevi bakım konusuna yer verilmesi, 

hizmet içi eğitim programlarıyla çalışan hemşirelerin de konuya dikkatinin çekilmesinin, bütüncül hasta bakımı 

kapsamında yararlı olacağı düşünülmektedir. Manevi bakımın kanserli bireylerin iyileşmesine ve 

rehabilitasyonuna katkısı konusunda araştırmalar yapılmasının sağlık personelinin manevi bakım konusunda 

duyarlılıklarını geliştirmede katkı sağlayacağı öngörülmektedir (Gönenç, Akkuzu, Altın ve Möroy, 2016). Hasta 

bakımının manevi boyutunun ele alınması ve sağlık personelinin bu konuya dikkatinin çekilmesi konusunda 

ülkemizde daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu eksiklikten yola çıkarak bu makalenin literatüre 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET 

Nanoteknoloji son yıllarda sağlık, çevre ve tarım gibi birçok alanda gündemde olan endüstrinin önemli 

bir rekabet alanıdır. Nanoteknolojinin tıp alanında aşılamalar, kanser tedavisi, nörodejeneratif hastalıkların 

tedavisi, ilaç tasarımı, AIDS tedavisi, solunum yolu hastalıkları ve bulaşıcı hastalıkların kontrolünde, organ 

nakillerinde doku rejeksiyonu önlenmesinde ve diyabet gibi kronik hastalıkların yönetimi gibi tıbbi durumlarda 

kullanımı ayrıca bir önem kazanmıştır. Diyabet dünyada ve ülkemizde giderek artış gösteren ve komplikasyonları 

nedeniyle kalıcı sakatlık ve ölümnlere yol açan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Nanoteknolojinin diyabette 

kullanımı, hastalığın tanı, tedavi ve izlem süreci gibi birçok aşamada yer almaktadır. Diyabet hastalarını izlemek 

için uzaktan takip cihazlarının geliştirilmesi, kan glikoz izleminin nanosensörler aracılığı ile ağrısız olarak 

yapılabilmesi, oral formda insülin geliştirilmesi, diyabetik yara tedavisinde nanopartiküllerin kullanımı gibi 

çalışmalar diyabetin yönetiminde nanoteknolojinin kullanılmasıyla karşımıza çıkan güncel gelişmelerdir. Bu 

derlemede diyabet yönetimine yardımcı olan nanoteknolojik uygulamalar ve çalışmalar hakkında bilgi 

verilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Nanoteknoloji 

 

ABSTRACT 

Nanotechnology is an important competitive area of the industry which has been on the agenda in many 

fields such as health, environment and agriculture in recent years. In the field of nanotechnology medicine, the use 

of vaccines, cancer treatment, treatment of neurodegenerative diseases, drug design, AIDS treatment, control of 

respiratory diseases and infectious diseases, prevention of rejection in organ transplants and management of 

chronic diseases such as diabetes have also gained importance. Diabetes is an important public health problem 

which is increasing in the world and in our country and causes permanent disability and death due to its 

complications. The use of nanotechnology in diabetes is involved in many stages such as diagnosis, treatment and 

follow-up of the disease. The development of remote monitoring devices to monitor diabetic patients, the ability 

to monitor blood glucose via nanosensors, the development of insulin in oral form, and the use of nanoparticles in 

the treatment of diabetic wounds are the latest developments in the management of diabetes using nanotechnology. 

This review provides information about nanotechnological applications and studies that assist in diabetes 

management. 

 

Key Words: Diabetes, Nanothecnolog 

 

GİRİŞ 

Diyabet dünyada ve ülkemizde sık görülen ve giderek artış gösteren kronik hastalıklardan birisidir (IDF 

Atlas, 2019). Diyabetin yönetiminde nanoteknoloji, kan glikozunun ve insülin düzeyinin takibinde ve 
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komplikasyonların önlenmesinde önemli katkılar sağlamaktadır (Subramani ve diğ. 2012). Nanoteknoloji, insan 

gözünün görebileceğinin çok ötesinde minyatürleşmiş maddelerin üretimi, araştırılması ve bunlardan 

yararlanmanın teknikleri üzerinde çalışmaktadır (Gök Metin ve Özdemir, 2015). Malzemeler nano boyutta 

küçültüldüğü zaman, normalde görmediğimiz yeni ve üstün özellikler ortaya çıkmaktadır. Canlı sistemlerde yer 

alan makromoleküler ve enzimatik işlevleri taklit edebilen nano yapıların sentezi günümüzde mümkün hale 

gelmiştir (Kavaklı ve diğ. 2016). Nanoteknoloji, tıbbi görüntüleme, farmakoloji, mikrobiyoloji, yara iyileşmesi, 

dokuların yenilenmesi, bazı kronik hastalıkların tedavisi, aşı ve genetik alanında uygulamaya girmiştir (Gök Metin 

ve Özdemir, 2015). 

Nanoteknolojinin kullanıldığı önemli kronik hastalıklardan birisi de diyabettir. İnsülin miktarı ve kan 

glukoz ölçümü ile hastalığın tedavisinde nanoteknolojinin sunduğu yeni gelişmeler hastalığın yönetimini ve 

hastaların hayatını kolaylaştırmaktadır (DiSanto ve diğ. 2015). 

İnsülin ve Kan Şekeri Tespitinde Nanoteknolojinin Kullanımı 

Dakikadaki insülin miktarlarını ve kan şekeri seviyesini hızlı bir şekilde ölçmek için nanoteknolojiyi 

kullanan yeni bir yöntem, vücudun insülin üreten pankreasın beta hücrelerin sağlığını değerlendirme yeteneğini 

geliştirmek için atılmış büyük bir adımdır (Arya ve diğ. 2008). Bu durum aşağıdaki şu yöntemlerle sağlanır; 

-Mikrofizyometre: 

Mikrofizyometre, çok küçük tüplere istiflenmiş ve yuvarlanmış birkaç düz karbon atomu levhası gibi çok 

duvarlı karbon nanotüplerden yapılmıştır (Arya ve diğ. 2008; Veiseh ve diğ. 2015). Nanotüpler elektriksel olarak 

iletkendir ve bölmedeki insülin konsantrasyonu elektrottaki akımla doğrudan ilişkili olabilir ve nanotüpler canlı 

hücrelerin karakteristik pH seviyelerinde güvenilir bir şekilde çalışmaktadır (Arya ve diğ. 2008).  

Mevcut tespit yöntemleri periyodik olarak küçük numuneleri toplayarak ve insülin seviyelerini ölçerek 

aralıklarla insülin üretimini ölçmektedir (Arya ve diğ. 2008). Yeni sensör, insülin molekülleri glikoz varlığında 

oksitlendiğinde üretilen elektronların transferini ölçerek insülin seviyelerini sürekli olarak tespit etmektedir. 

Hücreler daha fazla insülin molekülü ürettiğinde, sensördeki akım artmakta ve bunun tersi de gerçek zamanlı 

olarak insülin konsantrasyonlarının izlenmesini sağlamaktadır (Arya ve diğ. 2008). 

-İmplante edilebilir sensör: 

İmplante edilebilir sensör diyabet kan şekeri seviyelerini izlemek için floresan moleküllerle kaplı 

polietilen glikol boncukların kullanılması, bu yöntemde boncukların cilde enjekte edilmesini ve interstisiyel sıvı 

içinde kalmasını sağlamaktadır (Mishra ve diğ. 2008). İnterstisyel sıvıdaki glikoz tehlikeli seviyelere düştüğünde, 

glikoz floresan moleküllerini yerinden etmekte ve bir parlama yaratmaktadır (Arya ve diğ. 2008; Scognamiglio, 

2013). Bu parıltı, kol üzerine yerleştirilen bir dövmede görülmektedir. Sensör mikroçipleri ayrıca nabız, sıcaklık 

ve kan şekeri gibi temel vücut parametrelerini sürekli izlemek için geliştirilmektedir. Derinin altına bir çip 

yerleştirilir ve sürekli olarak izlenebilecek bir sinyal iletilir (Harsoliya ve diğ. 2012; Arya ve diğ. 2008). 

Diyabet Tedavisinde Nanoteknolojinin Kullanımı 

 Günümüzde diyabet hastaları kan glukozunun düzenlenmesi için insülin enjeksiyonu yapmaktadır. Bu 

tedavi yöntemi ağrılı, komplikasyonlu ve beceri gerektiren bir süreçtir ve hastaların uyumu oldukça zordur (Arya 

ve diğ. 2008; Ernst ve diğ. 2019). İnsülinin protein yapısında olması ve mide asidinde tahrip olması nedeniyle 

enjeksiyon şeklinde kan dolaşımına ulaştırılması dışında oral yol ile alınamamaktadır (Kesharwani ve diğ. 2018). 

Yeni nanotaknolojik sistemler, insülinin inhalasyon yoluyla (enjekte etmek yerine) alınması ve kan dolaşımına 

kontrollü bir insülin salınımı (enjekte edilen insülin miktarını manuel olarak kontrol etmek yerine) esasına 
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dayanmaktadır. Diyabet tedavisi, nanoteknoloji ile aşağıdaki şekillerde elde edilebilecek olan kan akışına uygun 

insülin iletimini içermektedir (Arya ve diğ. 2008).: 

Oral İnsülin Geliştirilmesi: 

 Oral yol ile insülin kullanımı, daha az invaziv ve ağrısız bir tedavi olup diyabet yönetiminde insülin 

uygulaması için en uygun ve rahat yoldur ve bu da daha yüksek hasta uyumu sağlamaktadır (Arya ve diğ. 2008).. 

Ancak, barsak epiteli, hidrofilik ilaçların emiliminin önündeki en büyük engeldir, çünkü bunlar, epitelyal hücreler 

arasında lipid çift katmanlı hücre zarları yoluyla kan dolaşımına yayılamazlar (Aryave diğ. 2008)..  Hidrofilik 

makromoleküllerin absorpsiyonuna yardımcı olmak için kitosan dahil olmak üzere çeşitli barsak geçirgenliği 

arttırıcılar kullanılarak oral yolla verilen insülin gibi protein yapıdaki ilaçların mide ve ince barsaktaki ortamdan 

korumak için bir taşıyıcı sistem geliştirilmiştir. Mukoadeziv özellikteki kitozan nanopartikülü ilacı kan dolaşımına 

bozulmadan iletebilmektedir (Arya ve diğ. 2008). 

Oral insülin üretimi için mikrosfer: 

 Oral insülinin elde edilmesinde en umut verici strateji, doğal olarak bir kombinasyon stratejisi olan bir 

mikrosfer sisteminin kullanılmasıdır. Mikroküreler, hem kapsüllenmiş insülini, matrisi içindeki enzimatik 

bozunmadan koruyarak hem proteaz inhibitörleri olarak hem de oral uygulamadan sonra epitel tabakasını etkili bir 

şekilde geçerek geçirgenlik arttırıcıları olarak işlev görmektedir (Kesharwani ve diğ. 2018). 

Yapay Pankreas: 

 Yapay pankreas gelişimi, diyabetik hastalar için kalıcı bir çözüm olarak önerilmektedir. Bu fikir ilk olarak 

1974'te açıklanmıştır. Bir sensör elektrotu sürekli olarak kan şekeri seviyesini ölçmektedir ve bu bilgi bir infüzyon 

pompasına enerji veren küçük bir bilgisayara iletilirek gerekli insülin birimleri kan dolaşımına küçük bir hazneden 

girmektedir. Kan glukozunu düzenlemenin bir başka yolu, hayvanlardan alınan pankreas beta hücrelerini içeren 

küçük bir silikon kutunun kullanılmasıdır. Kutu, çok spesifik bir nanopore boyutuna sahip yaklaşık 20 nanometre 

çapında bir malzemeyle çevrilidir. Bu gözenekler, glukoz ve insülinin bunlardan geçmesine izin verecek kadar 

büyüktür. Bu kutular diyabet hastalarının derisinin altına yerleştirilebilir (Arya ve diğ. 2008). 

Nanopump: 

 Nanopump güçlü bir cihazdır ve tıbbi alanda birçok olası uygulamaya sahiptir. Pompa, insülini hastanın 

vücuduna sabit bir oranda enjekte eder ve kanındaki şeker miktarını dengeler. Pompa ayrıca uzun bir süre boyunca 

küçük ilaç dozlarını da uygulayabilir (Arya ve diğ. 2008). 

SONUÇ 

 Diyabet tedavisinde ve kan gluloz izleminde nanoteknolojik uygulamalar ve yöntemler hastalığın 

yönetimine önemli katkılar sağlamaktadır. Gelecekte, nanoteknolojinin en önemli klinik uygulamasnın farmasötik 

gelişim yönündedir. Bu uygulamalar ile nanoparçacıkların ilaç olarak veya ilaçların bileşenleri olarak benzersiz 

özelliklerinden faydalanılacaktır. Yeni tedavi şekilleri milyonlarca diyabet hastasının günlük yaşamını daha tolere 

edilebilir kılmakta yardımcı olacak ve tedaviye uyumu artıracaktır. Ayrıca diyabet hastalarının yaşam kalitelerini 

artıracaktır.  
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YAŞLI BİREYLERDE KONSTİPASYON YÖNETİMİNDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI 
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Giriş 

Konstipasyon toplumda sık görülen gastrointestinal bir problemdir (Lindberg, Hamid, Malfertheiner, et 

al., 2010). Konstipasyonun genel olarak toplumda görülme sıklığı %2-28 arasında değişmektedir (Ateş, 2018; 

Korkmaz, Yüksel, Ünalacak, ve ark., 2011). Bu oran yaşlı bireylerde intestinal kasların zayıflığı, peristaltizimde 

azalma, multi-morbidite, polifarmisi, dehidrasyon, egzersiz eksikliği, yetersiz beslenme ve sıvı tüketimi gibi 

faktörlere bağlı olarak artmaktadır (Bosshard W, Dreher R, Schnegg J.F. et al., 2004; De Giorgio R, Ruggeri E, 

Stanghellini V, et al 2015; Forootan et al. 2018; Gallegos-Orozco et al. 2012; Vasanwala 2009). Genel olarak 

yaşlılarda konstipasyon görülme oranını %16-50’dir (Bosshard et al. 2004; Schuster et al. 2015). Türkiye’de 

yapılan çalışmalarda ise %24.2-51.9 arasında değiştiği belirtilmektedir (Bilgiç et al. 2016; Birimoğlu 2019). 

Yaşlı bireylerde konstipasyon fiziksel, psiko-sosyal komplikasyonların yanı sıra, ekonomik olarak 

olumsuz etkileri de neden olmaktadır. Aynı zamanda yaşlıların yaşam kalitesini de düşürmektedir (Gallegos-

Orozco, et al., 2012; Rao and Go, 2010).  Bu nedenle yaşlılarda konstipasyonun tedavi ve yönetiminde hemşirelerin 

rolü önemlidir. 

Konstipasyonun Tanımı 

Konstipasyon hastalık değil, bireyden bireye farklı şekillerde yorumlanan subjektif bir semptomdur (Ateş, 

2018; Bengi, Yalçın ve Akpınar, 2014; Kurniawan and Marcellus Simadibrata, 2011). Sağlıklı bireylerde günde 

üç ve üç günde bir arasında değişen defekasyon sayısı normal kabul edilir. Genel olarak defekasyon sırasında 

zorlanma, defekasyonu tamamlayamama semptomlarıyla birlikte, haftada iki veya daha az sayıda defekasyon 

alışkanlığı konstipasyon olarak kabul edilmektedir (Bengi, Yalçın ve Akpınar, 2014; Mounsey, Raleıgh and 

Wılson, 2015). Ancak defekasyon sayısı ve miktarı bireyden bireye değiştiğinden, konstipasyon tanımı için yeterli 

bir kriter değildir. Konstipasyon, tanısını standardize etmek amacıyla Roma komitesi tarafından son olarak Roma 

IV tanı kriterleri geliştirilmiştir. Roma IV konstipasyon tanı kriterlerine göre; son altı ay içinde üç ay süre ile 

defekasyonların ¼’inde defekasyon sırasında aşırı ıkınma, topak topak sert dışkılama, tam boşalamama hissi, 

anorektal tıkanma hissi, defekasyon sırasında elle müdahale ve haftada 3’ten az sayıda defekasyon 

semptomlarından en az 2’si olmalıdır (Ateş, 2018; Drossman, 2016). 

Yaşlılarda Konstipasyonun Nedenleri 

Yaşlı bireylerde konstipasyona neden ola birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Yaşlılarda Konstipasyonun Nedenleri (De Giorgio et al., 2015; Valsalwa, 2009) 

Nedenler  Örnekler  
Yaşam tarzı Dehidratasyon, düşük lifli diyet,  sedanter yaşam tarzı 

İlaçlar  
Opioidler, diüretikler, antikolinerjikler, antidepresan, anthistaminik, kalsiyum 
veya aliminyum içerek antiasitler, kalsiyum kanal blekerleri, parasetamol gibi 

Endokrin/Metabolik 
hastalıklar 

Diyabet, hipotroidizm, hiperparatiroidizm 

Gastrointestinal hastalıkları 
Bening veya maling tümörler, irrtabl bağırsak sendromu, anal fissür, anal 

stenoz, herni, rektal prolapsus 
Kardiyak hastalıklar Konjestif kalp yetmezliği 
Elektrolit dengesizlikleri Hipokalami, hiperkalsemi, hipermagnezemi  
Nöropatik veya myopatik 

hastalıklar 
İnme, diyabetik nöropati, spinal kord lezyonu, multipl skleroz  

Nörolojik hastalıklar Demans, Parkinson  
 

Yaşlılarda Konstipasyona Bağlı Gelişen Komplikasyonlar  

Konstipasyon yaşlı bireylerde mide boşalmasında gecikme gibi gastrointestinal motilite değişikliklerine 

neden olabileceği gibi, bulantı, kusma, dispepsi, abdominal şişkinlik, gaz, kramp gibi üst ve alt gastrointestinal 

sistem semptomlarına da neden olabilir (Vazquez Roque and Bouras, 2015). Defkasyon sırasında feçesin sert 

olması, travma, tekrarlanan ıkınma ve karın içi basıncındaki artış anorektal bölgedeki basıncı arttırarak 

hemoroitlere, anal fissüre ve rektal kanamaya yol açabilir (Bengi ve ark., 2014; De Giorgio, et al., 2015).  Ayrıca, 

aşırı ıkınma serebral ve koroner dolaşımı etkileyerek bayılmaya, kardiyak iskemiye ve hatta ölüme neden 

olabilmektedir (Bilgiç ve ark., 2016; Mugie, Benninga ve Lorenzo, 2011). Konstipasyonu olan yaşlılarda fekal 

inkontinans, mesanenin rektuma yakın olması nedeniyle de idrar inkontinansı gelişebilir. Konstipasyonda üriner 

retansiyona bağlı olarak tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları da gelişmektedir. Yaşlı bireylerde ciddi konstipasyon 

sonucu, fekal impakşın, divertiküloz, toksik megakolon veya kolon perforasyonu nadir ancak potansiyel 

komplikasyonlardır (De Giorgio, et al. 2015).  

Konstipasyonun fizyolojik etkileri olduğu gibi, psiko-sosyal etkilere de neden olabilir. Konstipasyonun 

psiko-sosyol stres, anksiyete, depresyon, obsessif kompulsif bozukluk ve somotizasyon prevelansını arttırdığı 

bildirilmektedir (Rao, 2008). Konstipasyonu olan yaşlılar,  ağrı, rahatsızlık veya endişe gibi faktörlere bağlı olarak, 

sosyal olarak geri çekilebilirler. Yaşam kalitesinde azalma ve ilişkiler üzerindeki olumsuz etkiler meydana 

gelebilir. (Tvistholm, Munch and Danielsen, 2017). Yaşam kalitesinin düşmesi, tükenmişliğe ve iş gücü kaybına 

neden olur (Kaya ve Turan, 2011). Yaşamın birçok yönünü etkileyen, yaşlı bireylerde yaygın olarak görülen 

konstipasyon, yaşam kalitesini olumsuz etkilemekle birlikte sağlık ve bakım giderlerini de önemli derecede 

arttırmaktadır (Birimoğlu 2019; De Giorgio, et al. 2015; Emmanuel, Mattace-Raso, Neri, et al., 2017). 

Konstipasyon Yönetiminde Hemşirelik Yaklaşımı   

Konstipasyonun birçok nedeni olduğu için, yönetiminde sistematik bir yaklaşım önerilmektedir. Bunun için yaşlı 

bireydeki;  

1. Konstipasyon ve baskın belirtileri tanımlanmalı  

2. Fizik muayene yapılmalı 

3. Konstipasyona neden olan durumların tedavisi yapılmalı 

4. Yaşam tarzı değişiklikleri önerilmeli 
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5. Gerekirse laksatifler başlatılmalı ve yanıtı izlenmelidir (Schuster, Kosar, and Kamrul 2015).  

Konstipasyon yönetiminde hemşirelerin birincil amacı yaşlı bireyin normal sıklıkta ve kıvamda 

defekasyon yapabilmesini sağlayarak, konstipasyon ve semptomlarını gidermektir (Turan, Atbek Aştı ve Kaya 

2017; Tvistholm, et al., 2017). İkincil amacı, haftada en az üç kez zorlanmadan, yumuşak,  normal kıvamlı dışkı 

geçişini sağlamaktır (Mounsey, Raleigh and Wilson, 2015). Konstipasyonun giderilmesi için öncelikle yaşam tarzı 

değişikliği önerilmektedir. Yaşam tarzı değişikliği, genel sağlık ve yaşam kalitesini de artırdığı için, ilk basamakta 

önerilen müdahalalerdir (Ateş, 2018; Kurniawan and Simadibrata 2011; Mounsey, Raleıgh and Wılson, 2015; 

Tvistholm, et al., 2017). Bunlar; sıvı tüketiminin arttırılması, diyette lif desteği, fiziksel aktivite, bağırsak eğitimi, 

doğru defekasyon postürüdür.  

Sıvı tüketiminin arttırılması: konstipasyonu olan yaşlı bireylere, sıvı kısıtlaması gereken özel bir 

durumu (kalp yetmezliği veya ilerlemiş kronik böbrek hastalığı) yoksa günde en az 2 litre su içmeleri (yaklaşık 

sekiz bardak) bildirilmelidir. Ayrıca, kahve, çay veya alkol gibi idrar söktürücü etkileri olan içeceklerden uzak 

durmaları önerilmelidir. Çünkü bu içeceklerin tüketimi yaşlı bireylerde konstipasyona neden olabilir (Emmanuel, 

et al., 2017; Kurniawan and Simadibrata 2011).  

Diyette lif desteği: yaşlı bireylerde konstipasyonun yönetimde diyet tedavisi yer almalıdır. Yaşlılarda 

diyette lif tüketiminin arttırılması, dışkı ağırlığının arttırmasının yanı sıra kolon motilitesini de arttırarak 

konstipastonun giderilmesinde etkilidir. Günlük lif tüketimi 20-30 gr olmalı ve yemeklerden önce verilmesi 

sağlanmalıdır. (Ateş, 2018; Kurniawan and Simadibrata 2011). Yüksek lifli diyet sonrası su alımı da 

önerilmektedir. Yüksek lifli diyetin bağırsak hareketleri üzerine etkisi 4-6 hafta sürebilir, bazen bu süre kısalarak, 

3-5 gün içinde etkisi görülür (Bengi, Yalçın ve Akpınar, 2014; Kurniawan and Simadibrata 2011). Özellikle 

Kahvaltıda, yulaf lapası, kepek, buğday ekmeği, fındık ve tohumlar yüksek lifli seçeneklerdir. Meyve ve sebzelerin 

çoğu da, lif bakımından yüksektir. Kepekli ekmek çeşitleri, tahıllar, pirinç ve makarna seçilmelidir. Nohut, 

barbunya, fasulye veya mercimek yemeklerinin lif içeriği yüksektir  (New Zealand Nutrition Foundation, 2019) .  

Fiziksel aktivite: konstipasyon riski fiziksel aktivite düzeyi ile güçlü bir şekilde ilişkilidir. Konstipasyon 

genellikle, hareketsiz veya yatağa bağımlı olanlar gibi yetersiz fiziksel aktiviteye sahip yaşlı bireylerde görülür. 

Bu nedenle, konstipasyonu olan yaşlılara sabahları günlük yürüyüş veya yüzme gibi düzenli egzersiz yapmaları 

önerilmelidir (Kurniawan and Simadibrata 2011). 

Bağırsak eğitimi: yaşlılarda kabızlığın tedavisinde barsak eğitimi dikkate alınmalıdır. Defekasyon, 

koşullu bir refleks olduğu için çoğu insanın her gün aynı saatte defekasyona çıkacağı kabul edilir. Bu nedenle, 

yaşlı bireyler düzenli olarak, özellikle kolonik motor aktivitenin en yüksek olduğu sabahları veya yemeklerden 

sonra, bağırsak hareketinin yeterli olduğu durumlarda, defekasyona çıkmaları için motive edilmelidir. Özellikle 

konstipasyona yatkın olan yaşlılarda sert dışkıların önlenmesinde de doğru bir barsak eğitimi faydalıdır (De 

Giorgio, et al., 2015; Kurniawan and Simadibrata 2011). Bunun için her gün aynı saatte, aynı tip kahvaltıdan sonra, 

ihtiyaç duymadan tuvalete gidip 15-20 dk. oturmalı, alt abdomene nazikçe masaj yapması öğretilmelidir (Bolat, 

2006). Defekasyon sırasında yaşlı bireye yeterli zaman tanınmalı ve mahremiyeti sağlanmalıdır.  Bununla birlikte 

rektum yırtılmalarına ve kanamalara neden olabileceği için, feçes manuel olarak çıkarılmaya çalışmamalıdır 

(Mounsey, et al., 2015; Tvistholm, et al., 2017). Ayrıca, 5 dakikadan daha uzun süre zorlamamaları tavsiye 

edilmelidir (Bengi, ve ark., 2014).  



“ 2. Uluslararası Tarım. Çevre ve Sağlık Kongresi “ 
 

 

1992 
 

Doğru defekasyon postürü: yaşlı bireylere defekasyon sırasında yarı çömelme pozisyonu almaları 

gerektiği açıklanmalıdır. Doğru bir pozisyon için bir tabure kullanmak ve tuvalette öne eğilmesi sağlanabilir. Aynı 

zamanda bir yastıkla karın kasları desteklenebilir (Vasanwala, 2009).  

Bu uygulamaların yanı sıra abdominal veya diyafragmatik solunum egzersizi, biofeedback, abdominal 

masaj ve psikoterapi yöntemlerinin kullanılmasında ve farmakolojik ajanların uygulanmasında hemşirelerin 

sorumlulukları bulunmaktadır (Bolat, 2006; Özkütük, Eşer and Bor, 2011; Olğun 2016; Turan ve Atabek Aştı, 

2011) 

Yaşlılarda Konstipasyonun Farmakolojik Tedavisi 

Yaşam tarzındaki değişikliklere rağmen, semptomların giderilmesini sağlamak için bazen farmakolojik 

tedaviye ihtiyaç duyulabilir. Aynı zamanda yaşam tarzında önemli değişiklikler yapma konusunda sınırlı yeteneği 

olan yaşlı bireyler tarafından laksatiflere ihtiyaç duyulur (Emmanuel, et al., 2017). Laksatif seçimini, kabızlığın 

konstipasyonun nedenleri, eşlik eden hastalıkların varlığı, kullandığı diğer ilaçlar, bireyin genel sağlık durumu ve 

tolerasyon düzeyi etkilemektedir  (De Giorgio, et al., 2015). Konstipasyon tedavisinde laksatiflerin yanı sıra, 

suppozituvarlar, lavmanlar,  prokinetikler ve sekretagoglar da kullanılmaktadır. Medikal tedaviye cevap vermeyen 

bireylerde cerrhi girişim uygulanmaktadır (Ateş, 2018). 
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Özet  

 
Mizahın insan sağlığı üzerinde kişilerarası etkileşimi ve ağrı toleransını geliştirme, baş etmeyi kolaylaştırma, 

serum kortizol seviyelerini azaltma, benlik saygısı umut ve enerjiyi arttırma gibi birçok yararı bulunmaktadır. 

Uygulamalı ve Tedavi Edici Mizah Birliği (Association for Applied and Therapeutic Humor- AATH) mizahı 

“Yaşamdaki durumların acayipliğini ya da uygunsuzluğunu şakacı biçimde keşfetme, ifade etme ya da onaylama 

yoluyla sağlığı ve iyiliği geliştiren her türlü girişim” olarak tanımlamaktadır. Bu girişimlerden biri de hastane 

palyaçoluğudur. “Terapötik palyaçolar” veya “palyaço doktorları/hemşireleri” olarak da adlandırılan hastane 

palyaçoları, hastaları gülümsetmek, umutlandırmak ve hastaların iyilik halini desteklemek için doğaçlama, fiziksel 

komedi, sihir, kukla ve müzikten yararlanan profesyonel oyunculardır. Tarihsel sürece bakıldığında çok eski 

yıllardan itibaren palyaçoların toplumun iyiliği ve iyileştirici sanatlar ile ilişkilendirildiği görülmektedir. 19. 

yüzyıldan itibaren palyaçoların hastanede yatan çocukları desteklemek için ara sıra hastane ziyaretlerinde 

bulunmalarına rağmen palyaçoların sağlık ekibinin bir parçası olarak kabul edilmeleri ancak 30 yıl öncesine 

dayanmaktadır. Hastanede yatış ve özellikle bilinmeyen bir ortam ebeveynlerden ayrılma hissine neden olmakta 

ve invaziv veya ağrılı prosedürler gibi nedenler çocuklarda anksiyete, stres, korku ve psikolojik travmaya neden 

olmaktadır. Palyaçolar çocuklarda mizah ve dikkat dağıtma yöntemleri uygulayarak çocuklarda kaygıyı azaltmaya 

yardım ederler. Hastane palyaçoluğu uygulaması çocuk ve ebeveynlerin anksiyetesini azaltarak çocukların baş 

etmelerine, tedavi sürecine uyum sağlamalarına, daha hızlı iyileşme belirtileri göstermelerine ve onların hastane 

algısını olumlu yönde etkilemeye katkıda bulunur. Bu uygulama yalnızca çocukların stresini azaltmak için değil, 

hasta yakınları ve diğer sağlık personeliyle de iletişimi kolaylaştırma ve pekiştirme amaçlı olarak 

kullanılabilmektedir. Terapötik mizahın bir türü olarak hastane palyaçoluğu, fiziksel, duygusal, bilişsel, sosyal ya 

da spiritüel anlamda iyileşme ya da baş etmeyi sağlamak için hastalığın tamamlayıcı bir tedavisi olarak 

kullanılabilen kolay, ucuz ve doğal bir destekleyici yaklaşımdır. 

  Anahtar Kelimeler: Terapötik mizah,  Hastane palyaçoluğu, Çocuk, Palyaço hemşireleri 

THE ROLE OF HOSPITAL CLOWNING IN REDUCTION OF PAIN, ANXIETY AND STRESS IN 

HOSPITALIZED CHILDREN 

Abstract 

Humor has many health benefits including improvement of interpersonal interactions, increasing pain threshold, 

facilitation of coping, reduction of serum cortisol levels and increasing self-respect, hope and energy. Association 

for Applied and Therapeutic Humor (AATH) defines humor as “any intervention that promotes health and wellness 

by stimulating a playful discovery, expression or appreciation of the absurdity or incongruity of life’s situations”. 

One of these interventions is hospital clowning. Hospital clowns, also called “therapeutic clowns” or “clown 

doctors/nurses”, are professional actors using improvisation, physical comedy, magic, puppets and music to make 

patients smile, give them hope and support their wellness. History of clowning shows that clowns have been 
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associated with wellness of the society and curative arts for long years. Although clowns have been allowed to 

visit children in hospitals sometimes since the 19th century, it was only 30 years ago that they were considered as 

a member of health teams. Hospitalization of children causes them to feel that they are separated from their parents 

and factors such as invasive or painful procedures lead to anxiety, stress, fear and psychological traumas. Clowns 

help to decrease anxiety by using humor and distraction of attention. Hospital clowning contributes to children’s 

coping, adapting to treatment processes and rapidly displaying sings of healing and has a positive influence on 

children’s perceptions about hospital by reducing anxiety in children and their parents. This practice is used not 

only to reduce stress in children but also to facilitate and strengthen communication with patients’ relatives and 

hospital staff. Hospital clowning, a kind of therapeutic humor, is an easy, inexpensive and natural supportive 

approach which can be utilized as a complimentary treatment of diseases to achieve physical, emotional, cognitive, 

social and spiritual healing.   

 

Key Words: Therapeutic humor, Hospital Clowns, Children,  Clown Nurse 

 

Giriş 

Mizahın sonuçlarından biri olan gülmenin insanlar için çok boyutlu yararları vardır. Bu yararlar hastalar üzerinde 

iyileştirici bir güce sahiptir. Bu gücün anlaşılmasından sonra mizah, hasta bakımının tamamlayıcı bir parçası 

olmuştur. Ayrıca mizah olumlu bir çalışma ortamı yaratarak hemşireleri motive eder ve hasta ile hemşire 

arasındaki iletişimi güçlendirir (Astedt-Kurki, Isola, Tammentie ve Kervinen,  2001). Komik kitaplar, videolar, 

diğer materyaller ve palyaçolar hasta çocukların fiziksel, duygusal, bilişsel, sosyal ya da spiritüel anlamda iyileşme 

ve baş etmeye yardımcı olmak için kullanılan terapötik mizah uygulamalarından bazılarıdır (Aydın, 2005; 

Alparslan ve Bozkurt, 2017).   Hastalık durumu, tedavi süreci, tıbbi girişimler, ameliyatlar gibi stres yaratan birçok 

faktör özellikle çocuklarda ve ebeveynlerinde anksiyeteye yol açmaktadır. Hastane palyaçoları, zor durumları daha 

katlanılabilir hale getirirler ve hastaları hastane rutinlerinden uzaklaştırmaya çalışırlar  (Phal, Tardieu, Alessandrini  

ve Gentile, 2017;  Barkmann, Siem, Wessolowski ve Schulte-Markwort, 2013; van Venrooij ve Barnhoorn, 2017). 

Hastane palyaçolarının bu etkisi çocukta ve ebeveynde anksiyetesini azaltarak baş etmeye yardımcı olmasına, 

tedavi sürecine uyum sağlamasına, daha hızlı iyileşme belirtileri göstermesine ve çocuklarda hastane algısını 

olumlu yönde etkilemeye katkıda bulunur. 

Mizah ve Yararları 

Türk Dil Kurumuna göre Mizah; eğlendirme, güldürme ve bir kimsenin davranışına incitmeden takılma amacını 

güden ince alay olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu [TDK], 2018). Mizahın fizyolojik, sosyal,   psikolojik 

ve bilişsel alan üzerinde birçok yararı bulunmaktadır (Aydın, 2005). Bunlar; 

- Fizyolojik faydaları: Kasları gevşetme ve rahatlatma (Bennett ve Lengacher, 2007; Mora-Ripoll, 2010), 

Solunumu iyileştirme; bronşial duyarlılığı ve hiperenflasyonu azaltma (Brutsche et.al, 2008; Mora- 

Ripoll, 2010),  dolaşımını uyarma; stroke volüm ve kardiyak outputu arttırma, sistemik vasküler direnci 

azaltır (Boone, Hansen ve Erlandson, 2000), stres hormonlarını azaltma (Berk, Feiten, Tan, Bittman ve 

Westengard, 2001; Mora- Ripoll, 2010), bağışıklık sisteminin savunmasını arttırma; immünoglobülin A 
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düzeyi yükselir (Astedt-Kurki ve Isola, 2001; Kimata, 2004; Aydın, 2005) ve ağrı eşiğini ve toleransı 

arttırmadır  (Weisenberg,1998; Aydın, 2005).  

  - Psikolojik Faydaları: Stres, endişe ve gerginliği azaltır ve depresyon belirtilerini 

hafifletir (Szabo, Ainsworth ve Danks, 2005; Aydın, 2005), benlik saygısı, umut, enerji ve canlılığı arttırır, 

psikolojik iyi oluşu teşvik eder, yaşam kalitesini ve hasta bakımını iyileştirir, yaratıcı düşünmeyi ve problem 

çözmeyi geliştirir (Mora-Ripoll,2010). 

- Sosyal Faydaları: Kişilerarası etkileşim, ilişki ve yakınlığı geliştirme, arkadaşlık ve yardımseverliği arttırır, 

grup kimliğini, dayanışmayı ve birbirine bağlılığı teşvik eder (Mora-Ripoll, 2010). 

    - Bilişsel Faydaları: Dikkati toplayarak öğrenme sürecini ve hatırlamayı kolaylaştırır,  stresi azaltarak 

öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirir ve sosyal ilişkileri güçlendirir (Ulloth 2002; Aydın, 2005).  

Terapötik Mizah ve Kullanımı 

Terapötik mizah, hemşirelerin hastalar ve durumlarla baş etmesine yardımcı olan, zor hastaların bakımlarında 

hemşireleri destekleyen ve hemşire ve hasta arasındaki beraberlik duygusunu kazandıran bir yaklaşım olarak 

tanımlanmaktadır (Beck, 1997).  

Bir hemşirelik girişimi olarak mizahın faydaları ve farklı mizah teknikleri ile ilgili çalışmalar geçmiş yıllara 

dayanmaktadır (Grimm ve Pefley, 1990; Simon,1988). Ancak hemşirelerin hasta bakımında otoriter, ciddi ve 

mesafeli bir tavır takınmaları istenmesi ve bu yaklaşımla eğitim görmeleri, günümüzde mizahı bir hemşirelik 

girişimi olarak kabul etmelerinde ve bakım verirken mizahı yeterince kullanmalarında engelleyici bir faktör 

olabilmektedir (Beck,1997). Uygun mizahın kullanımı, çok zor ve ajite hastalara bakarken hemşirelere yardım 

etmede çok etkili bir yaklaşım olarak bulunmuştur. Komik bir an yaşamak, hemşireler, hastalar veya personel 

arasında beraberlik duygusunu destekler. Aşırı stresli durumlarda mizah, hemşirelerin ve hastaların zor durumlarla 

başa çıkmalarını sağlayacak şekilde iletişim kurabilmelerine yardımcı olan yöntemlerden biridir (Astedt- Kurki ve 

Isola, 2001). 

Literatürde,  mizah kullanımının olumlu çalışma atmosferi oluşturduğu, kişiler arası iletişimi olumlu yönde 

etkileyerek, hemşirelerin tükenmişliğe neden olabilecek stres kaynakları ile daha başarılı baş etmelerine yardımcı 

olduğu ve hastalar açısında da olumlu sonuçların elde edildiği ortaya konmuştur (McCreaddie ve Wigging, 2008; 

Bağcivan, Ünal, Akın,  Çınar ve Özen, 2016). Mizah ve kahkahayı duygusal bir çıkış noktası olarak kullanmak 

hemşirelerin karşılaştıkları zor ve acı verici durumlarla başa çıkmalarını kolaylaştırabilir (McCreaddie ve 

Wigging, 2008).  

 

Bir Mizah Türü Olarak Palyaçoluk 

Neşelenmeye katkıda bulunan kitaplar, videolar, diğer materyaller ve palyaçolar, hastanelerde kaygı azaltıcı mizah 

uygulamalarından bazılarıdır (Aydın, 2005; Alparslan ve Bozkurt, 2017).  Palyaço İtalyanca (Pagliaccio) kökenli 

bir sözcük olup Türk Dil Kurumu’na göre; Kendisini seyredenleri güldüren ve eğlendiren, acayip kılıklı, yüzü aşırı 

ve komik biçimde boyalı oyuncu anlamına gelmektedir (TDK, 2018). Genel olarak çalışma alanları sirkler olan 

palyaçolar, bunun dışında sokaklarda, özel toplantılar, davetler, düğünler, partiler, hastaneler, yetimhaneler, 
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hapishaneler, mülteci kampları vb. oluşumlarda, şirket tanıtımlarında etkinlik gösterirler (Adams, 2002). 

Palyaçolukla ilgili en göze çarpan şeylerden biri mizahtır. Palyaçoluğun amacı her yaştan insana gülümseme ve 

kahkaha getirmektir (Dionigi, Flangini, ve Gremigni,  2012).  Tarihsel sürece bakıldığında çok eski yıllardan 

itibaren palyaçoların toplumun iyiliği ve iyileştirici sanatlar ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Hipokrat iyi ruh 

halinin iyileşme sürecini etkilediğini düşünmüş ve hastanesinin avlusunda tiyatro topluluğundan sanatçıları ve 

palyaçoları bulundurmuştur. Birkaç yüzyıl önce Türkiye'de yaşayan dervişler, hastaları iyileştirmede vücudun 

beslenmesini takiben ruhu beslemek için benzer beceriler kullanmışlardır. 19. yüzyılda ünlü bir palyaço üçlüsü 

olan Fratellini kardeşler hastanede yatan çocukları desteklemek için ara sıra hastane ziyaretlerinde bulunmalarına 

rağmen palyaçoların sağlık ekibinin bir parçası olarak kabul edilmeleri ancak 30 yıl öncesine dayanmaktadır 

(Koller ve Gryski, 2008; Dionigi ve Canestrari, 2016; Alparslan ve Özkurt, 2017). 

Hastane Palyaçoluğu 

“Terapötik palyaçolar” veya “palyaço doktorları/hemşireleri” olarak da adlandırılan hastane palyaçoları,   hastaları 

gülümsetmek, umutlandırmak ve hastaların iyilik halini desteklemek için doğaçlama, fiziksel komedi, sihir, kukla 

ve müzikten yararlanan profesyonel oyunculardır (Finlay, Baverstock ve Lenton, 2014; Stephson, 2017). 

1970'lerde, Patch Adams adında genç bir doktor, Amerika Birleşik Devletleri  (ABD)’nde hastanede palyaçoluk 

yapmaya başladı (Alparslan ve Bozkurt, 2017). Adams (2002), palyaço terapisinin dünyadaki hastanelerde ve tıbbi 

uygulamalarda, şefkat, sevgi, sevinç ve mizahın sağlanamaması nedeniyle ortaya çıktığını ve tedavi sürecinde 

hastane palyaçolarının hastalara sevgi ve mizah vermekle görevli olduğunu, palyaço kostümünün ise sadece 

hastalarla ve hasta yakınlarıyla yakınlık kurmak için bir araç olduğunu belirtmiştir. Palyaço terapisi ilk olarak Ridd 

ve Christensen tarafından 1986'da geliştirilmiştir. O zamandan beri, dünyanın dört bir yanındaki sağlık tesislerinde 

çalışan hastane palyaçolarının sayısında hızlı bir artış olmuştur. Başlangıçta bu çalışma pediatrik birimlerle sınırlı 

kalırken, hastane palyaçoları artık her yaştan ve her alanda hastalarla giderek daha fazla çalışmaktadır (Alparslan 

ve Bozkurt, 2017; Dionigi et. al; 2012). 

Hastane palyaçoluğu bir hazırlık ve eğitim programı gerektirir. Adaylar farklı alanlarda eğitim ve pratik yaparlar. 

Hastane palyaçolarının; 

-Mizah, komedi, yaratıcılık gibi palyaço teknikleri,  

-Pandomim ve tiyatro doğaçlamaları,  

-Takım çalışması becerisi ve hokkabazlık ilkeleri gibi sanatsal beceriler göstermeleri, bunlara ek olarak gelotoloji 

(gülme bilimi), psikoloji, antropoloji, iletişim ve sosyal bilimler hakkında da bilgi sahibi olmaları gerekmektedir 

(Dionigi et. al, 2012). 

Hastane palyaçoları, tıbbi prosedürleri ve cihazları komik gösterme amacıyla kullanabilirler. Örneğin; kan basıncı 

manşonlarını öttürerek ses çıkarmak, steteskopları telefon olarak kullanmak ya da palyaço burnunu çocuğa kırmızı 

burun nakli yapmak, kan transfüzyonunu çikolatalı süt transfüzyonu olarak adlandırma. Sağlık personeli olmayan 

hastane palyaçoları, enfeksiyon kontrolü, kişisel rutin bakım (banyo, giyinme, tuvalet, yemek gibi..), hijyen, 

mahremiyet, hastane kuralları ve hastane protokolleri hakkında eğitim almalılardır (Dionigi et. al, 2012; Finlay 

et.al, 2014; Stephson, 2017).  Hastane palyaçoları empati ve duyarlılık göstererek hastanın -ya da hasta odasındaki 
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bütün hastaların- fiziksel ve duygusal durumuna uyum sağlama yeteneği gösterebilmelidirler. Aynı zamanda 

palyaçoların güçsüz, kafası karışmış, naif, hatalara eğilimli ama dirençli ve umut dolu olma gibi geleneksel rolünü 

de kullanırlar (Finlay et. al, 2014; Stephson, 2017). 

Hastanede Yatan Çocuğun Ağrı, Anksiyete ve Stresinin Azaltılmasında Hastane Palyaçoluğunun Rolü 

Hastane palyaçoları,  çocukta olumlu bir hastane algısını geliştirerek ve yatış süresince kurulan uygun sosyal 

etkileşim yoluyla çocuğun stresle ve ağrı verici işlemlerle başa çıkmalarına, hastane korkusunun üstesinden 

gelmelerine yardımcı olurlar  (Armfield, Bradford, White, Spitzer  ve  Smith, 2011; Alparslan ve Bozkurt, 2017). 

Literatürde çocuk bakım programlarında yer alan hastane palyaçoları uyguladıkları birçok farklı girişim sayesinde, 

hem çocuk hem de ebeveynlerinin streslerinin azaltılmasına, çocuğun hastaneye ve işlemlere uyumunu 

kolaylaştırmaya yardımcı olduğu bulunmuştur (Anes ve Obi, 2014, Koç, 2011, Alparslan ve Bozkurt, 2017). 

Battrick, Glasper, Prudhoe ve Weaver’ın (2007)  hastane palyaçolarının hasta çocuklar üzerindeki etkilerine 

yönelik sağlık personeli, ebeveyn ve çocukların algılarını ortaya çıkarmak için yaptığı çalışmada çocukların 

çoğunun hastanede kaldıkları süre boyunca hastane palyaçolarıyla oynamayı sevdiklerini, ebeveyn ve sağlık 

personellerinin çoğunluğunun ise hastane palyaçolarının çocuklar ve aileler üzerine olumlu bir etkisi olduğunu 

ifade ettikleri belirlenmiştir.  Alparslan ve Bozkurt (2017) hastanede kalış sırasındaki palyaçoların varlığının 

çocukların anksiyetesi ve depresyonu üzerinde yararlı olduğunu bildirmiştir. Kanada’da, engelli çocuklar üzerinde 

hastane palyaçoların etkisini araştırdığı pilot bir çalışmada, televizyon izleyen gruba göre hastane palyaçolarıyla 

etkileşime giren çocuklar arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Palyaço müdahalesinin çocuklar üzerinde 

doğrudan ve olumlu bir etkiye sahip olduğu belirlenmiş ve duygusal olarak, çocukların ifade ettiği ve hemşirelerin 

gözlemlediği ruh hali raporları olumlu olarak yükselmiştir. Davranışsal olarak, çocuklar palyaço müdahalesi 

sırasında daha az negatif yüz ifadeleri ve duygu seslerini göstermişlerdir  (Kingsnorth, Blain ve McKeever,  2011).  

Literatürde hastane palyaçoluğu ameliyat dönemde özellikle okul öncesi dönem çocuklar ve ebeveynlerinin kaygı 

ve anksiyetesinin azaltılmasında ve postoperatif ağrıyı azaltmada etkili olduğu bildirilmektedir. Koç’un (2011) 

hastane palyaçoluğu eğitimi almış palyaço hemşirelerin yaptığı ziyaretin, ameliyat öncesi dönemdeki çocukların 

ve ebeveynlerin kaygı düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada ebeveynlerin ve çocukların 

kaygı düzeylerinde anlamlı derecede azalma olduğu bildirilmiştir. Benzer şekilde okul öncesi çocuklar (3-6 yaş) 

ve ebeveynlerinde ameliyat öncesi palyaço hemşireliği eğitim müdahalelerinin çocuk ve ebeveynlerin endişe, 

sıkıntı, olumsuz duygulanım tepkilerini ve ayrıca günübirlik cerrahi geçiren çocuklarda ameliyat sonrası ağrıyı 

içeren kaygıyı azalttığını gösterilmiştir (Yun, Kim ve Jung, 2015).   Arriaga ve Pacheco (2016), hastane 

palyaçolarının cerrahi bakım ünitesine giriş ve ebeveynden ayrılma zamanında ebeveyn ve çocuğun anksiyetesi 

üzerine etkisini araştırdığı bir çalışmada, hastane palyaçosu etkileşiminin çocukların anksiyetesi üzerinde 

etkisizken, ebeveynlerin anksiyetesini ve çocukların fonksiyonel sağlık problemlerini azalttığı bulunmuştur. 

Tüm acil müdahaleler çocuk ve ailesi için korku ve huzursuzluk kaynağı ve en travmatik hastane deneyimlerinden 

biridir (Mutlu ve Yıldız, 2016). Çocuğun acil servise getirilmesi ve orada başına neler geleceğini bilmemesi onda 

büyük korku ve anksiyete yaratır. Yapılan çalışmalarda hastane palyaçoluğu uygulamasının acil servis ortamında 

özellikle küçük yaş gurubu çocuklarda anksiyeteyi azaltmada etkili olduğu ancak ağrı düzeyini etkilemediği 

bildirilmektedir ( Felluga et. al, 2016; Wolyniez et. al, 2013 ).   
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Kemoterapi sırasında palyaço ile uygulanan terapötik mizahın çocukların ağrı ve anksiyetesine etkisini 

değerlendirmek amacıyla yapılan bir çalışmada palyaço grubundaki çocuklarda, kontrol grubundaki çocuklara 

göre ağrı ve anksiyete daha düşük olduğu belirlenmiştir  (Kurudirek,  2016).  Hansen, Kibaek, Martinussen, Kragh, 

ve Hejl (2011) yılında botulinum toksin enjeksiyonu ile tedavi edilen çocuklarda hastane palyaçosu varlığının 

etkisini araştırdığı bir çalışmada, hastane palyaçosu etkisinin hasta cinsiyeti ile anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur. 

Palyaço mevcut olduğunda, kız çocuklarının belirgin olarak daha kısa bir ağlama periyoduna sahip olduğu 

görülmüştür.  

Literatürde hastane palyaçoluğu uygulamasının hatalığın seyri üzerinde de olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. 

Bertini, Isola ve  Curcio (2011) yılında hastane palyaçosunun varlığı ile mizah terapisinin solunum patolojileri 

olan çocukların bazı fizyolojik ve ağrı parametreleri üzerine olası olumlu etkilerini incelemiş ve ateş süresi, hırıltılı 

solunum, solunum sayısı gibi patolojik semptomların daha erken ortadan kalktığını belirlemiştir. Ayrıca klinik 

iyileşme süresi ve ağrı değerlendirmesi deney grubunda anlamlı derecede düşük bulunmuştur.  

 

Çocukların büyük çoğunluğu korku ve ankisyeteli olduklarında iş birliği yapmama davranışı gösterirler (Tsai et. 

al, 2013).  Bu durum işlemlerin tekrarına ve çocukların tekrar travma yaşamalarına yol açabilir. Tener, Lev-Wiesel, 

Franco ve Ofir  (2010) cinsel istismara uğrayan çocukların tıbbi muayenelerinde hastane palyaçolarının rolünü 

incelemek için yaptığı çalışmada, hastane palyaçolarının jinekolojik adli muayeneden önce kaygı ve korkuyu 

azaltmada, jinekolojik muayeneden kaynaklanan potansiyel retravmatizasyonu azaltmada ve muayene sırasında 

hoş bir ortam yaratarak çocuğun muayene sırasında işbirliği yapmasında etkili bir rol oynadığı bildirilmiştir.  

 

Hastanede yatış sırasında ebeveyn kaygısı da sık görülmektedir. Özellikle çocuğu ameliyat geçirmesi gereken 

ebeveynlerde yüksek kaygı oluşmaktadır. Araştırmalar çocukların preoperatif kaygılarının ebeveyn kaygısıyla 

ilişkili olduğu bulunmuştur (Kain, Mayes ve Caramico, 1996; Lamontagne, Hepworth, Salisbury ve Riley, 2003; 

Dionigi et. al, 2012).  Hastane palyaçolarının yaptığı çalışmalar, hasta aileleri ve onlarla çalışan sağlık personeli 

üzerinde önemli olumlu etkiler göstermiştir. (Finlay et. al, 2014; Stephson, 2017). Preoperatif dönemde annelerin 

anksiyete ve stresini azaltmada palyaço müdahalesinin etkinliğini değerlendirildiği bir çalışmada, çocuğun 

anneden ayrıldıktan sonra sadece palyaço grubunda, annelerin kaygısının anlamlı olarak azaldığı ve somatizasyon 

eğiliminin artmadığını bulmuştur. Ayrıca palyaço müdahalesinden sonra, büyük çocukların annelerinde algılanan 

stres düzeyini önemli ölçüde azaltmıştır (Agostini et. al, 2014). Arriaga ve Pacheco (2016), hastane palyaçolarının 

cerrahi bakım ünitesine giriş ve ebeveynden ayrılma zamanında ebeveyn ve çocuğun anksiyetesi üzerine etkisini 

araştırdığı bir çalışmada, hastane palyaçosu etkileşiminin çocukların anksiyetesi üzerinde etkisizken, ebeveynlerin 

anksiyetesini azalttığı bulunmuştur. Ayrıca ebeveynler hastane palyaçolarının müdahalelerinden çok memnun 

olduklarını bildirmişlerdir. 

 

Sonuç 

Hastane palyaçoluğu sağlık personellerinden veya bu konuda eğitim almış bireyler tarafından uygulanabilen 

kullanımı kolay, ucuz ve doğal bir destekleyici yaklaşımdır.  Bu uygulama cerrahiden, onkolojiye, acilden, dahiliye 

kliniklerine kadar pediatrinin bir çok alanında kullanılmış gerek çocukların ağrı ve anksiyetelerini azaltmada 
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gerekse fizik muayene ve hastaneye uyumu arttırmada etkili bulunmuştur. Hastane palyaçoluğu uygulaması 

yalnızca çocuklar değil onların ebeveynleri ve sağlık personelleri üzerinde de olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir. 
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ÇEVRE PROTESTO HAREKETLERİNDEKİ ARTIŞIN SOSYOLOJİK TEMELLERİ: REFLEXİV 

MODERN TOPLUMLARDA DEĞİŞEN DEĞER SİSTEMLERİ, EKOLOJİK KAYGIAR VE  
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ÖZET 

Küresel ısınma gerçekliğine (BM) dikkatleri çekebilmek üzere küresel çapta grevlerin düzenlendiği bu günlerde 

çevresel kriz ve sorunlar disiplinler arası bir yaklaşım gerektiriyor. Tarım, çevre ve sağlık uznca bir süre bir 

birlerinden uzak hatta izole alanlarmış gibi ele alınmış olmalarına rağmen bu yaklaşımın gerçekci ve geçerli 

olmadığı bir süredir anlaşılmış bulunuyor.  Yaşamsal öneme sahip  tarımsal üretim son elli yıldır sanayi, devlet ve 

toplum gibi önemli üç sac ayğına dayanıyor ve sosyljik bir yaklaşımı da kaçınlımaz kılıyorlar. Çevreci harektlerin 

ortaya çkışı 19. yüzyılda yükselen endüstri devriminin yıkıcı etkilerinin 1950’li yıllarda açık bir şekilde ortaya 

çıkması ve bu yıkımı theşis edbip tanımlayabilecek kültürel ve bilimsel gelişimin toplum tabanına 

yaygınlaşmasıyla 1960 ların sonunda yaygınlaşmıştır. Ülkemizde bu süreç farklı bir şeklde gelişmekle birlikte son 

on yılda beklenmedik bir biçimde artışı soyolik bir izaha ihtiyaç doğrmaktadır. 

Tarihsel olarak, toplumlarda ortaya çıkan yapılar ve kültürel modeller her toplumun doğayla olan ilişkisinide farklı 

şekillendirir. Aynı zamanda, her toplumda her dönem, egemen bir paradigma mevcuttur.  Geleneksel-modern 
toplumun  en önemli sornları başnda çevre krizinin geldiği yadsınamaz bir gerçekliktir.  Giddens bu dönüşümü 

‘doğanın sonu’; ve ikinci olarak ‘geleneğin sonu’ olarak tanımlamaktadır.  Çalışma son yıllarda  gittikçe 

yaygınlaşan ve gündeme gelen protesto hareketlerinin sosyolojik anlamını ortaya koymaya çalışacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Çevre sornları, çevreci hareketler, çevre ve sağlık, reflexiv modernite, HES protesto 
hareketleri, tarım ve çevre.   
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ABSTRACT 

In these days of global strikes to draw attention to the reality of global warming (UN), environmental crises and 
problems require an interdisciplinary approach. Although agriculture, environment and health have been treated 
as isolated or even isolated areas for some time, it has been understood that this approach is not realistic and valid. 
For the last fifty years, vital agricultural production has been based on three important stockpiles such as industry, 
state and society, making a social approach inevitable. The emergence of environmental movements became 
widespread in the late 1960s, when the devastating effects of the industrial revolution that had risen in the 19th 
century became evident in the 1950s and the spread of cultural and scientific development to the social base that 
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could define and describe this destruction. Although this process has developed in a different way in our country, 
the increase in the last decade unexpectedly requires a sociological explanation. 

Historically, the structures and cultural models that emerge in societies shape each society's relationship with 
nature differently.  At the same time, there is a dominant paradigm in every society in every epoch. The most 
important problems of traditional-modern society is the undeniable reality that the environmental crisis is at the 
forefront. Giddens transformed this ‘end of nature’; and secondly, son the end of tradition.  This study aims to 

investigate the main themes, problems, participants and discourses of environmental protest movements.  

Key Words: Environmental issues, environmental movements, environment and health, reflexiv modernity, HES 
protest movements, agriculture and environment. 

 

GİRİŞ 

‘Küresel ısınma gerçekliğine’ (BM) dikkatleri çekebilmek üzere küresel çapta grevlerin düzenlendiği bu günlerde 

çevresel kriz ve sorunlar disiplinler arası bir yaklaşım gerektiriyor.  Tarım, çevre ve sağlık uznca bir süre bir 

birlerinden uzak hatta izole alanlarmış gibi ele alınmış olmalarına rağmen bu yaklaşımın gerçekci ve geçerli 

olmadığı bir süredir anlaşılmış bulunuyor. 

Yaşamsal öneme sahip  tarımsal üretim son elli yıldır sanayi, devlet ve toplum gibi önemli üç sac ayğına dayanıyor 

ve sosyljik bir yaklaşımı da kaçınlımaz kılıyorlar. Çevreci harektlerin ortaya çkışı 19. yüzyılda yükselen endüstri 

devriminin yıkıcı etkilerinin 1950’li yıllarda açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu yıkımı theşis edbip 

tanımlayabilecek kültürel ve bilimsel gelişimin toplum tabanına yaygınlaşmasıyla 1960 ların sonunda 

yaygınlaşmıştır. Ülkemizde bu süreç farklı bir şeklde gelişmekle birlikte son on yılda beklenmedik bir biçimde 

artışı soyolik bir izaha ihtiyaç doğrmaktadır. 

Tarihsel olarak, toplumlarda ortaya çıkan yapılar ve kültürel modeller her toplumun doğayla olan ilişkisinide farklı 

şekillendirir.  Bu çalışmada, incelemeyi amaçladığımız temel sorunsal, bir süredir küresel çapta ortaya çıkan ‘yeni 

tür’çereci kaygların ve hareketlerin temellendiği değerler sitemini tartışarak, reflexsiv moderniteyle ilişkisini 

kurmak olacaktır.  

 

TARIHSEL ARKA PLAN 

Doğa ve insan arasındaki ilişkinin araştırılması I. Dünay Savaşından bu yana üç büyük aşamadan geçerek bugüne 

ulaşmıştır: Çoğunlukla ABD’de 1920’ler ve 30’lar boyunca Chicago okulunun sosyologları tarafından geliştirieln 

insan ve kent ekolojisi olarak bilinen akım.  1920’lerden itibaren yeni bir sosyoloji dalı oraya çıkmaya başlıyordu. 

Özellikle Şikago okulunun önde gelen sosyologlarından Robert E. Park, Ernest Burgess gibi yazarların çalışmaları 

önemli olmuştur.9  Bu yeni disiplin kimi zaman insan ekolojisi, kimi zaman da kentsel ekoloji olarak 

adlandırılmıştır.  (Hannigan, 2006; Mehta ve Ouellet, 1995: 3-4). Şikago okulunun bu altın yılları sosyoljide 

gelişen yapısal fonksiyonalizm, çatışmacı kuramlar, ve sembolik etkileşimciliğin ağırlık kazanmasıyla kesintiye 

uğramıştı. 1960’lı yıllarda batı avrupada sosyolojinin içine girdiği kriz ve parçalanmayı birtakım yeni alt dalların 

çıkışı izledi. Çevre sosyolojisi de bunlardan birisiydi. Bu gelişmede Rachel Carson (1962) ve Barry Commoner 

(1971) gibi kimi doğal bilimler alanında ortaya çıkan birtakım kaygıların etkili olduğunu söyleyebiliriz (age.: 5). 

1970’li yıllar boyunca kır sosyolojisi ve doğal kaynaklar sosyolojisi alanında çalışan kimi sosyologlar yeni bir 

disiplin olarak çevre sosyolojisini gelişmesini de sağlamışlardı. 

                                                           
9 1920’lerden 1940’lara kadar Chicago Üniversitesiyle bağlantılı olan Robert E. Park, Ernest Burgess ve Louis 
Wirth, uzun yıllar boyunca kent ve çevre sosyolojisi alanında araştırmaların ve teorilerin ana temellerini teşkil 
eden fikirleri geliştirmişlerdir. 
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 Çevre sosyolojisi alanında üçüncü dalganın 1980’lerle birlikte ortaya çıkmaya başlamıştır.  (age.: 5). Bu yıllarda 

küresel çevresel problemler hakkında yoğunlaşan kaygılara bağlı olarak gelişen çevresel bilinçlenme ve yüksek 

düzeyli duyarlılık Soğuk Savaşın bitimiyle birlikte yeni bir ivme de kazanmıştı.  1980 ve 90’lar boyunca çevresel 

duyarlılığın, bilinçlenme ve bunlara bağlı olarak küresel çapta politikaların geliştirilemsinde rol oynayan birtakım 

gelişmelerden de sözedebilriz. Bunlar kısaca Brundtland (1987) raporu olarak bilinen çalışmanın yayınlanması; 

Tokyo Toplantısında (1988) kararlaştırılan Uluslararası Sosyal Bilimler Comitesinin ortaya koyduğu küresel 

çevresel problemlerinde insanların sebep olduğu etkiler; ve Uluslararası Sosyoloji Birliğinin 1990’da Madrid’de 

kurduğu çalışma grubunun etkileri olarak özetlenebilir (Hannigan, 2006; Mehta, ve Ouellet, 1995: 5).   

 

ÇEVRECİ DÜŞÜNCE  

Ekolojik problemerin oraya çıkmasının en önemli sebebi hiç kuşkusuz, Sanayi Devrimi ve onun sebep olduğu 

çevresel kirlenme, bozulma, zamanla sanayi işletmelerinin içinde bulunduğu çevresel koşulları geri döndürülmesi 

imkansız derecede tahrip etmesidir. Sanayi Devreimini izleyen on yıllarda özellikle fosil yakıtların kulanılmasına 

bağlı olarak kömür ve daha sonra petrol’ün üretim süreçlerinde merkezi bir yerde olması başlıl başına üretimin her 

aşamasında çevresel kirliliğe yol açmıştır. Ekolojik dengenin bozulmasında Sanayi Devriminin, onun üretim 

modeli sebep olduğu sorunlar çok geçmeden ve ona bağlı olarak gelişen piyasa, tüketim, dağıtım ve bölüşüm 

ilişkileri de her birisi çevresel problemlerin katlanarak artmasıyla sonuçlanmıştır.  

Yeniçağda bilimin hedefi, bilgi elde etmenin yanısıra bilgiyi uygulamaya koymaktır.  Galileo ve Newton gibi  

önderlik ettiği mekanik görüşün gelişmesiyle, doğaya egemen olmak, sanki bilimin temel hedefi olmalıymış gibi 

bir anlayış yerleşmiştir (Keleş, ve diğ. 2015: 20).  

Sanayi toplumunun doğuşuyla birlike insanın doğayla olan ilişkisinin köklü bir şekilde değişmeye başladığnı 

söyleyebiliriz. Modernliğin yükselişinde, fiziksel çevrenin önemi azaltılmıştır. Inkeles ve Smith’e göre (1974: 22) 

modern etkin olma duygusunu geliştirmede asıl olan, doğaya hakim olma yeteneğinin geliştirilmesiydi (Hannigan, 

2006).  

Sanayi uygarlıığnda insan/toplm-çevre etkileşimini yansıan en büyük ön kabül doğal kaynakların snırsızlığına dair 

ön kabüldüydü. Zira, ‘sanayi toplumunda doğal çevrenin kontrolü ve doğal kaynakların sömürülmesi, endüstriye 

üretim için temel gereklilik ve zorunluluk olarak görülmüştür’ (Tuna, 2012: 320-322).  Yirminci yüzyılın 

ortalarında, toplumlar, çevreleriyle olan ilişkilerinin öngörülmemiş sonuçlarıyla karşı karşıya kaldılar. 1960’ların 

sonlarına doğru çevrenin korunmasıyla ilgili beklentiler ve talepler artmaya başlayınca ekolojik sorunların 

siyasallaşması da hız kazanmış oldu (Keleş ve diğ. 2015: 40). 

 

SINIRSIZ BÜYÜME SORUNU  

 

1960’lı yıllara gelindiğinde doğa bilimlerinde ve ekonomide doğal çevre ilişkin artmış bir ilginin ortaya çıktığını 

görüyoruz. Bu yaklaşımların hem entelektüel hem de siyasal çevrelerde önemli bir karşılık bulduğunu 

söylemeliyiz. Örneğin 1962 de Rachel Carson’un yayınlamış olduğu Silent Spring (Sessiz Bahar) çalışmasında 
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pestisitlerin aşırı kullanımının yıkıcı etkilerini ortaya koyması önemli. Meadows ve arkadaşlarının yaptığı bu 

çalışma, dünya çapında nüfus artışı, gıda üretimi, sanayileşme, doğal kaynakların tüketilmesi ve kirlenmeden 

oluşan beş temel etkenin karşılıklı bağımnlılığı ve etkileşimi araştırıldı.  Büyümenin sınırları adı verilen bu rapor 

«değişmek ya da yok olmak» ikilemi üzerine kurulduğundan alabildiğince abartılı ve karamsardır.  Rapor, dünyada 

süregelen dengesiz gelişmenin önlenmemesi durumunda, insanlığı bekleyen yıkımın duyrulması görevini 

üstlenmiştir.  

Birleşmiş Milletlerin 1960’lı yılların sonlarına doğru girişmleri 1968’de kurulmuş olan ve insanlığın geleceğini 

sorgulayan Roma Klübü’nün de ilgili alanını oluşturuyordu. 1970 yılının Ağustos ayında Roma Klübü, İnsanlığın 

İkilemi adlı projesinde kullanmak üzere Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT), karşımızda duran sorunun 

belirtilerini ve etkilerini ortaya koyacak teknik bir rapor istedi ((Richardson, 1995: 5; Keleş ve diğ. 2015: 186-

187).  

 

DEĞİŞEN  DEĞERLER SİSTEMİ 

 1968 Kuşağı, Materyalist Değerlerden Postmateryalist Değerlere Geçiş Süreci  

Dünya gürüşü, ya da ideoloji büyük ölçüde değerler tarafından şekillendirilirler. Değer herhangi bir zaman 

diliminde bir  toplumda ortaklaşa kabul edilen  doğrular olarak tanımlanmaktadır. Yani, değerler neyin doğru, 

neyin yanlış, neyin iyi ya da kötü, istenir ya da istenmez olduğuna dair anlayış birliği, bir tür sosyal sözleşme 

olarak tanımlanmaktadır. Ekolojik düşüncenin sosyal olarak ortaya çıkarak bunun kolektif eyleme dönüşmesinde 

değer sistemlerinin çok önemli bir yeri bulunuyor. 1960’lı yıllarda ekolojik hareketlerin ortaya çıkmasında II. 

Dünya Savaşı sonrası Avrupada kurulan Refah Devleti ve buna bağlı olarak gelişen, ilerleyen işçi sınıfının (geniş 

yığınların) gelirlerindeki artış, eğitim, sağlık, konut, emeklilik, ve sosyal güvenlik gibi alanlardaki ilerlemeyle 

birlikte savaş sonraı doğan ve 1968’e kuşağın değer sistemlerinde de değişim ortaya çıkmıştı.   

Inglehart (1977; 2015) 68 kuşağının değerler sistemi, savaş öncesi kuşağın aksine oldukç radikal bir şekilde 

dönüştüğünü ileri sürmekteydi. O, Materyalist (maddi kaygı temelli) değer sisteminden Postmateryalist (kimlik ve 

yaşam biçimi temelli)  değer sistemine geçiş olarak tanımladıkları değer sistemi ekolojik hayatta gördüğümüz 

değişimi yansıtmaktaydı. Genç kuşağın maddi çıkar beklenti ve kaygısından daha önce maddi olmayan çıkarlar ve 

beklentiler yanında olmuştur.10   Çevreci hareketlerin bu yıllarda çığ gibi büyüdüğü ve hatta 1980’li yıllarla birlikte 

siyasal partiler olarak da örgütlenip seçimlere girerek önemli seçim başarıları kazandığını da görüyoruz. Bugün 

modern toplumun  en önemli sorunu çevre krizidir. Giddens bu dönüşümü iki büyük alanda yaşanan dönüşümlere 

bağlamaktadır: ‘doğanın sonu’ ve ‘geleneğin sonu’ olarak tanımlamaktadır. 

 

YENİ YÜZYIL YENİ KAYGILAR 

Ekolojik alanda ortaya çıkan üçüncü dalganın en önemli halkasının Risk toplumu paradigması çerçevesinde 

gelişen yeni bir ruh hali, diğer değişle yeni bir sosyo kültürel görme biçimi, bu dönemi açıklayan bir paradigma.  
Risk toplumu ve belirsizlikler çağı olarak özetlenebilecek bu dönem Başta kavramın isim babası olan Beck ve 

diğer birçok sosyolog tarafından değerlenirilmektedir (Delibaş, 2017).  11 Eylül 2001’de ABD’de ikiz kulelere 

yapılan terör saldırılarıyla  birlikte korku, kaygı ve güvensizliklerin küresel çapta yaygınlaştığına tanık olduk. 

Küreseleşmenin doğrudan sonucu olan bu tür olaylar korkluların yaygınlaşarak toplumsal psikolojiyi kuşatması 

kaçınılmazdı.  

                                                           
10 ABD’li sosyolog Ronald  İngelehart (2015) bu kuşağı tanımlarken  radikal bir değişime konu olan değerler 
sistemine dikkat çekiyordu.  
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Dünyayı saran ve yer yer sarsan bu risk ve korku kültürü hem toplumsal ilişkileri hem de doğayla toplum 

arasındaki ilişkileri derinden etkilemektedir. (Delibaş, 2017) Beck 2011; Furedi 2014).  Risk toplumu olarak U. 

Beck’in 1990’ın başlarında adlandırdığı toplum modern sanayi toplumunun sonu olarak anlamlandırılmaktadır.  

Risk toplumunun küresel risk toplumuna dönüşmesiyle birlikte küresel ısınma ve benzeri çok çeşitli korkuların, 

kaygı ve risk algılarının da küreseleşerek toplumsal, kültürel ve hatta siyasal sonuçlar doğurması beklenebilen bir 
durumdur.  

Son on yıldır sorunun merkezi teması Küresel Isınma sorununa doğru kaymış görünmektedir. Öyle ki, ulusal ve 

uluslararası tartışmalara bu konu damgasını vurmaktadır. Bu bildiride yer verdiğimiz küresel ısınma ve buna ilişkin 

protesto eylemlerinin küresel çapta, ani bir görünürlük kazanması klasik bir çevreci refleksin ötesinde daha ziyada 

küresel korku ve paniğe dayalı gelişen panik durumalrı olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda Greta Thunberg 

adında 16 yaşında bir çocuğun kızgın, bazen gözü yaşlı aktivizmi  dünya çapındaki protestolara ilham kaynağı 

olurken sosyolojik anlamda izaha muhtaç bir sosyolojik gelişme olarak karşımıza çıkmış bulunuyor (Brendan, 

2019).  

Resim 1: Greta Thunberg BM’de Konuşuyor 

 

Küresel Iklim Grevi: Greta Thunberg ve Okul Öğrencileri Iklim Krizi Protestolarına Öncülük Ediyor 

Son zamanlarda tanık olduğumuz hiper Eko-Kaygılı ruh haliyle beklenmedik bir şekilde herekete geçen 

çocukların bu hareketlerde yer almalarını belkide o kadar şaşırtıcı değil.  Zira, 'Eko-kaygı' batılı toplumlarda 

en son moda haline gelmiş durumda.  Hareketlerin kalabalık oluşundan bu kaygının çok sayıda çocuğu 

etkilediği görülüyor. Dört-beş yaşlarındaki çocuklar bile iklim konusunda endişeli hissediyorlar ki bu durum 

Furedi’ye (2019) göre mevcut koku kültüründe bu şaşırtıcı değil. Çünkü, sonuçta, yeni eko-alarmcılar 

tarafından kıyamet senaryoları besleniyorlar.  Aynı zamanda yaklaşmakta olan ‘Kıyamete’ karşısında aşırı 

endişeli hissetmek için etkili bir şekilde izin verilen birçok genç insan, (stresli insanlık) eko suçları 

mağdurunun rolünü gönülden kucakladıklarını görüyoruz.  
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Resim 2 & 3 : (Solada: İklim Protestoları New York; ve Sağda: İklim Protestoları Sidney) 

  

 

Sidney'den Manila'ya, Dakka'dan Londra'ya ve New York'tan milyonlarca insan iklim  

değişikliği konusunda acil eylem için yürüyüşler düzenlediler. 

 

Resim 4 & 5: (Solda Londra Belediye Başkanı, Sadık Han Protestocularla Konuşuyor. Sağda: Los Angeles İklim 

Protestocuları) 

  
 

 

Eko-Kaygılı Kuşağın hareketlerinin küresel çapta beklenmedik büyüklükte ses getirdiğini söyleyebiliriz. 

Gösterilere destek veren Londra Belediye Başkanı, Sadık Han, bugünkü grevlerin ardından güçlü bir şekilde ortaya 

çıkan tek belediye başkanlarından yalnızca biri.  Aynı zamanda Paris, New York, Los Angeles ve Kopenhag 

liderleri bir gecede güçlü ifadelerle bu eylemlere desteklerini bildirdiler.  

 

https://twitter.com/JoshHalliday/status/1174994552140292097/photo/1
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SONUÇ  

Son günlerde okul çocuklarının da yaygın bir şekilde katıldığı, küresel çapta yaygınlaşan yeni kuşak eko-

savaşçılığı, ve Yokoluş Direnişi gibi alışılmışın dışındaki ekolojik protestoların 1970’li yıllardan beri tanık 

olduğumuz çevreci bilinç, kaygı ve eylem planından çok farklı olduğunu gözlemliyoruz.  Bu yeni çevreci protesto 

ve talepler, eylem şekilleri, yoğunluğu, uluslararası medyada dile getirilişi, hatta Birleşmiş Milletlerde her yıl 

yapılan genel kurula özel olarak çağrılan bu eylemlerin baş kahramanı, genç aktivist Greta Thunberg’in dünya 

liderlerine yönelik yaptığı duygusal, kızgın bakışları, yer yer göz yaşlı ve öfkeli konuşma tam da sözünü ettiğimiz 

risk toplumu ve korku kültürü perspektifinin ne kadar yaygın olduğunu gösteriyor.   

Hiç kuşkusus, çevresel sorunlar: su, hava toprak ve doğal dengenin bozulması, ve nihayetinde küresel ısınma 

sorunu insanlığın karşı karşıya kaldığı en önemli ve öncelikli sorundur. Dünya çapında tüm hükümetlerin, 

kurumların ve bireylerin doğnın, denizlerin, nehirlerin, atmosferin kısacası ekolojik dengenin koruması konusunda 

önlem alınması inkar edilemez, savsaklanamaz bir gerekliliktir, ödevdir.  

Ancak bu bildiride bizim incelemek istediğimiz, ve ortaya koyduğumuz şey küresel ısınma problemi karşısında 

ortaya çıkan yeni dalga çevreci hareketin karakteri ve katılımcılarının, önde duran kişilerinin profilleri, ve aynı 

zamanda çevre problemlerinin sorunsallaştırma biçiminin dramatik biçimde farklılaşmakta oluşudur. Buna göre 

küresel çapta alarmist bir uslübun kulanılması, kıyamet, yok oluş, neslin tükenişi gibi söylemlerin rutin bir biçimde 

kulanılışı, ve aktörlerin eylemlerinin giderek rasyonel eylem/protesto’nun dışına taşması sosyolojik anlamda farklı 

bir durumun ortya çıkmakta olduğunu gösteriyor.  Hemen her alanda olduğu gibi sıklıkla kulanılan risk ve korku 

dili çocukların kaldırabileceklerinden daha fazla kaygıya maruz kalmasına sebep olmaktadır. Bu da hem onların 

psikolojik ve fizyolojik sağlıklarına hem de doğayla sağlıklı bir ilişki kurmalarına engel olabilecek niteliktedir.  
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Fludioxonil+Metalaxyl-M’in Bal Arılarına Akut Toksisitesinin Belirlenmesi 

Gülten Özşirvan1, Cafer Turgut1 

1Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Toksikoloji Araştırma Grubu / AYDIN 

Özet 

Tarımsal ürünlerde karşılaşılan birçok hastalık ve zararlı vardır. Bu hastalıklara karşı sistemik özellikte olan tohum 

ilaçları kullanılmaktadır. Sistemik özellikte olan fungisitler bitkinin ksilem aracılığıyla taşınmakta ve bitkide 

oluşan gutasyon sıvısına kadar ulaşabilmektedir. Son yıllarda koloni halinde arı kayıplarının nedeni olarak ise 

arıların su ihtiyacını karşılamak için tükettikleri gutasyon sıvısı gösterilmektedir. Çalışmanın amacı ise Fludioxonil 

+ Metalaxyl-M fungisitinin arılarda LD50 değerinin belirlenmesi ve risk tahmininin yapılmasıdır. Çalışmada 

Avrupa bal arısı (Apis mellifera) çelik kafeslere alınıp inkübatörde 25°C sıcaklıkta arıların adaptasyon sağlaması 

için 24 saat burada tutulmuştur. Ertesi gün adaptasyon sağlayan arılar kafeslere eşit olarak dağıtılmıştır. Denemede 

7 pestisit dozu ve 1 ilaçsız kontrol olacak şekilde denemeler gerçekleştirilmiştir. Arılar ile denemeye başladıktan 

sonra 24 ve 48 saatte arılarda ölüm oranları takip edilmiştir. Çalışma 25 °C sıcaklıkta ve % 50-70 nem aralığına 

sahip iklim kabininde 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. Probit analizi ile 24 ve 48 saatteki LD50 ve LD90 

değerleri saptanmıştır. LD50 değerlerine bakıldığında Fludioxonil + Metalaxyl-M’in arılarda düşük toksisite 

gösterdiği fakat deneme süresi uzadıkça toksisitenin arttığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler 

Fludioxonil, Metalaxyl-M, LD50, Tohum ilacı, Arı 

Giriş 

Bitki tohumlarının ekimiyle birlikte tohumları topraktan gelebilecek hastalık ve zararlılara karşı koruma için 

tohum ilaçlaması yapılmaktadır. Bu ilaçlama tohumları hem tarlada korumakta hem de çimlenmede ilacın sistemik 

özelliğinden dolayı pestisit suda çözülüp, çimlenen tohumun kökleri aracılığıyla alınarak ksilemden bitkinin dal, 

gövde ve kök bölgelerine dağılarak uzun süre bitkiyi zararlı ve hastalıklara karşı korumaktadır (Matsuda vd, 2001; 

Tomizawa ve Casida, 2005; Elbert vd. , 2008; Brandt vd., 2016). Buralarda taşınan ilaç öncelikle gutasyon 

sıvısında ve polende taşınması arılar için risklidir. 

Arılar bitkilerin tozlaşmasına neden olduğu için ekosisteme büyük katkı sağlamakta ve tarımsal üretimde verim 

artışına neden olmaktadır (Tüzün ve Bilgili, 2013; Pashte, ve Patil, 2017; Hu vd., 2017). Bitkinin bünyesinde 

taşınan ilacın sabah saatlerinde bitki tarafından verilen gutasyon sıvısıyla birlikte yaprak kenarlarında birikmesi 

ve bunun arılar tarafından tüketilmesi sebebiyle Dünya genelinde arılarda toplu koloni kayıplarına sebep olmakta 

ve bundan dolayı arılar yok olmakta ve tozlaşma azalmaktadır. Bal arılarının koloni halinde kayıpları, dünya 

çapında önemli bir sorun (Di Prisco vd, 2013; Sandrock vd., 2014) ve endişe kaynağı olmaktadır (Abbo vd., 2017; 

Raimets vd., 2017). 

Tohum ilacı olarak kullanılan fungisitlerin arılar için riskler oluşturduğu görülmektedir. Bu riski tahmin etmek 
amacıyla bu çalışmada Fludioxonil + Metalaxyl-M fungisitinin LDx (öldürücü doz) değerleri belirlenmiş risk 
tahmini yapılmıştır. 

 

Materyal ve Metod 
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Deneme Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toksikoloji laboratuvarında gerçekleştirilmiş ve çalışmada 

Anadolu arısı Kafkas ırkı (Apis mellifera anatoliaca) kullanılmıştır. Arılar çelik kafeslere alınıp inkübatörde 25°C 

sıcaklıkta arıların adaptasyon sağlaması için 24 saat burada tutulmuştur. Ertesi gün adaptasyon sağlayan arılar 

kafeslere eşit olarak dağıtılmıştır. Denemede 7 pestisit dozu ve 1 ilaçsız kontrol olacak şekilde denemeler 

gerçekleştirilmiştir. Arılar ile denemeye başladıktan sonra 24 ve 48saatte arılarda ölüm oranları takip edilmiştir. 
Çalışma 25 °C sıcaklıkta ve %50-70 nem aralığına sahip iklim kabininde 3 tekerrürlü olarak gerçekleştirilmiştir. 

LD değerleri Polo plus programında Probit analizi yapılarak saptanmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

Probit analizi ile 24 ve 48 saatteki LD değerleri saptanmıştır. Arılarla yapılan analizler sonucu hesaplanan LD 

değerleri Çizelge’1 de verilmiştir. 24 saatte LD10 ve LD90 değerleri 0,276 ve 27,859 μg/arı arasında, 48 saatte ise 

LD10 ve LD90 değerlerinin 0,169 ve 17,685 μg/arı arasında bulunmuştur. LD10 24 saatte 0,276 μg/arı iken 48 saatte 
0,169 μg/arı’ya düşmüş toksisite artmıştır. LD20 24 saatte 0,609 μg/arı 48 saatte 1,6 kat toksisite artarak 0,375 
μg/arı iken LD30 24 saatte 1,078 μg/arı 48 saatte 0,668 μg/arı, LD40 24 Saatte 1,757 μg/arı 48 saatte 1,6 kat toksisite 

artarak 1,092 μg/arı bulunmuştur. Genellikle ilaçların karşılaştırılmasında kullanılan LD50 değerleri 24 saatte 2,772 

μg/arı 48 saatte 1,729 μg/arı olarak bulunmuştur. LD60 24 Saatte 4,375 μg/arı 

48 saatte 2,738 μg/arı olarak LD70 ise 24 saatte 7,127 μg/arı 48 saatte 1,5 kat azalarak 4,477 μg/arı olarak 
bulunmuştur. LD80 ve LD90 değerleri sırasıyla 24 saatte 12,617 ve 27,859 μg/arı 48 saatte ise 7,960 ve 17,685 
μg/arı olarak saptanmıştır. 
 
Çizelge 1. Hesaplanan LD değerleri (μg/arı) 

LD DEĞERLERİ 

(μg/arı) 
24 Saat 48 saat 

LD10 0,276 0,169 

LD20 0,609 0,375 

LD30 1,078 0,668 

LD40 1,757 1,092 

LD50 2,772 1,729 

LD60 4,375 2,738 

LD70 7,127 4,477 

LD80 12,617 7,960 

LD90 27,859 17,685 

Slope  1,279 1,269 

Chi-square 4,337 3,758 
 

24 saatte Slope 1.279, Chi-square 4.337 48 saatte ise Slope 1.269 ve Chi-square 3.758 olarak bulunmuştur. 

Thompson vd. (2014) yaptıkları çalışmada arıların 48 saatteki LD50 değerlerini Myclobutanil 0.161 μg/arı , 

Propiconazole 0.224 μg/arı, Flusilazole 0.358 μg/arı , Tebuconazole 0.447 μg/arı olarak bildirilmişlerdir. Arılarda 

yapılan LD50 çalışmalarında Fludioxonil ve Metalaxyl-M ile yapılan çalışma bulunmamaktadır. Diğer fungisitler 

ile yapılan çalışmalara göre bulduğumuz LD50 sonuçlarının daha az toksik olduğu görülmektedir. 
 
 
Sonuç 
 
LD50 değerlerine bakıldığında Fludioxonil + Metalaxyl-M’in insektisit ve diğer gruplarda bulunan fungisitlere 
göre arılarda düşük toksisite gösterdiği fakat deneme süresi uzadıkça toksisitenin arttığı belirlenmiştir. LD50 
değerlerinde sonuçlardaki farklılıklar; fungisitlerin farklı gruplarda bulunması, arı ırkı hassasiyet ile ilgili 
farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir. Bundan dolayı her ülkenin arı toksisitesine bakılmalıdır. Ayrıca diğer tohum 
ilaçları ile birlikte olacağından risk taşımaktadır. Bu yüzden fungisitlerin test edilmesi gerekir. 
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Özet 

Tohum ilaçlaması için son yıllarda neonikotinoid grubu sistemik insektisitler yoğun olarak tercih edilmektedir. Sistemik özellik 
gösteren neonikotinoidler uzun süre bitkiyi zararlı ve hastalıklara karşı korumaktadır. Bu çalışmada Anadolu arısı (Apis mellifera) 
için thiamethoxam insektisitinin LD50 değerinin belirlenmesi ve risk tahmininin tespiti amaçlanmıştır. Çalışma  25 °C sıcaklıkta 
ve %50-70 nem aralığına sahip inkübatörde gerçekleştirilmiştir. Her bir kafese 10 adet işçi arı konulmuş olup uygulanacak pestisit 
dozları da minimum 7 doz ve kontrol olacak şekilde hazırlanıp her bir doz 3 tekerrürlü olarak kafeslerdeki delikten yerleştirilerek 
arıların solüsyonu tüketmesi sağlanmıştır. Arılardaki ölüm oranı ve günlük tüketim miktarları 24-48 saat boyunca günlük olarak 

kaydedilmiştir. Sonuçta Probit analizi ile LD50 ve LD90 değerleri hesaplanarak bulunmuştur. 24 saatte LD50 1,234 ng/arı LD90 

5.893 ng/arı, 48 saatte ise LD50 0.247 ng/arı LD90 1.759 ng/arı olarak hesaplanmıştır. Thiamethoxam’ın akut toksisitesinin 24 
saat ile 48 saat arasında 4.5 kat civarında değiştiği belirlenmiştir. Arılarda deneme süresi uzadıkça toksisite ciddi şekilde 
artmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Thiamethoxam, LD50, Arı 

GİRİŞ 

Tohum ilacı olarak kullanılan insektisitler 2000’ li yıllara kadar karbamatlılar grubuyken, bu yıllardan sonra karbamatlılar yerine 

yeni nesil neonikotinoid grubu insektsitler kullanılmaya başlanmıştır ve günümüzde tohum ilaçlamasında neredeyse kullanılan 

insektisitlerin tamamı bu grupta yer almaktadır ( Turgut, 2015). Neonikotinoidler ticari ürün olan Clothianidin Imidacloprid, ve 

Thiamethoxam gibi aktif maddeler içeren bir sınıftır ve tarımda önemli zararlı takımlarını içeren Heteroptera, Coleoptera ve 

Lepidoptera'ya karşı etkisi nedeniyle önemli gruptur( Yamamoto ve Casida, 1999 ). Thiamethoxam bitkide sistemik etkiye sahip 
olup böceklere hem temas hemde mide yoluyla etkili ve böceklerin sinir sistemlerini bozmaktadır(Anonim,2019a). 

Neonikotinoid grubu insektisitlerin sık kullanılmasından dolayı arılara olan etkisi üzerine birçok çalışma yapılmış olup çevredeki 

neonikotinoid kalıntısı ve arılarda oluşan etkiler dikkatleri, bu insektisitler üzerine çekmiştir (Krupke ve Long, 2015). FAO, 
thiamethoxamı arılar için akut olarak toksik olarak tanımlamıştır(Anonim, 2019b). Düşük dozlarda uygulanmış olsalar bile arıların 
hatırlama, öğrenme beslenme amaçlı uçuşlarını,  davranışlarını etkileyebildiği ve arıların hayatta kalmasını güçleştirdiği 

bilinmektedir (Penelope vd., 2012). Tohum ilacı olarak kullanılan insektisitlerin Anadolu arısı (Apis mellifera) riskler oluşturduğu 

açıkça görülmektedir. Bu çalışmanın amacı da Thiamethoxam insektisitinin arılar için LD50 değerinin belirlenmesi ve risk 

tahmininin tespiti amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metod 

Çalışmada Anadolu arısı (Apis mellifera anatolica) kullanılmıştır. Kovanlardan toplanan aynı yaş ve özelliklerdeki arılar 

denemeye başlamadan bir gün önce 10x10x10 cm boyutlarında paslanmaz çelik kafeslere aktarılıp kafeslerdeki delikten 

hazırlanan şekerli su karışımı konulup 25°C sıcaklıkta ve %50-70 nem koşullarında adaptasyonu sağlamak amacıyla 24 saat 

süreyle inkübatöre konulmuştur, 24 saat sonunda her bir kafeste 10 adet işçi arı olacak şekilde hazırlanan kafeslerdeki arılar 1 
saat aç bırakılmıştır, uygulanacak olan Thiamethoxam dozları 7 doz ve ilaçsız kontrol olacak şekilde hazırlanan konsantrasyonlar 

enjektör yardımıytla arılara verilmiştir. Arılar sayım saatlerine kadar 25°C sıcaklıkta ve %50-70 nem koşullarındaki inkübatöre 

konulmuştur. İlaçlı doz ile beslenen arılar ile kontrol arıların yaşam süreleri arasındaki fark arıların günlük olarak tüketilen 

solüsyon miktarının her gün aynı saatte tartılıp ölüm oranın 48 saat boyunca günlük olarak kaydedilmesiyle LD değerleri polo 

plus programında probit analizi yapılarak saptanmıştır. 

 

 

Bulgular ve Tartışma 

Yaptığımız çalışmada LD (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) değerleri 24 ve 48 saat hesaplamalarında süre arttıkça toksisİte Çizelge 

1 de olduğu gibi artış göstermiş bekleme süresi arttıkça arı ilaca daha hassasiyet göstermiştir. 24 saatte hesaplanan LD10 değeri 

0,258 ng/arı iken 48 saatte 0,035 ng/arı’ya düşmüş toksisite artmıştır. LD20 değeri 24 saatte 0,442 ng/arı bulunup 6,5 kat toksisite 
artarak 48 saatte 0,068 ng/arı olarak hesaplanmıştır. LD30 değeri 24 saatte 0,651 ng/arı 48 saatte ise 0,111 ng/arı olarak LD40 
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değeri 24 saatte 0,906 ng/arı 48 saate arı da toksisite artmış 5,3 kat 0,168 ng/arı bulunmuştur. LD60 değerleri 24 saatte 1,681 ng/arı 

48 saatte ise 0,365 ng/arıdır.  LD70 değeri ise 24 saatte 3,340 ng/arı 48 saatte 0,552 ng/arı 6 kat daha toksisiteli olarak bulunmuştur.  

LD80 değeri 24 saatte 3,446 ng/arı, 48 saatte 0,897 ng/arıdır. LD90 değeri 24 saatte 5,893 ng/arı, 48 saatte ise 1,759 ng/arı olarak 
hesaplanmıştır. 

Çizelge 1. LD değerleri 

 

Yaptığımız çalışmada 24 saatte LD50 değerini 1,234 ng/arı olarak tespit edilmiş olup Laurıno vd. ( 2011) ise yaklaşık 4 kat fazla 

değer LD50  4,67 ng/arı olarak tespit etmişlerdir. Laurıno vd. ( 2013) LD50 değerini 4,40 ng/arı değerimize göre yaklaşık 3 kat fazla 

değer bulmuşlardır. Helen vd. (2014) ise LD50 değerini 11,2 ug/arı 9 kat fazla yani çok daha yüksek bulmuşlardır. Çalışmamızda 

LD50 değerini 48 saatte 0,247 ng/bee olarak tespit edilmiştir. Laurıno vd. ( 2011)  48 saat 4,41 ng/arı bulduğumuz sonuca göre 17 

kat fazla değer bulmuşlardır. 

Sonuç 

LD (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) denemeleri 24 saat ve 48 saat sonucunda bekleme süresi arttıkça arılarda toksisite ar tış 

göstermiş ve arı ilaca daha hassasiyet göstermiştir. Yapılan farklı çalışmalara göre kıyaslandığında hesaplananan değerlerde 

farklılıklar gözükmektedir. Bu farklılıklara neden olarak da çalışmaların yapıldığı ülkelerde iklim farklılıkları, çalışmalarda 
kullanılan arı ırk ve hassasiyet farklılıkları olabilir. Bu yüzden bu çalışmalar her ülkede test edilmeli ve farklı çalışmalar yoğun 

olarak yapılmalıdır. 
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1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ; SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 2AYDIN ADNAN 

MENDERES ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

GİRİŞ 

Uyku, organizmanın çevreyle etkileşiminin değişik uyaranlarla geri dönüşü olan geçici, kısmi ve periyodik 

düzende kaybolması olarak tanımlanmaktadır ve yaşantımızın yaklaşık üçte birlik kısmını kapsamaktadır (35). 

Uyku beynin özel bilinç hali olmakla beraber ilk çağlardan günümüze kadar insanların merak ettiği bir organizma 

davranışıdır.  

Uykunun tarihçesine baktığımızda 1950’li yıllara kadar uyku pasif bir durum olarak nitelendirilmekteydi. 

Literatürde uyku ile ilgili ilk bilimsel yazı 1834 yılında ‘The Philosophy of Sleep’ adıyla kaleme alınmıştır (20). 

Uykuyla ilgili sonraki gelişmeler 1907 yılında devam etmiş ve Hans Berger 1928 yılında uyku araştırmalarında 

önemli bir tanılama aracı olan elektroensefalografi (EEG) kaydını gerçekleştirmiştir (35). Berger’in tıp alanına 

kazandırmış olduğu bu gelişme ile uyku sadece felsefi bir kavram olmakla kalmayıp bilimsel bir nitelik 

kazanmıştır. Uykuyla ilgili gelişmeler ülkemizde de etkisini göstermiş ve 1980‘li yıllarda Cerrahpaşa Tıp fakültesi 

ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde ilk uyku merkezleri kurularak çalışmalara başlanmıştır (38). 

Uyku fizyolojisine göre uyku sırasında beş uyku evresi geçilmektedir. Uyku NREM ve REM olmak üzere iki 

bölümden oluşmaktadır. NREM bölümü kendi arasında 4 evreden oluşmakta ve evre 1’den itibaren tekrarlı bir 

dizi sırayı takip etmektedir. Dement ve Kleitman (1953) uyku sikluslarının 90-120 dakikalık süreler halinde 

tekrarlandığını ortaya koymuştur (2). Evre 2 tüm uykunun yaklaşık %50’lik, REM uykusu %20’lik ve diğer kalan 

evreler toplamda %30’luk kısmı oluşturmaktadır. Evre 1 uykuya geçiş aşamasıdır ve birey bu aşamada kolaylıkla 

uyandırılabilir, gözlerde ve kaslarda hareket yavaşlamaktadır. Evre 2’de göz hareketleri ve elektriksel beyin 

aktivitelerinde yavaşlama kaydedilmektedir. Evre 3’te beyinde ‘delta’ adı verilen dalgalanmalar gözlenir ve bu 

aşamada beyin son derece yavaş dalgalar üretir. Evre 4 delta uykusu olarak adlandırılır ve beyin sadece delta 

dalgaları oluşturur. Evre 3 ve 4’te bir bireyi uyandırmak oldukça güçtür ve bu evrelerde göz aktivitesi ve kas 

hareketi yoktur. Derin uykudan uyanan bireyin ortama adapte olması birkaç dakikasını almaktadır. REM 

uykusunda hızlı, yüzeysel ve düzensiz solunum, çeşitli yönlerde hızlı göz hareketleri, uzuv kaslarında geçici 

kontrol kaybı, kalp atışında ve kan basıncında yükselme meydana gelmektedir. Rüya görme REM evresinde 

meydana gelmektedir (25,35). 

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi yetişkinlerin her gün 7 saat üzerinde uyuması gerektiğini bildirmektedir (37). 

Bir meta analiz sonucuna göre uzun ve kısa süreli uyuma davranışı mortalite riskini artırmaktadır (14). Uluslararası 

katılımlı bir araştırmada Amerika’da %56, Batı Avrupa’da %31 ve Japonya’da %23 düzeyinde uyku sorunları 

tespit edilmiştir ve bireylerin yaklaşık yarısı sorunlarını çözmek için harekete geçmemiştir (23). Ülkemizde uykuya 

yönelik yapılmış en kapsamlı çalışmada uyku bozukluğu prevalansı %21,8 olarak bulunmuştur ve sonuç diğer 

ülkelerle yakın düzeydedir (13). Birinci basamak hizmetlere başvuran insanların yaklaşık %10-20’si önemli uyku 

sorunları yaşadığını belirtmektedir (1).  

http://nationalgeographic.com.tr/makale/agustos_2018/uyku-bilimi/3962
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Araştırmalarca tanımlanmış olan 58 çeşit uyku bozukluğu bulunmaktadır. Uluslararası Uyku Bozukluklarının 

Sınıflandırılması (ICSD-3)’ün ana uyku bozuklukları; insomnia, uyku ile ilişkili solunum bozuklukları, merkezi 

hipersomnia bozuklukları, sirkadiyen ritim bozuklukları, parasomnialar, uyku ile ilgili hareket bozuklukları ve 

diğer uyku bozukluklarıdır (26).  

Uyku yaş, cinsiyet, beslenme şekli, sağlık durumu, bireysel ve çevresel aktörlerden etkilenmektedir (24). Uyku 

sorunları kişisel zararları yanında ülke ekonomisine de zarar vermekte ve her yıl milyarlarca dolarlık verim kaybı 

ve diğer faktörlerle ilişkili olarak maliyete neden olmaktadır (17).  

Vardiyalı çalışma sistemi 20. yy’da iş camiasında oldukça ekonomik karşılanan bir sistem olmuştur. Vardiyalı 

çalışma sisteminde çalışma zaman dilimleri belli aralıklarla değiştirilmektedir. Bu sistem 24 saat üretimin 

gerçekleşmesini sağlamaktadır (3). Dünya da vardiyalı çalışan sayısı değişken rakamlara sahip olmakla beraber 

ülkemizde 2003 yılında %8 olarak belirlenmiştir. (31).  

Uykunun sağlık sorunları ve ekonomi üzerinde olan etkileri konuyu halk sağlığı çerçevesinde ele almayı mümkün 

kılmaktadır. Makalemizde uyku bozukluklarının halk sağlığının geniş bir kitlesi olan işçiler üzerinde etkilerini 

inceledik. Çalışmamızda amacımız uyku sorunlarına toplumsal farkındalık yaratmak ve sağlık profesyonelleri 

arasında görüş birliği sağlanmasına yönelik kanıtlar sunmaktır. 

Sirkadiyen ritim Latince kökenli bir terim olup bir gün boyunca fiziksel ve zihinsel değişiklikleri kapsamaktadır. 

Vardiya sisteminde çalışanlarda sirkadiyen ritmin bozulmasından dolayı meydana gelen yetersiz uyku kişide uyku 

borcu yaratmakta ve çalışanlarda uykuya dalma güçlüğü veya gündüz aşırı uykululuk görülür. Araştırmalarda 

vardiyalı çalışan grubun uyku sorunlarının prevelansı %29-38 iken vardiyasız çalışan grupta %5-45 aralığında 

değişmektedir (12). Aynı şekilde vardiya çalışanlarında yapılan bir çalışmada vardiyalı ve sürekli gece çalışan 

bireylerde kronik insomni ve parasomni daha sık görülmüştür (16). 

İş kazaları araştırıldığında en fazla gece vardiyasında ve gündüz vardiyasının ilk saatlerinde meydana geldiği 

görülmektedir (5) ayrıca üçlü vardiya sisteminde çalışanlarda ikili sisteme göre uyku düzeni 2 kat daha fazla 

bozulmaktadır (15). Aynı şekilde uluslararası facialara neden olan iş kazalarına bakıldığında Çernobil, Bhopal ve 

Tree Mile’de yaşanan faciaların sabah erken saatlerde meydana geldiği ve insan kaynaklı hatalardan dolayı 

kaynaklandığı belirtilmektedir (19).   

Vardiyalı çalışma bozukluğunun belirtileri şu şekilde sıralanabilir; 

 Uyanık ve üretken olunması gereken zamanlarda aşırı uyku hali 

 Uykusuzluk veya uyanamama  

 Yetersiz uyku hissi 

 Konsantrasyon güçlüğü 

 Enerji eksikliği 

 Sinirlilik veya depresyon 

 Kişisel ilişkilerde bozulma (40) 

İş ve kişisel hayat birbiriyle yakın ilişkiye sahiptir. Uyku sorunları kişinin sosyal ve akademik yaşamını 

etkilemekte ve hemostazı etkileyerek kronik hastalıklara neden olmaktadır. Bir meta-analiz çalışması sonucuna 
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göre iş kazaları, ve kardiyometabolik hastalıkların görülme sıklığı yetersiz uyku sonucu artış eğilimine sahiptir 

(22). Vardiyalı çalışma sisteminin bireyler üzerinde etkileri iki grup halinde incelenebilir.  

Psikososyal etkiler; İş stresi, sosyal destek yetersizliği, görevlendirme memnuniyetsizliği, iş yükü ve uzun-

düzensiz çalışma saatleri uyku kalitesini olumsuz bir şekilde etkilemektedir (12, 32, 36). Japonya’da bir nakliye 

şirketinde 8000 kişi ile yapılan çalışmada çalışanların yaşamış oldukları mesleki stresin başta insomnia olmak 

üzere diğer uyku sorunları için önemli bir risk faktörü olduğu belirlenmiştir (33). Vardiyalı uzun çalışma saatleri 

çalışanlarda yorgunluk, sirkadiyen ritimde bozulma, düşük uyku kalitesi ve bilişsel performansta azalma gibi 

nörolojik ve psikolojik sorunlar oluşturmakta ve sosyal hayatı da olumsuz etkilemektedir (21,29,18). Bowman ve 

ark. (2019) vardiyalı çalışanlarda ileri ki yaşlarda Alzheimer gelişme riskinin yüksek olduğunu belirtmiştir. 

Japonya’da 900 işçi ile yapılan bir çalışmada iyi uyku kalitesine sahip işçilere göre kötü uyku kalitesine sahip gece 

vardiyasında çalışan işçilerin ağır alkol tüketim oranları iki katı daha fazla bulunmuştur (27). Ayrıca bu tür çalışma 

hayatına sahip kişilerde sigara kullanımlarında artış görülmektedir (28).  

Kardiyometabolik etkiler; Uyku bağışıklık sisteminin ihtiyaç duyduğu enerjiyi yenilemektedir. Yetersiz uyku 

vücudun hormonal ve kimyasal bütünlüğünü bozarak kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, obezite ve 

gastrointestinal hastalıklar başta olmak üzere bazı hastalıkların gelişmesine neden olmaktadır. Uluslararası Kanser 

Örgütü sirkadiyen ritmi bozan vardiyalı çalışma sistemini kanserojen etkiye sahip olduğunu öne sürmüştür (30). 

Amerika’da 59 bin kişi ile yapılan bir araştırmada 6 saattten daha az uyuyan ve vardiyalı çalışan siyahilerin 

hipertansiyona yakalanma riski diğer çalışanlara göre daha yüksek bulunmuştur (6). Bir başka çalışmada kronik 

hastalığı olanların uyku kalitesi kötü olduğu saptanmıştır (10). Bu durum iş hayatı ve kişisel sağlığın birbiriyle 

güçlü bağlantısını bir kez daha vurgulamaktadır. Vardiyalı çalışma öğün saatleri, düşük kaliteli diyet alımı ve 

beslenme şeklinde de değişikliğe yol açmaktadır (28). Çakmak ve Kızıl’ın 2018’de yapmış oldukları çalışmada 

vardiyalı çalışma sisteminin uyku kalitesini etkilediğini ve obezite bağlantılı olarak metabolik sendrom riskini 

artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. 54.727 kişi ile retro-spektif bir çalışmada gece vardiyasında çalışanlarda kafein 

alımı, sigara kullanımı, kalori alımı ve beraberinde obezite oranları artarken uyku süresinde azalma saptanmıştır 

(30).  

Dünyada ve ülkemizde her geçen gün çalışan sayısı artmaktadır ve bu bağlamda çalışma ortamlarının olumsuz 

koşullarına maruz kalan birey sayısında da artış olmaktadır. Çalışanlar halk sağlığı açısından önemli risk grubunu 

oluşturmaktadır.  

İş sağlığı tüm meslek alanlarında çalışanların bedensel, sosyal, ruhsal yönden iyilik hallerini artırma ve üst 

düzeylere çıkarma üzerine odaklanmaktadır. Güncel iş sağlığı anlayışı sağlığı koruma davranışları ile beraber 

işyeri çevresel koşulları da kontrol eder nitelik kazanmıştır. Örnek olarak; Danimarka vardiyalı çalışanlarda meme 

kanserine ilişkin sigorta ödemesi ile ilgili kararını verdikten sonra vardiyalı çalışma sistemini iş sağlığı riski olarak 

tanımlayan ilk devlet olmuştur (9). 

Halk sağlığı çalışmalarında davranışsal ve çevresel öneriler yer almaktadır. Halk sağlığı hemşireleri uyku sorununa 

yönelik girişimlerini bu ana çerçeveye göre planlamalıdır. Tanılama aşamasında öncelikle bireylerden anemnezleri 

alınırken objektifliğin artması açısından diğer aile üyelerinin de konu hakkında görüşleri alınmalıdır. Bireylerin 
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uyku alışkanlıkları, kullanmış olduğu ilaçlar, çevresel koşullar ve sosyal ilişkilerine yönelik veriler de anemneze 

kaydedilmelidir.  

Halk sağlığı hemşiresi bütüncül bir şekilde yapmış olduğu tanılama sonrası bireysel bir eğitim programı 

hazırlamalıdır. Uygun bir şekilde hazırlanan eğitim programı sonucu beklenen hedefler karşılanabilmektedir. 

Örnek olarak; Tayvan’da 37 kadın işçiye uyku hijyeni eğitimi verilmiş ve 5 haftalık eğitim süresi tamamlanıncaya 

kadar tüm katılımcıların uyku kalitelerinde iyileşmeler kaydedilmiştir (7). Eğitim programı bireyin hem gündelik 

hayatına hem de çalışmakta olduğu iş ortamına yönelik önerileri kapsamalıdır. Örneğin; bir fabrikada 380 kişi ile 

yapılan çalışmada 85 dB Üzeri gürültülü ortamda çalışanların, işitme azlığı ve çınlama şikayeti olanların uyku 

kalitesinin kötü olduğu belirlenmiştir (11). Verilen örnek üzerinden bir eğitim programı yaklaşımı bireyin 

işyerinde koruyucu ekipman kullanmasını ve işverenin gerekli malzemeleri temin etmesine yönelik olabilir. 

İşyerlerinde vardiyalarda uyku sorunlarıyla başetme amacıyla işverenler çalışma ortamında parlak ışıklandırma 

kullanarak, vardiya değişimlerini en aza indirgeyerek ve ara dinlenme molaları ile sorunların önüne geçmesi 

önerilebilir. Örneğin; Japonya’da bazı şirketler işyerinde çalışanların belli bir süre dinlenmeleri için ‘stratejik oda’ 

olarak adlandırdıkları uyku için özel dizayn edilmiş odalar hazırlamıştır (39).  

Uyku Derneğinin sağlıklı uyku için önerileri şu şekildedir; 

 Düzenli yatma ve uyanma zamanı oluşturma 

 Şekerleme yapma alışkanlığınız varsa bu süre gündüz 45 dk dan daha fazla olmamalı 

 Yatmadan en az 4 saat önce alkol ve sigara tüketiminden uzak durulmalı 

 Yatmadan en az 6 saat öncesine kadar kafein içerikli yiyecek ve içeceklerin tüketilmemeli 

 Yatmadan en az 4 saat önce ağır, baharatlı, yağlı ve şekerli yiyeceklerin tüketimi kısıtlanmalı, hafif besin 

içeriğine sahip gıdalarla atıştırmalar yapılabilir 

 Gün içerisinde düzenli egzersiz yapılmalıdır ancak yatmadan önce kısıtlanmalıdır 

 Rahat kıyafetler ve yatak örtüleri tercih edilmelidir 

 Yatmadan önce oda yeterince havalandırılmalı ve oda ısısı uygun seviyeye getirilmelidir 

 Uykuyu engelleyici çevresel uyaranlar uzaklaştırılmalıdır 

 Yatak iş ve genel amaçlı kullanımlar uzak tutulmalıdır (34). 

Ülkemizde ve dünyada bu yıl 15 Mart Dünya Uyku Günü ‘Sağlıklı Uyku, Sağlıklı Yaşlanma’ sloganıyla 

kutlanmıştır (34). Uyku sorunlarının kişisel ve toplumsal açıdan önemli bir risk oluşturmasına karşın klinik, 

bilimsel çalışmalar ve bununla beraber toplumsal farkındalık yeterli düzeye ulaşmamıştır. Yapılacak çalışmaların 

toplumsal ve mesleki farkındalığın bilimsel ve akademik kurumlarca artırılması, klinik olarak uyku merkezi 

sayısının artırılması bu merkezlerde uyku programları oluşturulması konularına odaklanması önerilmektedir.   
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