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Çok değerli çalışmanızla kongremize katılarak katkıda bulunduğunuz için yürekten teşekkür
ederim.
Düzenleme Kurulu Başkanı:
PROF.DR. HACER HUSEYNOVA

03.01.2020
Oturum-1, Salon-1
Saat: 13:00- 16:00
Prof. Dr. Hüseyin ÜNAL
Dr. Öğr. Üyesi Salih Hakan YETGİN
Öğr. Gör. Oğuz KÖSE
Doç. Dr. Tuğrul OKTAY
Öğr. Gör. Oğuz KÖSE
Doç. Dr. Tuğrul OKTAY
Dr. Öğr. Üyesi Pınar KARAKUŞ

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Sema ÇARIKÇI
CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİ-ETER-ETER-KETON KOMPOZİTİN
TRİBOLOJİK PERFORMANSLARINA KARŞI DİSK MALZEMELERİN
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
THE EFFECT OF DIFFERENTIAL MORPHING ON THE FORWARD
FLIGHT IN QUADCOPTER
THE EFFECT OF DIFFERENTIAL MORPHING ON THE HOVER FLIGHT
IN QUADCOPTER
FOTOGRAMETRİDE DERİN ÖĞRENMENİN YERİ

Arş. Gör. Dr. Yasemin Çelebi SEZER

COLOR AND TEXTURE PROPERTIES OF DIFFERENT TYPES OF
PASTIRMA MARKETED in KAYSERİ

Öğr. Üyesi Neslihan DOYGUN
Dr. Öğr. Üyesi Sema ÇARIKÇI
Dr. Öğr. Üyesi Başar SEVİNDİK
Dr. Öğr. Üyesi Başar SEVİNDİK
Dr. Öğr. Üyesi Sema ÇARIKÇI
Öğr. Üyesi Neslihan DOYGUN
Dr. Öğr. Üyesi Sema ÇARIKÇI
Dr. Öğr. Üyesi Başar SEVİNDİK
Öğr. Üyesi Neslihan DOYGUN
Öğr. Gör. Yeter ÇİLESİZ
Dr. Muhammad Azhar NADEEM
Faheem Shehzad BALOCH
Prof. Dr. Tolga KARAKÖY

CROCUS L. CİNSİNİNİN PEYZAJ MİMARLIĞINDA KULLANIMI,
MORFOLOJİK VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
STERNBERGIA CİNSİNDE DOKU KÜLTÜRÜ ve PEYZAJ UYGULAMALARI
STERNBERGIA CİNSİNİN FİTOKİMYASAL ANALİZİ VE BİYOLOJİK
AKTİVİTESİ
PERFORMANCE OF ALFALFA CULTIVARS UNDER SIVAS CLIMATIC
CONDITIONS

04.01.2020- MÜHENDİSLİK
Oturum-1, Salon-1
Saat: 09:00- 11:00
Bekir GÜNDOĞDU
Prof. Dr. Hediye ERDOĞAN
Arş. Gör. Osman OKTAR
Bedriye Başak SELÇUK
Prof. Dr. Mehmet Metin KÖSE
Dr. Öğr. Üyesi Ali Sinan DİKE
Arş. Gör. Tuğba Deniz TOMBAL KARA
Arş. Gör. Burçin KAYMAKOĞLU
Arş. Gör. Arman EHSANİ
Doç. Dr. Filiz SÖNMEZ
Mahire Kübra UĞURLU
Şeymanur ALAKAŞ
Halil İbrahim TOPRAK

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ali Sinan DİKE
İNSAR GÖRÜNTÜLERİ İLE YÜZEY DEFORMASYONLARININ
İNCELENMESİ KIRIKKALE ÖRNEĞİ
KESME VE DONATI SIYRILMASI DEFORMASYONLARININ BİNA
DAVRANIŞINA ETKİSİ
YÜKSEK MİKTARDA HUNTİT HİDROMAGNEZİT EKLENMESİNİN
DÜŞÜK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK,
AKIŞ VE YANMAZLIK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE NİKEL-KOBALT MADENCİLİĞİNE GENEL
BAKIŞ
CUMHURİYET DÖNEMİ ENDÜSTRİ MİRASI: KAYSERİ YEM FABRİKASI,
1968-1970

04.01.2020- ZİRAAT
Oturum-1, Salon-2
Saat: 09:00- 11:00

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Tugay AYAŞAN

Doç. Dr. Hakan İNCİ
Doç. Dr. Tugay AYAŞAN
Ali TUNÇ
Prof. Dr. HALİS ARIOĞLU

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİNDE ÇALIŞAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM
GÖREVLİSİ İLE ÜYELERİNİN BİLİMSEL HAKEMLİĞE BAKIŞ AÇISI
ÇUKUROVA’DA KURU KOŞULLARDA EKİM ZAMANLARINA GÖRE UYGULANAN
DEĞİŞİK GÜBRE DOZLARININ, YAĞLIK AYÇİÇEĞİNDE (HELİANTHUS ANNUUS L.)
VERİM VE VERİM ÖĞELERİNE ETKİSİ
UŞAK İLİNDE KABAK VE HIYAR YETİŞTİRİLEN ALANLARDA KARPUZ MOZAİK
VİRÜSÜ (WATERMELON MOSAIC VIRUS, WMV)’NÜN SAPTANMASI
UŞAK İLİNDE KARPUZ VE KAVUN YETİŞTİRİLEN ALANLARDA KARPUZ MOZAİK
VİRÜSÜ (WATERMELON MOSAIC VIRUS, WMV)’NÜN SEROLOJİK YÖNTEMLE
BELİRLENMESİ
ANA ÜRÜN KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN FARKLI BÜYÜME ÖZELLİĞİNE SAHİP
YERFISTIĞI ÇEŞİTLERİNDE, SIRA ÜZERİ UZAKLIĞININ VERİM VE BAZI TARIMSAL
ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL ÜRETİM İÇİN ORGANOMİNERAL
GÜBRELERİN ÖNEMİ

Zir. Y. Müh. Selvihan DİKİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan TARLA
Zir. Y. Müh. Selvihan DİKİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan TARLA
Abdullah KENETLİ
Prof. Dr. HALİS ARIOĞLU
Prof. Dr. Kadir SALTALI
Muhammed ALHASHEMİ
Kübra DİŞKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Selma KAYALAK
Akın UMUT
Dr. Seyit HAYRAN
Sinan DURU
Aykut GÜL

TÜRKİYE’DE SÜT FİYATLARI İLE YEM FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN
İKTİSADİ TEORİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ
FACTORS AFFECTING THE PEANUT FARMERS DECISIONS TO MAKE
AGRICULTURAL INSURANCE: THE CASE OF OSMANIYE PROVINCE

04.01.2020- MÜHENDİSLİK
Oturum-2, Salon-1
Saat: 11:30- 13:30
Dr. Selda SEZER
Ayşegül YÜCEL
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim GÜLER
Doç. Dr. Kadriye İNAN BEKTAŞ
Ayşegül YÜCEL
Dr. Selda SEZER
Prof. Dr. Musa SARIKAYA
Dr. Bahar MERYEMOĞLU

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim GÜLER
TÜKETİCİ SONRASI SELÜLOZ TEKSTİL ATIKLARININ TOKSİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE KOMPOZİT MALZEMESİ OLARAK
KULLANILMASI
KSİLANAZ VE GLUKOZ-İZOMERAZ AKTİVİTESİNE SAHİP BAZI
GEOBACILLUS VE BREVIBACILLUS SUŞLARININ MOLEKÜLER
FİLOGENİSİ
AĞIR METAL GİDERİMİNDE TERMAL YÖNTEM İLE
MODİFİYE EDİLMİŞ POMZA KULLANIMI
DETECTING VOLATILES IN LIGNOCELLULOSIC MATERIALS

Öğr. Gör. Dr. Hacer Sibel KARAPINAR
Prof. Dr. Fevzi KILIÇEL
Dr. İsmail ERKAYA

RESEARCH OF AFLATOXIN RESIDUE IN FEED AND NUT SAMPLES

Prof. Dr. İbrahim Halil GÜZELBEY
Doç. Dr. Betül TAŞ
Abdurrezzak ÇALIK

FINITE ELEMENT ANALYSIS OF THE 3D MODEL OF MANDIBLE
OBTAINED FROM CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IMAGES

ÇAM KESE BÖCEĞİNİN (THAUMETOPOEA WILKINSONI TAMS)
TÜRKİYE BATI AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ DOĞAL DÜŞMANLARININ
BELİRLENMESİ

04.01.2020- MÜHENDİSLİK
Oturum-2, Salon-2
Saat: 11:30- 13:30
Arş. Gör. Murat Erhan ÇİMEN
Doç. Dr. Yaprak YALÇIN
Dr. Öğr. Üyesi Fırat ŞAL
Dr. Sezer COBAN
Öğr. Gör. Hüseyin ŞAHİN
Doç. Dr. Tuğrul OKTAY
Dr. Ögr. Üyesi Mehmet KONAR
Öğr. Gör. Hüseyin ŞAHİN
Doç. Dr. Tuğrul OKTAY
Dr. Ögr. Üyesi Mehmet KONAR
Cumali KOPMAZ
Doç. Dr. Oğuzhan AKGÖL
Dr. Öğr. Üyesi Vedat ÖZKANER
Dr. Selda KILIÇ ÇETİN
Öğr. Gör. Dr. Nacide KIZILDAĞ
Turab SELÇUK
Prof. Dr. Ahmet ALKAN

Oturum-3, Salon-1
Saat: 14:00- 17:00
Neşe GENÇ

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Fırat ŞAL
FAN VE LEVHA SİSTEMİNİN ATEŞ BÖCEĞİ ALGORİTMASI VE BULANIK
YAPAY SİNİR AĞI MODELİ İLE TANINMASI
SABİT KANATLI HAVA ARAÇLARI ÜZERİNE UYGULANABİLECEK
DOĞADAN ESİNLENMELİ BAŞKALAŞIM UYGULAMALARI
MODELING AND AUTOMATIC CONTROL OF AN UNMANNED
SMALL HELICOPTER
DÖNER KANATLI HAVA ARAÇLARININ UÇUŞ PERFORMANS
OPTİMİZASYONU
İNSANSIZ HAVA ARACI İTKİ GÜCÜNÜN ANFIS İLE TAHMİNİ
SERUMLARDAKİ DEKSTROZ İÇERİKLERİNİN METAMALZEME ANTEN
TABANLI SENSÖR İLE TESPİTİ
DEPENDENCE OF MAGNETOCALORIC EFFECT ON AVERAGE IONIC
RADIUS OF A-SITE IN LANTHANIDE MANGANITES
SOME ECOLOGICAL PROPERTIES OF SOIL AND LITTER OF PINUS
BRUTIA AND ECALYPTUS CAMALDULENSIS IN EAST MEDITERRANEAN
REGION
PROSTAT KANSERİNİN TEŞHİSİNE YÖNELİK MANYETİK REZONANS
GÖRÜNTÜLERİNDEN GÜRÜLTÜ GİDERİMİ

04.01.2020- SPOR BİLİMLERİ- UYGULAMALI BİLİMLER
Oturum Başkanı: Dr. Fahri ÖZSUNGUR

Dr. Fahri ÖZSUNGUR
Dr.Öğr.Üyesi Emine AKSAN ALDANMAZ
Yük.Müh. Nursel ATEŞ BAYRAKTAR
Dr.Öğr.Üyesi Emine AKSAN ALDANMAZ
Yük.Müh. Rıza SEVER
Doç. Dr. Abdullah DİKİCİ
Dr. Sümeyye Betül BOZATLI
Prof. Dr. Bülent ERGÖNÜL
Arş. Gör. Dr. Özlem AKAY
Dr. Öğr. Üyesi Seval SÜZÜLMÜŞ
Doç. Dr. Gülsen KIRAL

VETERAN BADMİNTONCULARIN SPOR ETKİNLİKLERİNE YÖNELİMİ
İLE GENEL SOSYOTELİST OLMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
BLIND SPOTS OF THE SUCCESSFUL AGING
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN GIDA SANAYİNDE KULLANIMI VE BAZI
FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
YENİLEBİLİR KİTOSAN VE KARBOKSİMETİL SELÜLOZ FİLMLERDE,
KEKİK VE DEFNE UÇUCU YAĞLARININ KULLANIMININ FİLM
MEKANİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDE ETKİSİ
STEC O157:H7 VE NON-O157 SEROGRUPLARININ SENTETİK MİDE
SIVISINDA YAŞAMININ İNCELENMESİ
ADANA VE OSMANIYE İLLERINDE ÇALIŞANLARIN İŞ MEMNUNIYET
DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

04.01.2020- TIP
Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Mehmet Cenk BELİBAĞLI

Oturum-3, Salon-2
Saat: 14:00- 17:00
Uzm. Dr. Serkan Feyyaz YALIN
Op. Dr. Volkan ÇAĞLAYAN
Uzm. Dr. İ. Ethem ARSLAN
Uzm. Dr. Efe ÖNEN
Dr. Öğr. Üyesi Babürhan ÖZBEK
Çiğdem AYVAZ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Enes GÖKLER
Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ
Prof. Dr. Salih MOLLAHALİLOĞLU
Uzm. Dr. Nurşen TANRIKULU
Uzm. Dr. Kübra İRDAY
Op. Dr. Fikret BEYAZ
Uzm. Dr. Mehmet Cenk BELİBAĞLI

AKUT BÖBREK HASARI NEDENİYLE ACİL HEMODİYALİZE ALINAN
GERİATRİK HASTALARIN İNCELENMESİ
EREKTİL DİSFONKSİYON TANISINDA TAM KAN SAYIMINDAN ELDE
EDİLEN İNFLAMASYON BELİRTEÇLERİ YARARLI MIDIR?
ADREANAL KİTLELERDE LAPAROSKOPİK ADRENALEKTOMİ: YENİ
BAŞLAYAN MERKEZLER İÇİN BİLE DÜŞÜK MORBİDİTESİ VE
MALİYETİ İLE ETKİN VE GÜVENİLİRDİR
EBSTEİN ANOMALİSİNDE DANİELSON TİPİ CERRAHİ TAMİR; 11
VAKALIK SERİ
‘AŞI REDDİ’ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞ KALP YETMEZLİĞİ GELİŞMİŞ ERİŞKİN TEK VENTRİKÜL
FİZYOLOJİSİNDE PREOPERATİF HAZIRLIK VE ANESTEZİ
ÇOCUKLARDA AZALAN FİZİK AKTİVİTE
BİLİYER OBSTRÜKSİYONLU RATLARDA QUERCETIN’İN
BAKTERİYEL TRANSLOKASYON, KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ
VE KARACİĞER HİSTOPATOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
BESLENME DUYGU VE DÜŞÜNCESİNDE YENİDEN YAPILANMA:
ANKA MODELİ

04.01.2020- TIP- SAĞLIK HİZMETLERİ
Oturum-4, Salon-1
Saat: 17:00- 19:00

Oturum Başkanı: Op. Dr. Sinan AVCI

Öğr. Gör. Emel YÜRÜK BAL
Doç. Dr. Şenay ÇETİNKAYA
Öğr. Gör. Emel YÜRÜK BAL
Doç. Dr. Şenay ÇETİNKAYA
Burcu KİRMAN
Doç. Dr. Gül ÜNSAL
Şirin ÇELİKKANAT

0-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLUKLARDA EV KAZALARINDAN KORUNMADA
HEMŞİRENİN ROLÜ
AKDENİZ ANEMİSİ (BETA TALASEMİ) OLAN ÇOCUKLARDA AİLE
MERKEZLİ YAKLAŞIM
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ÖZET
Sternbergia cinsi Amaryllidaceae familyasına ait olup, Akdeniz havzası ve Kafkasya’da 10 tür ile
yayılış gösteren bir geofittir. S. colchiciflora Waldst & Kit, S. fischeriana (Herbert) Rubr., S. clusiana
(KerGawler) Ker-Gawler ex Sprengel, S. lutea (L.) KerGawler ex Sprengel, S. sicula Tineo ex Guss.,
S. pulchella Boiss. & Bl., S. candida Mathew & Baytop, ve S. greuteriana Kamari & Artelari türleri
içerisinden S. lutea en çok bilinen Sternbergia türü olmakla birlikte, S. candida ülkemizde endemik
olarak yayılış göstermektedir. Ayrıca S. lutea türü CITES listesinde korunması gereken türler
kapsamında yer almaktadır. Ülkemizin önemli genetik kaynaklarından biri olan Sternbergia cinsinin
tohum ile üretilmesinde döllenme bozukluklarından kaynaklı problem meydana gelmektedir. Klasik
yöntemlerle çoğaltımında sorun yaşanan türlerde biyoteknolojik yöntemler ile üretimin sağlanması
günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bitkilerin biyoteknolojik yöntemler kullanılarak
çoğaltılmasında yaygın şekilde kullanılan tekniklerden biri de bitki doku kültürüdür. Doku kültürü
bitkilerin, hücre, doku ve organlarından aseptik şartlarda yeni doku ve bitki parçası veya bitki üretimi
olarak tanımlanmaktadır. Özellikle genetik kaynakların korunmasında ve uzun süreli saklanmasında
doku kültürü tekniklerinden biri olan kriyoprezervasyon yönteminden yararlanılmaktadır. Bu türlerin
doku kültürü ile çoğaltılmasında ise mikroçoğaltım ve organogenesis yöntemleri üzerinde durulmuştur.
Özellikle tehlike altıda olan S. clusiana, S. fischeriana türlerinin kültüre alınması amacıyla doku
kültürü çalışmaları yürütülmüştür. Sternbergia candida türünde ise somatik embriyogenesis
çalışmaları ön plana çıkmaktadır. Sternbergia türlerinin çiçek renkleri farklılık göstermekle birlikte
ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren türlerin süs bitkisi potansiyeli oldukça yüksektir. Sternbergia
türleri, peyzaj mimarlığı uygulamalarında çiçek rengi ve estetik görünümü dolayısıyla, ekolojik
şartlarının uygun olduğu bölgelerde değerlendirilmektedir. Bu derlemede Sternbergia sp. de
gerçekleştirilmiş olan doku kültürü çalışmaları ve peyzaj mimarlığı uygulamalarında kullanım alanları
ile ilgili yapılmış olan çalışmalar derlenmiş, sıralanmış ve tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Doku kültürü, Geofit, Galantamin, S. candida, S. lutea
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ABSTRACT
Sternbergia genus belongs to Amaryllidaceae family and it is a geophyte that distrubutes with10
species in Mediterranean basin and Caucasus. Sternbergia lutea is the most known species among S.
colchiciflora Waldst & Kit, S. fischeriana (Herbert) Rubr., S. clusiana (KerGawler) Ker-Gawler ex
Sprengel, S. lutea (L.) KerGawler ex Sprengel, S. sicula Tineo ex Guss., S. pulchella Boiss. & Bl., S.
candida Mathew & Baytop, ve S. greuteriana Kamari & Artelarispecies and S. candida is endemic to
Turkey. Additionally, S. lutea takes part in CITES list that need to be protected. Sternbergia genus, one
of the most important genetic resource of our country, has problem for seed production due to its
pollination problem. The production by biotechnological methods is widely used for the plant which
has conventional propagation problem. One of the common biotechnological techniques used for
propagation of plant is plant tissue culture. Tissue culture is defined as the production of new tissue
and plant part or plant under aseptic conditions from plants, cells, tissues and organs. Especially to
preserve the genetic resources and long term storage of genetic materials, it is benefit from
cryopreservation. Micropropagation and organogenesis methods have been studied for the propagation
of these species by tissue culture. Tissue culture studies were carried out to cultivate especially
endangered S. clusiana and S. fischeriana species. In the Sternbergia candida species, somatic
embryogenesis studies are prominent. In addition with flower of the Sternbergia species differs,
Sternbergia species distrubuted in Turkey has a high ornamental potential. Sternbergia species used in
landscape arthitecture applications in suitable ecological conditions due to its flower color and aesthetic
apperance. In this review, researches about tissue culture studies and landscape applications of the
Sternbergia sp. are edited, listed and discussed.
Key words: Tissue culture, Geophyte, Galantamin, S. candida, S. lutea
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1.Giriş
Türkiye 3 farklı floranın kesiştiği bir coğrafi konuma sahip olması nedeniyle oldukça zengin
biyoçeşitliliğe sahiptir. Ülkemizde son araştırmalara göre 15000 civarında bitki yayılış göstermekle
birlikte bunlardan yaklaşık 4000 tanesi endemik olarak rapor edilmiş ve buna ek olarak 12 bitki türünün
ise neslinin tükendiği bildirilmiştir. Bitki genetik kaynaklarının farklı endüstrilerde kullanımı
ekonomik açıdan oldukça faydalı olmasının yanı sıra bilinçsiz sökümler ve doğadan toplanarak
doğrudan ihracat şeklinde kullanımlar bitki türleri üzerinde büyük baskı oluşturmaktadır (Kurt ve ark.
2019). Ülkemizde yayılış gösteren türlerin endemizm oranı %34 olarak belirlenmiş olup birçok Avrupa
ülkesinden daha yüksektir. Ülkemizi sırasıyla Yunanistan: %14.9; Fransa: %2.9; İspanya: %18.6 ve
Polonya: %0.1 gibi ülkeler takip etmektedir (Dilaver, 2013). Ülkemizde yayılış gösteren türlerin 800
tanesi geofit olarak bilinmektedir. Geofitler ise; soğan, yumru ve rizom gibi özelleşmiş toprak altı
organlarında gıda maddesi depo eden otsu bitkiler olarak tanımlanmaktadır (Raunkier 1934). Geofitler
ticari olarak kesme çiçek üretimi, saksı bitkisi olarak işlenmekle birlikte dış mekanda çevre
düzenlemesi ve bahçelerde kullanılmak üzere çoğaltım materyali olarak da değerlendirilmekte ve
global çiçek endüstrisinde önemli rol oynamaktadır (Kamanetsky ve Okubo, 2013). Ülkemizde gün
geçtikçe yok olmaya yüz tutan, yabani, otsu ve özellikle de endemik bitki türlerinin genetik
kaynaklarının korunması büyük önem taşımaktadır. Endemik bitki türleri ve bunların yabani
akrabaları, hem gıda hem giyecek ürününde, hem de insan ve hayvan yaşamında elzem pek çok ürüne
kaynak olarak kullanılmaktadır (Vijayana ve ark., 2010). Kültür bitkilerinin ve yabani akrabalarının
muhafaza altına alınmış olması, klasik veya biyoteknolojik ıslah yöntemleriyle yeni bitkilerin
üretilmesinde büyük önem taşımaktadır. Diğer bitki türlerinde olduğu gibi çiçek soğanları da aşırı
otlatma, sanayileşme, doğadan bilinçsiz söküm gibi insan etkisinden kaynaklanan faktörlere maruz
kalmaktadır. Örneğin; ülkemizde ilk zamanlar çiçek soğanlarının doğadan sökülerek ticareti
yapılmakta iken son yıllarda bu durumun önüne geçebilmek için kültüre alma ve yeni çeşit geliştirme
çalışmaları başlamıştır (Karagüzel vd., 2007).
Ülkemizde yayılış gösteren geofitler içerisinde Sternbergia cinsi önemli yer tutmaktadır.
Amaryllidacae familyasında bulunan 80 tür hem tıbbi aromatik bitkiler açısından hem de süs bitkileri
açısından önem teşkil eden türlerdir. Amaryllidacae familyasında yer alan cinslere örnek olarak Allium,
Galanthus, Leucojum, Narcissus, Pancratium, Sternbergia gibi cinsler verilebilir. Bu familyanın
içerisindeki bitkilerin içerdikleri alkoloidler dolayısıyla zehirli etkilerinin olduğu rapor edilmiştir.
Amaryllidaceae türü ile özdeşleşen alkoloidler ise lycorin, galanthamin, tazettin olarak bilinmektedir
(Çiçek 2010). Sternbergia cinsi Amaryllidaceae familyasında yer alan en küçük fakat önemli
cinslerden bir tanesidir (Koçyiğit ve Tuna 2016). Dünya üzerinde özellikle Akdeniz havzasından
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Kafkaslara kadar geniş bir coğrafyada varlığını gösteren bu cins bazı kaynaklara göre 8 (Yüzbaşıoğlu
ve ark.1997; Çiçek 2010), bazı kaynaklara göre ise 10 tür ile yayılış göstermektedir. Ülkemizde ise 6
tür ile yayılış gösteren bu tür farklı dönemlerde çiçek açmakla birlikte sarı, açık sarı, koyu sarı ve beyaz
çiçek açmaktadır. Bu tür ülkemizin farklı bölgelerinde farklı isimlerle anılmaktadır. Ülkemizde yayılış
gösteren Sternbergia türleri ve onlara verilen yerel isimler Tablo 1 de belirtilmiştir.
Tablo 1. Türkiye’de yayılış gösteren Sternbergia türleri ve yerel isimleri
Tür

Bölge

Yerel İsim

Kaynak

S. lutea /S. sicula

Aydın-İzmir

Tavuk yumurtlatmaz /Tavuk
doğurtmaz/ Tosba Çiçeği/
Yaylakovan

(Kaya 2011)

S. clusiana

Şanlıurfa

Dağ soğanı

(Kaya
2011;
Akan 2008)

Sternbergia lutea

Muğla

Göç Göç Çiçeği/ Kara çiğdem/
Tavuk çiğdemi

(Kaya 2011)

Sternbergia sicula

*

Kurbağçiçeği

(Kaya 2011)

Sternbergia
fischeriana

*

Kış nergizi

(Kaya 2011)

Sternbergia candida

*

Çakalnergizi

(Kaya 2011;
Duman ve ark.
2002)

Sternbergia cinsleri sitolojik olarak incelendiğinde bütün türlerin diploid olduğu fakat kromozom
yapıları açısından genotipler arasında farklılıklar meydana geldiği rapor edilmiştir (2n=2x=20)
(Koçyiğit ve Tuna 2016). Sternbergia türleri gösterişli çiçekleri, bazı türlerin güzel kokuları ve ekolojik
istekleri bakımından peyzaj mimarlığı uygulamaları için uygun bir bitkidir. Büyük çim alanlarda renk
ve doku için sınırlamak, vurgu oluşturmak amacıyla kaya bahçelerinde, çatı ve teras bahçelerinde
yaprak döken ağaçlar ve çalılar ile birlikte kullanılabilir. Tek cins olarak veya diğer geofitlerle birlikte
tasarımda yer verilebilir. Buna ek olarak Sternbergia cinsi hem süs bitkisi potansiyeli hem de tıbbi
aromatik bir tür olması dolayısıyla ekonomik olarak yüksek bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde kültüre
alma çalışmaları istenilen seviyede olmamakla birlikte türün çoğaltımında farklı sorunlarla
karşılaşılabilmektedir. Buna en iyi örnek Sternbergia lutea türündeki uyuşmazlıklar verilebilir
(Karaoğlu 2008). Klasik yöntemler ile çoğaltmada sorun teşkil eden türlerin çoğaltımında bitki
biyoteknolojisi uygulamaları devreye girmektedir. Döllenme ve çoğaltım problemi olan türlerin
çoğaltımında en sık kullanılan biyoteknolojik yöntemlerden bir tanesi bitki doku kültürü teknikleridir.
Bitki doku kültürü Aseptik şartlarda, yapay bir besin ortamında, bütün bir bitki, hücre (meristematik,
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süspansiyon veya kallus hücreleri), doku (çeşitli bitki kısımları) veya organ (apikal meristem, sürgün,
gövde, kök vb.) gibi bitki kısımlarından yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin (metabolitler gibi)
üretilmesi olarak tanımlanmaktadır (Babaoğlu ve ark. 2001). Sternbergia türlerinde yapılan çalışmalar
Tablo 2’de özetlenmiştir. Sternbergia türlerinde in vitro rejenerasyon çalışmaları oldukça sınırlı
kalmıştır. Günümüzde klasik katı kültürde doku kültürü çalışmalarının yerini, yeni nesil biyoreaktör
sistemleri almaktadır. Doku kültürü çalışmaları altında son zamanlarda önem kazanan yeni nesil
biyoreaktör sistemleri birçok bitki türünde geliştirilen protokoller ile kitlesel üretimde yaygın şekilde
kullanılmaktadır. Birçok farklı tipi bulunan biyoreaktör sistemleri bitki hücre, doku ve organ kültürü
için tasarlanmıştır. Bunlardan en önemlileri geçici daldırma biyoreaktör sistemleri ismi altında
kullanıma sunulan RITA, Plantform ve SETIS biyoreaktör sistemleridir (Lambardi, 2015). Sternbergia
türlerinde in vitro rejenerasyon çalışmaları katı kültür yöntemi ile sınırlı kalmıştır. Doku kültürü
çalışmalarında başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden biride başlangıç materyalidir. Sternbergia
türünde yapılan çalışmalara bakıldığında eksplant olarak soğan pulları ve olgunlaşmamış
embriyolarının in vitro çalışmalarda en çok kullanılan başlangıç materyali olarak ortaya çıktığı
görülmektedir. Doku kültürü çalışmalarını etkileyen diğer bir etken ise yüzey sterilizasyonudur.
Araştırmacılar yapmış oldukları çalışmalarda toprak altı organları kullandıkları için yüzey
sterilizasyonu için oldukça yüksek konsantrasyonlarda kimyasal kullanmışlarıdır. Karaoğlu 2008
yapmış olduğu çalışmada deterjan ile yıkadığı soğanları musluk suyu altında beklettikten sonra %80’lik
çamaşır suyunda 20 dakika bekletmiştir. Yapılan in vitro rejenerasyon çalışmalarında araştırmacılar
MS besi yerinde etkili gelişim olduğunu bildirmişlerdir (Tablo 2). MS besi yerine farklı büyüme
düzenleyicilerinin farklı konsantrasyonlarını ekleyerek etkili rejenerasyon protokolü geliştirmeye
çalışmışlardır. Büyüme düzenleyicileri olarak NAA ve BA ön plana çıkmıştır. Sternbergia fischeriana,
Sternbergia clusiana, Sternbergia candida, Sternbergia scula, S.lutea türlerinde yapılan çalışmalar
genelde organogenesis üzerine yapılmış çalışmalardır. Sternbergia türlerinde somatik embriyogenesis
çalışmaları için etkili bir protokol geliştirilememiştir.

Tablo 2. Sternbergia türünde yapılan doku kültürü çalışmaları
Figure 1. Sternbergia lutea
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Türler

Referans
Mirici ve ark.
2005

Sternbergia
fischeriana

Oranve
Fattash 2005
Özcan ve ark.
2006

Sternbergia
clusiana
Sternbergia
candida

Parmaksız ve
Khawar 2006
AntonidakiGiatromanolak
i ve J.E.
Orchard
(2008)
Karaoğlu 2008

Sternbergia
clusiana
Sternbergia scula

Kızıl ve ark.
2014

Sternbergia
candida,
S.fischeriana, S.
clusiana S.lutea
Sternbergia
fischeriana

Bitki Büyüme
Düz.
2,4-D,
BA,NAA+ MS

IBA+ BA+MS
BA + NAA+
MS
2 mgL−1 2,4-D
N6
BA+NAA+MS

BAP, NAA, MS

2,4-D, BA,
NAA+ MS

Eksplant

Protokol

Yumrular
Olgunlaşma
mış
embriyolar
Tekli ve ikili
soğan pulları
Yumrular
Olgunlaşma
mış
embriyolar
Olgunlaşma
mış tohum
Yumru

4 mg l-1 BA+
0.25NAA
2 mg l-12,4-D+4 mg l-1
BA
10μM IBA ve 1.0μM
BA içeren MS (%73)
4 mgL−1BAP and 0.25
mgL−1 NAA veya 2
mgL−1 2,4-D içeren
MS
Somatik
embriyogenesis
0, 1, 2, 4mg/L BA

Yumrular
Olgunlaşma
mış
embriyolar
Yumru
pulları

4 mg/l BAP 0.5 mg/l
NAA
8.5 mg l-1 BAP + 0.20
mgl-1 NAA

2. Sonuç
Bu derlemede Sternbergia türlerinde yapılan doku kültürü çalışmaları incelenmiş, derlenmiş ve
değerlendirilmiştir. Ülkemizde yayılış gösteren bu cinsin türlerinde, hem genetik kaynakların
korunması açısından hem de döllenme bozukluklarından kaynaklı üretiminde problem olan bitkilerin
çoğaltılması açısından doku kültürü teknikleri kullanımının sınırlı kaldığı saptanmıştır. Yapılan
çalışmalarda yalnızca klasik doku kültürü tekniklerinden katı kültür kullanılmıştır. Araştırmacılar
toprak altı organları ve olgunlaşmamış embriyoları NAA ve BA içeren MS besi yerinde kültüre almış
ve organogenesis çalışmaları yürütmüşlerdir. Günümüzde yeni nesil biyoreaktör sistemleri bitki doku
kültüründe birçok avantaj sağlamaktadır. Ayrıca genetik materyallerin korunması açısından
kriyoprezervasyon teknikleri oldukça önemli teknikler olmasına rağmen Sternbergia türlerinde
kullanılmamıştır. Türkiye’ye ait endemik türlerin kültüre alınması ve sektöre kazandırılması ekonomik
açıdan oldukça önemlidir. Ülkemizde yayılış gösteren Sternbergia türlerinin süs bitkilerine
kazandırılması için biyoteknolojik yöntemlerden yararlanmak kaçınılmazdır. Ayrıca ihracatı serbest
olan S. lutea türü doğadan sökülerek ihraç edilmektedir. Buna alternatif olarak doku kültürü ile
çoğaltılan türlerin ihracatının yapılması hem bu türün devamlılığı açısından hem de ihracatı yapılan
genotiplerin kalitesinin artırılması açısından oldukça önemlidir.
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CROCUS L. CİNSİNİN PEYZAJ MİMARLIĞINDA KULLANIMI, MORFOLOJİK VE
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ
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ÖZET
Açık ve yeşil alanlar, insanların hızla yapılaşan yaşam alanları ile doğaya dönüş istekleri arasında bağ
oluşturan çevresel ögelerdir. Açık ve yeşil alanlardan beklenen yararların yeterli düzeyde
sağlanabilmesi için, bu alanlarda kullanılan bitkilerin bulundukları bölgenin ekolojik şartlarına uyum
sağlaması, işlevsel ve estetik olmaları beklenmektedir. Söz konusu şartları sağlamanın en etkili yolu,
o bölgenin ekolojik koşullarına yatkın olan, o bölgede doğal yetişen türlerin seçilmesidir. Bu
kapsamda, ülkemizde gerçekleştirilecek olan açık ve yeşil alan tasarımı çalışmalarında, ülkemizin
florasındaki doğal bitkilerden süs bitkisi olma potansiyeline sahip olanların kullanılması doğru bir
yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, ülkemiz florasında bulunan ve çiçek renkleri,
görünümü, içerdiği kimyasallar vb. nedenlerle süs bitkisi ve tıbbi - aromatik bitki olarak değerlendirme
imkanı bulunan Crocus L. cinsinin peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanım olanakları ile morfolojik
ve kimyasal özellikleri üzerine bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde doğal
yayılış gösteren Crocus L., 26 tür ve 36 alt türü olmak üzere 62 taksonu barındıran bir bitkidir. Çeşitli
renkteki çiçekleri ve genel formu ile süs bitkisi olarak kullanılma potansiyeli taşır. Ayrıca bazı
türlerinin kormlarından yemek yapıldığı, salatalara konulduğu da bilinmekte olup bu özelliği dolayısı
ile de yenilebilir süs bitkisi kategorinde yer almaktadır. Bu cinsin üyelerinden olan Crocus sativus L.
(Iridaceae)’un kurutulmuş dişi organlarından dünyanın en pahalı baharatı ve gıda katkı maddesi olan
safran baharatı elde edilir. Safran, alkollü ve alkolsüz içeceklerde, yiyeceklerin tatlandırılması ve
renklendirilmesi için bir baharat olarak ve parfüm hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Geleneksel
değerinin yanı sıra, son zamanlarda yapılan çalışmalar ile antikanser, antitümör, sitotoksik,
özelliklerinden dolayı ve bitkisel ilaç değeri taşıdığı ve tıbbi bitki olarak da değerlendirilebileceği
ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu cins, sadece peyzaj mimarlığı alanındaki kullanımıyla değil kimyasal
açından da önemi büyüktür.
Anahtar kelimeler: Crocus L., Peyzaj tasarımı, Süs bitkisi, Tıbbi ve aromatik bitki
ABSTRACT
Open and green areas are the environmental elements that creat a connection peoples between rapidly
urbanized living areas and people demands about return to the nature. In order to provide the expected
benefits from the open and green areas, the plants used in these areas are expected to adapt to the
ecological conditions of the region and to be functional and aesthetic. The most effective way to meet
these conditions is to select the species that grow naturally in that region, which is prone to the
ecological conditions of that region. In this context, the use of natural plants in the flora of our country,
which has the potential to be ornamental plants, is considered as a correct approach in the design of
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open and green spaces to be realized in our country. In this study, the floral colors, appearance,
chemicals, etc. The purpose of this study is to give information about the morphological and chemical
properties of Crocus L. genus, which is used as ornamental plant and medicinal - aromatic plant for
reasons of landscape. Crocus genus distrubuted naturally in different ares of Turkey has 62 taxa including 26
species and 36 subspecies. It has the potential to be used as ornamental plant with its flowers in various colors
and general form. Besides, corms of the some crocus species used as edible plant and its known as comrs of the
crocus species used in salads because of this properties it is classified in edible ornamental plants. C. sativus is
one of the member of this genus that is saffron spice, the most expensive species and used as food additivies,
obtained from the dried stigmas of this plant. Saffron is used in alcoholic and non-alcoholic beverages as a spice
for flavoring and coloring food and as a perfume raw material. In addition to its traditional value, recent studies
revealed that it has anticancer, antitumor, cytotoxic, and herbal medicine value and can be considered as a
medicinal plant. Therefore, this genus is not only important in terms of its use in landscape architecture but also
in chemical terms.

Keywords: Crocus L., Landscape design, Ornimental plants, Medicinal and aromatic plants
1. Crocus L.’nin Peyzaj Mimarlığında Kullanımı
Crocus L. Iridaceae familyasına bağlı, Crocoideae alt familyasının ülkemizde yayılış gösteren 3 cinsten
biridir. Corcus’un anayurdu Alpler, Güney Avrupa ve Akdeniz’dir. Dünyada yaklaşık 80 Crocus
türünün hemen hemen tamamı kuzey yarım kürede bulunur. Ülkemiz, 26 tür ve 36 alttür olmak üzere
62 taksonun doğal yetişme ortamıdır, bu nedenle de gen merkezi olabilecek düzeyde genetik çeşitliliği
barındırmaktadır. Endemizm oranı %71 düzeyindedir. Türkiye’nin güneybatı çeşitliliğin fazla olduğu
bölgedir (Kaya, 2014). Çiğdem adı safran sarısı anlamına gelen Latin sıfat crocatus'tan türetilmiştir.
Yunanca "safran" kelimesi krokos, Arapça safran veya zafaran kelimesi sarı anlamına gelir (Ceylan,
2005).

Şekil 1.1 Crocus pallasii bitkisi
Crocus’lar çok yıllık, otsu ve kormlu (sert soğanlı) bitkilerdir. Doğada beyaz, sarı, mor, kırmızı ve
turuncu, hatta çizgili ve hareli renklerde çiçekler açan çiğdemler halk arasında baharın müjdecisi olarak
bilinir. (Sevindik, 2014; Vurdu ve ark., 2006). Bu cins özellikle baharatı için yıllardır kültüre alınan
safran (Crocus sativus L.) bitkisi ile özdeşleşmiştir(Sevindik 2014; Fernandez, 2004). Crocus türleri
çoğunlukla ormanlık alanlarda ya da çayırlık ve fundalıklarda kendiliğinden yetişmektedir (Sevindik,
2014; Vurdu ve ark., 2003). Yarı gölge-aydınlık yerler ve ılıman iklimler yetişmeleri için uygun
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ortamlardır. Drenajı iyi, verimli, kumlu, yaprak çürüğü ve organik maddece zengin, nemli toprakları
tercih etmektedir. Su istekleri az ve soğuğa karşı dayanıklıdır (Sevindik, 2014; Yücel, 2002).
Crocus’lar, peyzaj Mimarlığında, renk ve form özellikleri ile bitki kompozisyonu açısından ölçü,
hacim, sınırlama, fon, vurgu, odak, denge oluşturmak için kullanılırlar. Su ihtiyacının az olması ve
soğuklara dayanıklılık açısından da değerlendirilirler. Genellikle yer örtücü bitki kategorisinde
değerlendirilen, boylu olmayan, otsu, çiçek açan bu tür bitkilerin yapısında önemli bir yeri olan, çiçek
renkleri, formları ile çiçek ve yaprak dokusu diğer bitkilerle uyumlu ya da zıt bir kompozisyon için
kullanılır. Çim alanlarda tekdüzeliği bozmak amacıyla gruplar halinde veya çim alanla yaya yolu/teras
ayırımında sınırlama elemanı olarak kullanılabilir. Soğanlı bitkiler ya diğer bitkiler ilkbaharda
vejetasyona başlamadan önce ya da kış dinlenmesinde önce sonbaharda vejetasyon bitirip yapraklarını
dökerken dikkat çekici şekil ve göz alıcı çiçek renkleri ile bulundukları ortama canlılık kazandırırlar.
Crocus’lar da erken çiçek açması nedeniyle geniş çim alanlarında tercih edilmektedir (Alp,
2016).Crocus’lar çiçek açtıkları dönemde yeşil yapraklı çalıların önüne dikildiklerinde onları ön plana
çıkartarak fon etkisi oluştururlar. Crocus’un da dahil olduğu soğanlı bitkiler en sık, ilkbahar başlarında
güzel gösterişli çiçekleriyle çiçek parterlerinde de kullanılırlar. Sadece soğanlı bitkilerden saf veya
başka bitkilerle beraber karışık formal veya informal şekilde tasarlanabilir (Alp, 2016). Hızla
betonlaşan kentlerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen yapı yoğunluğunun azaltılması, çatıların
yapısal elemanlar yerine bitki ile örtülü hale getirilmesi konusu son zamanlarda önem kazanmıştır.
Çıplak yapı yüzeylerinin, terasların, çatıların %5’inin bile bitkilendirilmesi ile sağlıklı bir kent iklimi
sağlamada önemli katkıları olacağı söylenmektedir. Çatıda örtü bitkisi olarak kullanılacak türlerin don
olayına, rüzgara ve güneş ısısına dayanıklı kurakçıl karakterde olması gerekir (Öztan ve Arslan, 1992).
Bu nedenlerden Crorus’lar çatı ve teras bahçelerinde kullanılmaya uygun bitkilerdir. Dayanıklı
olmalarının yanı sıra çiçek renkleri ile de çatı ve teras bahçeleri kullanıcılarına renkli ve estetik bir
ortam sağlayacaklardır. Çim alanlarda veya diğer alanlarda kullanımlarında olduğu gibi diğer bitkilerle
birlikte veya tek başına kullanılabilir. Çatı ve teras bahçelerinde de sınır, fon, ölçü, zıtlık vb. yaratmak
amacıyla kullanılabilir. Ayrıca doğrudan toprakta kullanılabileceği gibi toprak istekleri temin edildiği
takdirde saksılarda da değerlendirilebilir. Crocus’lar kaya bahçelerinde de rahatlıkla kullanılabilirler.
Kısıtlı su istekleri ve geçirgen toprak isteklerinin olması bu alanlar için uygun bir seçim olarak
düşünülebilir. Bitkiler yaban yaşamı için uygun ortam oluşturmada önemli katkıda bulunurlar. Örneğin
çiçekleri ile arılar, meyveleri ile kuşlar, oluşturdukları yumuşak zemin ile birçok hayvan türleri için
uygun bir ortam yaratırlar. Arıların dikkatini en çok mavi, mor, eflatun, beyaz ve sarı renklerdeki
bitkiler
çektiği
belirlenmiştir
(https://www.tarim.com.tr/Arilarin-En-SevdigiCicekler,1342fg?Sayfa=2).
Haspolat’ın 2011 yılında yaptığı çalışmada Crocus’un bazı türlerin çoğaltımının yanı sıra bu türlerin
süs bitkisi olarak değerlendirmesini de araştırmış, kullandığı metod ile , 4 tür için aşağıdaki sonuçlara
ulaşmıştır. Crocus olivieri ssp. balansae, Crocus chrysanthus, Crocus baytopiorum, Crocus pallasii
ssp. pallasii tür ve alttürlerin dış mekan süs bitkisi ve saksı bitkisi olarak değerlendirilebileciği
sonucuna varmıştır. Crocus’un bazı türlerinin süs bitkisi olarak Peyzaj Mimarlığında kullanımı için
Avrupa’da üretimi yapılmaktadır. Özellikle, Crocus aureus ve Crocus vernus bu amaç için Hollanda
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ve İngiltere’de yetiştirilmektedir (Kravkaz, 2006). Ülkemizde Crocus sativus dışında henüz üretimi
yapılmamaktadır. Dünyada süs bitksi olarak kullanılan bazı Crocus türleri yan taraftaki tablodaki
gibidir;
Tablo 1.1Süs bitkisi olarak kullanılan Crocus Türleri (Fernandez 2006)

2. Crocus L. Cinsinin Kimyasal Özellikleri
Türkiye, tıbbi bitki çeşitliliği sayesinde alternatif tıp ve biyolojik çalışmalar için önemli bir ülkedir.
Bitkilerde, tedavi edici özelliği taşıyan etken maddeler bitkilerin tüm kısımlarında (çiçek, yaprak,
tohum, meyve, kök, gövde, kabuk vb.) bölümlerinde bulunabilir. Bitkinin kullanılan kısmı bitki
türüne göre, etken madde yararlanımına göre değişebilir. (Mammadov 2014; Mathew 2000).
Türkiye florasında yaklaşık olarak 650 kadar bitki halk arasında tedavi amacıyla kullanılmaktadır
(Baytop 1984).Geofit’lerde tıbbi bitkiler arasında bulunmaktadır. Geofitlerin soğan, yumru ve
rizomlarının içerdikleri etken maddeler, bunların tıbbi açıdan kullanılmasında büyük bir önem taşır
(Demirhan 2001). Crocus L. bu geofitlerden biridir. Bu cinsin bazı türlerinin toprak altı kısmından
elde edilen etken maddeler ilaç yapımında kullanılmaktadırlar. Halk arasında “Çiğdem” olarak
adlandırılan Crocus türleri M.Ö. 1600 yıllarından beri boya, ilaç ve parfüm yapımında
kullanılmaktadır (Baytop 1984).Bunlardan en iyi bilineni türü Crocus sativus olup “safran” olarak
tanınır. C. sativus’tan elde edilen safran, yiyeceklerde aromalandırıcı olarak uzun yıllardan beri
kullanılmakta ve geleneksel tıpta da önemli bir yere sahiptir.Safranın dışında biyolojik yönden
oldukça önemli çok sayıda bileşiklerde içerdiği bilinmektedir.Kimyasal yönden incelenen Crocus
türleri arasında başta C. sativus, C. speciosus, C. albiflorus, C. luteus, C. neapolitanus, C. stellaris,
C. asturicus, C. candidus, C. olivieri, C. baytopiorum, C. carwrightianus, C. antalyensis sayılabilir.
Safranın yapısında uçucu ve uçucu olmayan bileşenler mevcut olup 50 kadarı tespit edilebilmiştir.
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Bunlar temel olarak terpenler, terpenik alkoller ve terpen esterleri, karotenoitler (krosin, krosetin),
pikrokrosin, safranal ve flavonoitler (kersetin ve kemferol) bilinmektedir (Pitsikas, 2016).
Stigmanın kimyasal içeriği; %0.3-0.8 uçucu yağ, %5.8 sabit yağ, %12-13 protitler ve %11-12
nişasta ve glikozitten oluşmaktadır (Molina ve ark., 2005).

Şekil 2.1Safranın altın sarısı-turuncu
(C44H64O24) vermektedir (Şekil 2.1)

rengini

α-krosin

(8,8-diapo-8,8-karotenoik

asit)

Şekil 2.2 Safranın keskin tadı, safranal ile glikozun bileşiminden oluşan pikrokrosin (4-(β-Dglukopiranosiloksi)- 2,6,6-trimetilsiklohekz-1-en-1-karboksaldehit)’den (C16H26O7 ) gelmekte
ve kuru safranın %4’ünü oluşturmaktadır (Şekil 2.2)
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Şekil 2.3Safranal (C10H14O) , aldehit yapısında, safranın uçucu yağının ana bileşenidir. Ayrıca, uçucu
yağın karakteristik kokusundan sorumludur (Şekil 2.3)
Tablo 2.1.Crocus türlerinde belirlenen kimyasal bileşikler
Crocus türlerinde elde edilen
kimyasallar

En fazla

Elde edilen bitki
kısmı

Tür

Diterpenler ve triterpenler

Krosin
Krosetin

Stigma
Petal

C. sativus
C. speciosus
C. albiflorus
C. luteus

Monoterpenoidler

Pikrokrosin
Safranal

Stigma
Petal

C. sativus

Flavonoidler

Kaempferol

Stigma
Petal
Yaprak

C. sativus
C. asturicus
C. candidus
C. aurius
C. olivieri

Vitaminler

Vit B2 (riboflavin)
Vit B1 (tiamin)
Vit B6 (pridoksal)
Vit C (askorbik
asit)
Vit A (retinol)
Vit E (tokoferol)

Stigmata
Polen
Petal

C. sativus

Fitosteroller

β-Sitosterol
Stigmasterol

Çiçek
Polen
stigma
Yumru

C. sativus
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ÖZET
Bitkiler, insanlık tarihi boyunca ilaç olarak kullanılmıştır. Günümüzde de yaygın olarak devam eden
bu kullanım nedeniyle tıbbi bitkiler gittikçe önem kazanmış, günümüz farmasötik bilimlerinin temelini
oluşturarak birçok kimyasal ve biyolojik çalışmaların ana konusunu oluşturmuş ve oluşturmaktadır.Bu
amaçla sadece halk arasında kullanılan bitki türleri değil, yetişen tüm türlerle ilgili kimyasal çalışmalar
yapılmaktadır. Sternbergia cinsi Amarilidaceae familyasına ait olup, Akdeniz havzası ve Kafkasya’da
10 tür ile yayılış göstermektedir. Türkiye’de ise beş tür ile temsil edilir: Sternbergialutea (L.) Ker
Gawl. exSpreng.,S. colchicifloraWaldst. &Kit.,S. vernalis (Mill.) Gorer&J.H.Harvey, S. candidaB.
Mathew& T. Baytop (endemik), ve S. clusiana (Ker Gawl.) Ker Gawl. exSpreng. Sternbergiatürleri
üzerinde yapılan fitokimyasal çalışmalarda Amarylidaceae alkaloitleri başta olmak üzere, lektinler,
fenolik asitler ve uçucu bileşenler tespit edilmiştir.Amaryllidaceae alkaloitlerden biri olan galantamin
Alzheimer hastalığının tedavisinde kullanılan ve Sternbergia cinsinin içerdiği en önemli ilaç etken
maddelerden biridir. Bu bileşik uzun süreli merkezi etki gösteren bir kompetitifkolinesteraz inhibitörü
olup, Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu türlerden
izole edilen bir diğer önemli alkaloit de likorin’dir. Likorinin RNA ve DNA virüslerine karşı antiviral
aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu bileşiğin antienflamatuar etkisinin dışında indometasin’den
ve aspirinden daha analjezik etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bu önemli alkoloitlerden dolayı bu cins
biyolojik aktiviteleri bakımından da incelenmiştir. Başta asetilkolinesteraz inhibitör aktivitesi olmak
üzere sitotoksik, antifungal ve antioksidan gibi aktivite çalışmaları mevcuttur. İçerdiği kimyasalları bu
kadar değerli olsa da, Sternbergiatürleri halk arasında tedavi amaçlı kullanılmamaktadır. Ancak
soğanları ülkemizinihraç ettiği çiçek soğanları arasında olduğundan ekonomik öneme sahiptir. Türlerin
yokolmaya başlaması nedeniyle günümüzde yalnızca S. luteabitkisinin soğanlarının ihracatına izin
verilmektedir. Sternbergia türleri, peyzaj mimarlığı uygulamalarında çiçek rengi ve estetik görünümü
dolayısıyla, ekolojik şartlarının uygun olduğu bölgelerde değerlendirilmektedir.
Bu
çalışmadaSternbergiacinsi üyeleri üzerine gerek Türkiye, gerekse dünyada yapılan kimyasal ve
biyolojik çalışmalar incelenmiş, peyzaj mimarlığı uygulamalarında kullanım alanları sıralanmış ve
tartışılmıştır.

Keywords: Sternbergia, Galantamin, Biyolojik Aktivite
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1. GİRİŞ

Bitkilerin yaşamlarını sürdürebilmesi ve bazı önemli metabolik faaliyetleri devam ettirebilmesi için
üretilen
metabolitlerprimer
ve
sekondermetabolitler
olmak
üzereikiye
ayrılır.
Primermetabolitlerbitkinin temel yaşamsal işlevleri ile doğrudan ilişkilidir ve karbohidrat, protein ve
yağlar olarak sınıflandırılabilir. Sekondermetabolitler ise; bitkiler tarafından üretilen ve günümüzde
birçok sektörde hammadde olarak kullanılan, bitkinin temel yaşamsal işlevi için şart olmayan ancak en
az primermetabolitler kadar önemli olan kimyasal maddelerdir.
İlk defa Kossel (1891) tarafından primermetabolitlerin karşıtı olarak tanımlanan sekondermetabolitler,
Theis ve Lerdau (2003) tarafından ise bitkiler tarafından birtakım fizyolojik mekanizmalarla üretilen,
fotosentez ürünü olmayıp, fotosentez ya da solunum gibi hayati fizyolojik olaylar için mutlak gerekli
olmayan maddeler şeklinde tarif edilmiştir. Bitkilerdeki biyokimyasal olaylardan sonra sentezlenen
sekondermetabolitler genel olarak alkaloitler, fenolikbileşikler ve azot ve/veya kükürt içeren bileşikler
olmak üzere 3 ana grupta sınıflandırılabilir. (Erkoyuncu ve Yorgancılar, 2016)
Bitkilerden sentezlenen ikincil metabolitlerin bitki yaşamındaki rolleri; hastalıklara karşı direnç
sağlama (virüsler, mikoplazma, bakteri ve mantar), bitkiyi herbivorlardan koruma, kendileriyle
rekabet halinde olan diğer bitki türlerinden kaçınma (allelokimyasal ilişkiler şeklinde) ve abiyotik
stresten korunma (UV ışığı vb.) olarak sayılabilir.
Soğanlı bitkiler/geofitler (yer bitkileri), yılın büyük bir kısmını toprak altında soğan, yumru korm
(cormus) veya rizom şeklinde geçiren, çoğu ilkbaharda, bir kısmı da sonbaharda güzel ve gösterişli
çiçekler açan bitkilere denir.(Altuntas 2014)

Şekil 1. Kormlu geofitlerin şematik görüntüsü (Altuntas 2014)
Doğada yetişen soğanlı bitki türleri ilkbahar başlarken, bazen de kar ile birlikte çiçek açmaya
başlamaları, insanlar tarafından baharın müjdecisi olarak yorumlanmış ve bu sebeple yetiştikleri
yerlerden sökülerek park ve bahçelere dikilmeye başlanmıştır. Geofitler, bu nedenle dünyada en çok
sevilen çiçekler arasında yer alarak her geçen gün popülaritelerini arttırmaktadırlar (Atay 1996).
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Bu geofitlerden biri olan ve Amaryllidaceae familyasına ait Sternbergia cins ve türlerin büyük
çoğunluğu süs bitkisi olarak dış ve iç mekanlarda kullanılmaktadır. (Arslan ve ark. 2004). Sternbergia
Walds. et Kit. yeryüzünde Batı Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar yayılmış 9 türü bulunan ve Türkiye’de
ise 5 türle temsil edilen küçük bir cinstir (Dane 1999). S. candida Mathew & Baytop türleri Türkiye
için endemik olup, bitkilerin halk arasındaki isimleri ve Türkiye’deki yayılışları Tablo 1’ de
özetlenmiştir.
Tablo 1. Türkiye’de yayılış gösteren Sternbergia türleri ve yerel isimleri (https://bizimbitkiler.org.tr)
Tür

Bölge

Yerel İsim

S. lutea subsp sicula. / S. sicula

Güney Marmara, Orta
Karadeniz, Asıl Ege Bölümü

Tavuk yumurtlatmaz /
Tavuk doğurtmaz /
Tosba
Çiçeği/
Yaylakovan

S. lutea (L.) Ker Gawl. Ex
Spreng / S. lutea subsp lutea

Güney Marmara, Orta
Karadeniz, Asıl Ege Bölümü

Göç Göç Çiçeği/ Kara
çiğdem/
Tavuk
çiğdemi

S. clusiana (Ker Gawl.) Ker
Gawl. Ex Spreng,

Asıl Ege, Yukarı
Fırat, Adana, Orta Fırat, Dicle
Bölümü.

Dağ soğanı, varget
gülü

Sternbergia
Waldst. & Kit.

Çatalca-Kocaeli, Batı
Karadeniz, Orta
Karadeniz, Yukarı Sakarya,
Antalya, Adana Bölümü

Tavuk çiçeği,

S. vernalis (Mill.) Gorer & J. H.
Harvey / S. fischeriana

Asıl Ege, Antalya, Adana
Bölüm

Kış nergizi

S. candida B. Mathew & T.
Baytop (endemik)

Antalya bölümü

Çakal nergizi

colchiciflora

Bu cinsin tür sayısı ile ilgili farklı sayılar mevcuttur; bazı kaynaklara göre 8 (Yüzbaşıoğlu ve ark.1997;
Polat 2010), bazı kaynaklara göre ise 10 tür ile yayılış gösterdiği söylenmektedir. Ayrıca yapılan
çalışmalarda Sternbergia sicula Flora of Europa’da, Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawl. ex Sprengel
subsp. sicula (Tineo ex Guss.) ismiyle alt tür olarak gösterilirken (Turin ve ark. 1980), Flora of Turkey
(Mathew, 1984) ve CITES Bulb Checklist (Davis ve ark., 1999) adlı kaynaklarda Sternbergia sicula ve
Sternbergia lutea 2 farklı tür olarak sınıflandırılmıştır.
Bu türler üzerine biyolojik, çoğaltım teknileri, fitokimyasal çalışmalar ve biyolojik aktivite çalışmaları
mevcuttur. Sternbergia türleri üzerinde yapılan fitokimyasal çalışmalarda Amarylidaceae alkaloitleri
başta olmak üzere, lektinler, fenolik asitler ve uçucu bileşenler tespit edilmiştir. Amaryllidaceae
alkaloitlerden
biri
olan
galantamin
((1S,12S,14R)-9-metoksi-4-metil-11-okza-41,12 6,17
azotetrasiklo[8.6.1.0 .0 ]heptadeka-6(17),7,9,15-tetraen-14-ol) (Şekil 2) Alzheimer hastalığının
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tedavisinde kullanılan ve Sternbergia cinsinin içerdiği en önemli ilaç etken maddelerden biridir. Bu
bileşik uzun süreli merkezi etki gösteren bir kompetitifkolinesteraz inhibitörü olup, Alzheimer hastalığı
gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Şekil 2. Galantamin
Galantamin öncelikle Nivalin® adı altında Avusturya’da onaylanmış, ardından Reminyl ® adı ile
Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Türkiye dâhil olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde lisans almıştır
(Orhan ve Şener, 2003). Günümüzde Razadyne® olarak piyasada bulunmaktadır (Acıkara ve ark.,
2019)
Galantamin ilaç sanayide kullanılan önemli bir alkaloit olması nedeniyle kaynak olabilecek bitkiler
araştırılmıştır. Bu amaçla Sternbergia türleri galantamin içeriği açısından yurt dışında yapılan
çalışmalarda S. lutea , S. clusiani, S. colchiciflora, S. fischeriana, S. Sicula bitkilerinde galantamin
tespit edilmiştir (Boit ve ark., 1958; Phokas 1969; Foka 1971; Abdalla ve ark., 1993; Kintsurashvili ve
ark. 2007).
Türkiye’deki türlerde galantamin bileşiği ise 2019 yılında yayınlanan Acıkara ve arkadaşları tarafından
yapılan bir çalışma ile ilk kez raporlanmıştır.
Likorin (Şekil 3) ((1S,17S,18S,19S)-5,7-diokza-12-azopentasiklo[10.6.1.02,10.04,8.015,19] nonadeka2,4(8),9,15-tetraen-17,18-diol) ise bu familya içerisinde yaygın olan bir başka alkaloiddir. Antiviral,
antitümör, antimalarial, sitotoksik ve antienflamatuvar aktiviteleri kanıtlanmıştır (Ünver, 2007).
Likorin, kan kanseri hücrelerinin hücre döngüsünü durdurarak canlı hücre sayısını azaltan ve hücre
gelişimini baskılayan bir alkaloid olarak tanımlanmıştır (Liu ve ark., 2004). Likorinin ayrıca
romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan indomethacin adı verilen ilaçtan daha güçlü bir
antienflamatuvar ajan olduğu tespit edilmiştir (Çitoğlu ve ark., 1998).

Şekil 3. Likorin’in kimyasal yapısı
Bu iki alkaloit gibi değerli bileşenleri içeren Sternbergia türleri üzerinde, özellikle 2019 Acıkara ve
arkadaşlarının yaptığı çalışma göstermiştir ki bu türlerle ilgili yeni çalışmaların önemi büyüktür. Bu
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nedenle bu türlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bir derleme çalışması hazırlamak bu çalışmanın
ana amacıdır.
Web of Science’a göre (erişim tarihi 30.12.2019) Sternbergia türleri üzerinde yapılan çalışmalar
incelendiğinde toplamda 65 çalışma mevcut olup, bu çalışmalarda 23 tanesi kimyasal içerik, aktivite
çalışmaları olup Türkiye adresli 11 çalışma mevcuttur. Bu derleme çalışmasında bu türler üzerine
yapılan kimyasal çalışmalar incelenmiş olup, Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2. Sternbergia türleri üzerinde yapılan kimyasal çalışmalar
Türler

Çalışmanın Konusu ve Sonuç

Literatür

Sternbergia lutea subsp.
lutea
S. lutea subsp. sicula
Sternbergia candida
S. fischeriana
Sternbergia clusiana

Galantamin tayini
Sternbergia lutea subsp. lutea
S. lutea subsp. sicula ‘da en yüksek

Acıkara
2019

ve

ark.,

S. fischeriana’dan izole
edilen likorin

Antinosiseptif,
antienflamatuar
ve
hepatoprotektive aktivite Aspirinden
daha yüksek aktivite (%62-%44)

Çitoğlu
2012

ve

ark.

Sternbergia sicula
S. lutea

Likorin tayini (HPLC-DAD)
S. sicula0.10-0.53%,
S. lutea0.19-0.40%

Kaya ve ark. 2010

Sternbergia colchiciflora

Alkaloidler
21 alkoloid belirlenip 10 tanesi izole
edilmiş.
Uyku ve çiçeklenme döneminde likorin
tip, yaprak gelişimi ve meyvelenme
dönemi ise hemanthamin tip alkaloidler

Berkov ve ark. 2009

Türler

Çalışmanın Konusu Ve Sonuç

Literatür

Stenbergia candida

Uçucu yağ
(E)-β-ocimene

Kurkcuoglu
Baser, 2010

S. colchiciflora

Fenolik asitler
Toprak altı ve toprak üstü örneklerinde
ferulik asit, p-kumarik, vanilik asit ve
siyrinjik asit

Nikolova ve ark.
2005

S. lutea

Lektin
SLA (Sternbergia lutea aglutinin)

Saito ve ark. 1997
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S. clusiana

Kimyasal içerik
metilhekzadekanoat, oktadekanoik asit,
hekzadekanoik asit, N-(p-hidroksi-βfeniletil)-phidroksi- trans sinnamamit, βsitosterol

Al-Khalil ve ark.
1997

S. lutea

Polisakkarit içeriği
Suda çözünebilen polisakkarit miktarı %
5.5

Khamidkhodezhaev
ve ark. 1979

S. lutea
S. vernalis

Antimikrobiyal aktivite
Biyofilm oluşumu
Candida dubliniensis’e karşı yüksek
aktivite

Kaskatepe ve ark.
2019

Sternbergialutea

Kültür ortamında yetiştirilen ve doğal
türlerin antioksidan aktivitesi, toplam
fenolik miktarı
Anlamlı bir fark gözlenmemiş

Resetár
2017

Sternbergialutea (L.)

Antioksidan aktivite ve toplam fenolik
bileşen analizi
Yaprak fenolik oranı soğana göre daha
yüksekken soğanın etanol ekstresinin
antioksidan aktivitesi daha yüksek

Aydın ve ark., 2014

S. lutea

Antikolinesteraz aktivitesi
En
yüksek
bütiril
kolinesteraz
inhibisyonu

Cahlíková ve ark.
2012

Sternbergia clusiana

Soğan ve yaprak benzen, etanol ve
aseton ekstrelerinin antimikrobiyal
aktivitesi ve toplam fenolik miktarı
Aseton ve etanol soğan ekstreleri aktif

Mammadov, ve ark.
2011

Türler

Çalışmanın Konusu Ve Sonuç

Literatür

S. candida, S. clusiana, S.
fisheriana, S. lutea subsp.
lutea, ve S. lutea subsp.
sicula.

Soğan kısımlarının etil asetat, metanol
ve su ekstrelerinin Anti-AChE ve
antioksidan aktivitesi
S. fischeriana EtAc ekstresi en yüksek
AChE, ancak antioksidan özellik yok

Orhan ve ark. 2011

Stenbergia
W. et K

Sitotoksik aktivite
Çalışılan sekiz Amaryillidaceae üyesi
bitki türleri içince en yüksek sitoksik
aktivite

Nikolova
Reneta, 2008

Antitümör aktivite
Likorin ve hemantidin alkaloitleri
önemli derecede antitümör aktivite

Lamoral
2009

ve ark.,

Tablo 2. Devam ediyor
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S. fischeriana

Antimikrobiyal aktivite-aseton ekstresi
Staphylococcus aureus, Mycobacterium
smegmatis, Enterococcus faecalis ve
Klebsiellap neumonia karşı aktif

Dostbil ve Ağaoğlu,
2003

Sternbergiaclusiana

Analjezik aktivite
aspirinden daha yüksek analjezik etkisi

Tanker ve ark. 1997

2. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Sternbergia türleri, önemli farmakolojik değere sahip olan özellikle krinin tipi ve likorin tipi
Amaryllidaceae alkaloidleri içerdiği, özellikle de yüksek oranda likorin ve galantamin içermesş
nedeniyle iyi bilinen türlerdir (Çitoğlu ve ark., 2008; Tanker ve ark., 1996; Çitoğlu 1998; Çitoğlu ve
ark. 1996; Yurdaışık, 2005). Bu türler ile ilgili apılan kimyasal çalışmalar incelendiğinde;
•

Sternbergia Amaryllidaceae alkaloitleri taşımaktadırlar.

•

Galantamin, likorin ve hemantidin en önemli alkaloitleridir.

•

Galantamin en önemli asetilkolinesteraz inhibitörlerinden biridir.

•

Likorin ise antitümöral, antienflamatuar, analjezik etki gibi farklı aktivitelere sahip olduğu
belirlenmiştir.

Aktivite çalışmaları incelendiğinde;
•

Yapılan aktivite çalışmalarında ise galantamin den dolayı AChE ve BChE aktivitesi üzerine
yoğunlaşmış ve özellikle bitkinin soğan kısmından hazırlanan ekstrelerin galantamince zengin
olmasına rağmen orta-zayıf derece inhibisyon aktivitesi gösterdiği tespit edilmiştir.

•

Antimikrobiyal açıdan ise soğan kısmından hazırlanan ekstrelerin iyi derecede aktiviteye sahip
olduğu, özellikle hastane enfeksiyonu denilen enfeksiyon sebeplerinden biri olan
Staphylococus aureus’a karşı önemli derecede aktiviteye sahiptir.

•

İzole edilen likorin ve hemantidin alkaloitlerinin indometazinden daha yüksek antienflamatuvar
aktivite gösterdiği, diğer bir çalışmada da aspirinden daha yüksek analjezik etkisi olduğunu
saptanmıştır.

•

Özellikle bu maddeleri içeren türlerin aktiviteleri üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır.

Sternbergia türleri halk arasında tedavi amaçlı kullanılmamakla beraber, son zamanlarda ülkemizin
ihraç ettiği çiçek soğanları arasında olduğundan ekonomik öneme sahiptir
15.11.2008 tarih ve 27055 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayınlanan Doğal Çiçek Soğanlarının 2009
Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2008/62)‘de Sternbergia lutea hariç tüm Sternbergia
türlerinin doğadan toplanarak soğanlarının ihraç edilmesi yasaklanmıştır (T.C. Resmi Gazete, 2008).
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Bu cinse ait bitkiler çağlardan beri dekoratif amaçlı olarak kullanmakla beraber, kültüre alınmaları pek
yaygın değildir (Morales ve Castillo, 2004).
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PERFORMANCE OF ALFALFA CULTIVARS UNDER SIVAS CLIMATIC CONDITIONS
SİVAS EKOLOJİK KOŞULLARINDA ALFALFA ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSININ
BELİRLENMESİ
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ABSTRACT
Till now, there has been limited research on forage crops compared to cereals, legumes and oilseed
crops. Forage crops are used to feed livestock and globally it has been estimated that they represent
26% of the land area, and 70% of agricultural area. Alfalfa is one of the most important forage crops
worldwide and known as “Queen of forages” due to existence of higher protein, carbohydrates,
minerals and vitamins. Present study was aimed to investigate the performance of eight alfalfa cultivars
for two consecutive years (2018 and 2019) at two locations in Sivas (Sivas Merkez and Sivas Ulaş).
Significant variations were observed for all observed traits. At Sivas Merkez, mean days to flowering
were 142.6 days, mean plant height 78.9 cm, mean number of cuttings 4 and mean winter resistance
93.5%. Fresh forage yield ranged 4766.32-6357.72 kg/da and 5483.49 kg/da was mean fresh forage
yield at Sivas Merkez for two years. Hay yield ranged 948.42-1461.90 kg/da and mean hay yield
was1162.38 kg/da at this location. Gea cultivar was found superior for fresh forage and hay yield at
Sivas Merkez location. At Sivas Ulaş location, mean days to flowering were 141.9 days, mean plant
height 79.3 cm, mean number of cuttings 4 and winter resistance 93.6%. Fresh forage yield ranged
5460.18-7468.42 kg/da and 6518.39 kg/da was mean fresh forage yield at Sivas Ulaş for two years.
Hay yield ranged 1038.78-1356.05 kg/da and mean hay yield was 1233.06 kg/da. Gea and Novosadska
cultivars resulted in higher fresh forage and hay yield respectively at Sivas Ulaş location. Results of
this study comprehensively exploring the performance of alfalfa cultivars for multi-year/location and
presented information will be helpful for the development of stable alfalfa cultivars.
Key Words: Medicago sativa L., Fodder crop, Cultivars performance, Fresh herbage, Hay yield

ÖZET
Yem bitkileri üzerine şimdiye kadar tahıllar ve baklagillere kıyasla sınırlı bir araştırma yapılmıştır.
Yem bitkileri hayvancılıkta kullanılır ve yem bitkilerinin küresel olarak arazi alanlarının % 26'sını ve
tarım alanlarının ise % 70'ini temsil ettiği tahmin edilmektedir. Yonca, dünyadaki en önemli yem
bitkilerinden biridir ve içerdiği yüksek protein, karbonhidrat, mineraller ve vitaminler nedeniyle
“Yemlerin Kraliçesi” olarak bilinir. Bu çalışmanın amacı sekiz yonca çeşidinin iki farklı Sivas
lokasyonunda (Sivas Merkez ve Sivas Ulaş) iki yıl üst üste (2018 ve 2019) performansını araştırmaktır.
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Gözlenen tüm özellikler için önemli değişiklikler gözlenmiştir. Sivas/Merkez lokasyonunda ortalama
çiçeklenme gün sayısı 142.6 gün, ortalama bitki boyu 78.9 cm, biçim sayısı 4 ve ortalama kışa
dayanıklılık oranı %93.5’tir. Sivas/Merkez lokasyonunda iki yılda yeşil ot verimi 4766.32-6357.72
kg/da arasında değişmiş olup ortalama 5483.49 kg/da’dır. Kuru ot verimi ise 948.42-1461.90 kg/da
arasında değişmiş olup ortalama 1162.38 kg/da’dır. Sivas/Merkez lokasyonunda Gea çeşidi yeşil ot ve
kuru ot verimi bakımından üstün bulunmuştur. Sivas/Ulaş lokasyonunda ortalama çiçeklenme gün
sayısı 141.9 gün, ortalama bitki boyu 79.3 cm, biçim sayısı 4 ve ortalama kışa dayanıklılık oranı
%93.6’dır. Sivas/Merkez lokasyonunda iki yılda yeşil ot verimi 5460.18-7468.42 kg/da kg/da arasında
değişmiş olup ortalama 6518.39 kg/da’dır. Kuru ot verimi ise 1038.78-1356.05 kg/da arasında değişmiş
olup, ortalama 1233.06 kg/da’dır. Gea ve Novosadska çeşitleri yeşil ot ve kuru ot verimi açısından
diğer çeşitlere kıyasla daha üstün bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları, çok yıl / lokasyon için yonca
çeşitlerinin performansını kapsamlı bir şekilde araştırılmasında ve yonca çeşitlerinin geliştirilmesinde
yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Medicago sativa L., Yem bitkisi, Çeşit performansı, Yeşil ot, Kuru ot verimi
GİRİŞ
Tarımda tekolojinin gelişmesi, verimi arttırırken, kaynakların bilinçsiz şekilde kullanılması, küresel
ısınma ve kuraklık gibi faktörler bitkisel gen depolarının kaynağı olan mera alanlarındaki bitki
türlerinin neredeyse yok olmasına sebep olmaktadır (Genç Lermi ve Palta, 2014). Doğal kaynakların
zarar görmemesi ve korunabilmesi, bitki ıslah çalışmaları ve bitki biyoteknolojisi alanında oldukça
önem taşımaktadır. Ayrıca artan nüfusun besinsel ihtiyaçları, bitkisel kaynakların doğru ve kaliteli
biçimde kullanılmasıyla karşılanabilmektedir (Manga ve ark., 1995).
Fabaceae ailesinden olan yonca çok yıllık otsu bir bitki olup en iyi bilinen üyesi Medicago sativa L.’dir
(Steele ve ark. 2010; Small E. 2011; Gholami ve ark. 2014). Geniş bir alana yayılmış olan yonca
(Medicago sativa L.), Akdeniz havzası ve güneybatı Asya (İran, Afganistan) orjinlidir (Açıkgöz 2001;
Cook ve ark. 2005; Avcıoğlu ve ark. 2009). Yonca (Medicago sativa L.), dünyada tarımı en çok yapılan
yem bitkisi olup, içerdiğinde yüksek orandaki vitamin, protein ve mineral barındırır. Yüksek bir yem
değerine sahip olmasının yanında kuru ve yeşil otunun hayvanlar için besleyici ve lezzetli olması
nedeniyle yem bitkilerinin kraliçesi olarak tanımlanır. Tüik verilerine göre, ülkemizde 2017 yılında
yaklaşık 6.5 milyon dekar ve 2018 yılında ise yaklaşık 6.3 milyon dekar ekim alanıyla tarımı en çok
yapılan yem bitkisi olmuştur. Ülkemizde, yonca yetiştiriciliğiyle 2015 yılında 13.9 milyon ton, 2016
yılında 15.7 milyon ton, 2017 ve 2018 yıllarında ise yaklaşık 17.5 milyon ton yeşil ot üretimi
sağlanmıştır (Tüik, 2019). Yonca, suyu kullanıp muhafaza edebilmek açısından oldukça büyük
avantajlara ve pozitif adaptasyonlara sahip olup, kuraklık koşullarına oldukça dayanıklıdır
(Undersander ve ark. 2011; Orloff ve ark. 2015). Derin bir kök sistemine sahip olduğu için 200 mm
yıllık yağışa sahip olan kuru bölgeler bile sulama yapılmadan yetişebilmektedir fakat su basması veya
toprak sıkışmasına dayanıklı değildir (Açıkgöz 2001; Putnam ve ark. 2007; Avcıoğlu ve ark. 2009;
Undersander ve ark. 2011).
Türkiye birçok yem bitkisi türleri bakımında oldukça zengin olup aynı şekilde bünyesinde çeşitli yonca
türlerini barındırır fakat sınırlı sayıda yonca çeşitleri ıslah edilmiştir (Karakurt ve Fırıncıoğlu, 2003).
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Besinsel anlamda oldukça zengin bir yem bitkisi olan yoncanın ıslah çalışmalarına dahil edilmesi,
doğal kaynakların değerlendirilmesi ve yem bitkileri tarımının geliştirilmesi bakımından faydalı
olacaktır. Islah çalışmaları sayesinde kaliteli ve verimli ot elde elde etmenin yanında, farklı
genotiplerin geliştirilebilmesi sağlanabilecektir (Akgün ve ark., 1998). Bu çalışmanın amacı birbirini
takip eden iki yıl boyunca sekiz farklı yonca çeşidinin Sivas ekolojik koşullarında performansını
araştırmaktır.
MATERYAL METOD
Araştırma, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Sivas ilinde iki farklı lokasyonda, (Sivas-Merkez ve SivasUlaş) tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemede materyal
olarak 8 farklı yonca çeşidi (Sunter, Prosementi, Felsy, Planet, Gea, Novosadska, Bilensoy, Kayseri)
kullanılmıştır. Sıra arası 20 cm, parsel sıra sayısı 8, parsel sıra uzunluğu 5 m, parsel alanı 0.20 x 8 x 5
= 8 m2 olacak şekilde ekim işlemi gerçekleştirilmiştir. Hasatta birer sıra ve parselin alt ve üst kısmından
0.5 m kenar tesiri bırakılmış olup, 0.20 x 6 x 4= 4.8 m2'lik alan hasat edilmiştir.
Araştırmada ekim, bakım vb. işlemlerin tamamı eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Bitkilerin yetişme
dönemi boyunca saf olarak 3 kg/da N, 10-15 kg/da P2O5 verilmiştir. Fide döneminde, elle yolma ve
çapalama suretiyle 2 kez yabancı otlarla mücadele yapılmıştır. Tesis yılında (2017) gerekli bakım ve
biçim işlemleri yerine getirilmiş olup, belirtilen veriler 2018 ve 2019 yılında alınmıştır. Bitkinin
gelişme dönemi boyunca biçim zamanına kadar 1. lokasyonda toplam 5 kez, 2. lokasyonda toplam 5
kez sulama yapılmıştır. 1. lokasyonda (Sivas-Merkez) her iki yılda da toplam 4 kez, 2. lokasyonda
(Sivas-Ulaş) her iki yılda da toplam 4 kez biçim gerçekleştirilmiştir. Sulama ve diğer bakım işlemleri
iklim koşullarına bağlı olarak gerektiğinde eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. Her parselde biçim
işlemi bitkilerin %10 çiçeklendiği dönemde yapılmıştır.
İklim Özellikleri
Denemenin yürütüldüğü 2018 ve 2019 yıllarına ait ortalama sıcaklık ve yağış miktarları Şekil 1’de
verilmiştir.

2018-19 Yetiştirme Sezonu Meteorolojik Veriler
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Şekil 1. Denemenin yürütüldüğü 2018 ve 2019 yıllarına ait ortalama, minimum sıcaklık,
toplam yağış, nispi nem ve kar yağışlı gün sayısına ait ortalama değerler.
Şekil 1 incelendiğinde, 2018-2019 yılı yetiştirme döneminde kaydedilen ortalama sıcaklık değerleri
23.1 ile -5.5 0C arasında değişim göstermiş olup, en düşük sıcaklık Ocak ayında
-20.3 0C olarak
kaydedilmiştir. En yüksek toplam yağış miktarı Kasım ayında 72.4 mm iken en düşük toplam yağış
Temmuz ayında 2 mm olarak belirlenmiştir (Şekil 1). Yetiştirme sezonu boyunca nispi nem miktarı
%43.1-69.7 arasında değişim göstermiştir. Kar yağışlı gün sayısı en çok Ocak ayında 12 gün olarak
saptanmıştır (Şekil 1). Tarla denemelerinin yürütüldüğü yıllarda gerçekleşen iklimsel faktörler yonca
bitkisinin yetiştirilmesini engelleyecek etkide bulunmamıştır.
Toprak Özellikleri
Sivas-Merkez lokasyonunun deneme toprağının fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1’de
verilmiştir. Deneme alanı toprağı, siltli killi tın bünyeye sahip, kireçli (%16.9) yarayışlı fosfor (P 205)
içeriği düşük (3.75 kg/da), hafif alkalin (6.94), organik madde içeriği düşük (%1.9), tuzsuz (0.38
mmhos/cm), potasyum (K2O) içerikleri yüksek (92.82 kg/da), genel olarak mikroelement içerikleri
yeterlidir.
Sivas-Ulaş lokasyonunun deneme toprağının fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 1’de verilmiştir.
Deneme alanı toprağı, siltli killi tın bünyeye sahip, kireçli (%19.3) yarayışlı fosfor (P205) içeriği düşük
(4.25 kg/da), hafif alkalin (7.68), organik madde içeriği düşük (%1.6), tuzsuz (0.30 mmhos/cm),
potasyum (K2O) içerikleri yüksek (90.38 kg/da), genel olarak mikroelement içerikleri yeterlidir.
Çizelge 1. Deneme alanı topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri
Lokasyon

Tekstür

Kum
Sivas-Merkez
Sivas-Ulaş

Silt

Kil

(%)

(%)

(%)

13.9
13.1

46.5
47.2

35.8
37.3

Bünye

(1:2.5
H2O)

P2O5
(kg/da)

K2O
(kg/da)

Org.
Madde
(%)

Kireç
(%)

Fe

Zn

Mn

Cu

(mmhos/cm)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

(mg/kg)

SiCL
SiCL

6.94
7.68

0.38
0.30

3.75
4.25

92.82
90.38

1.9
1.6

16.9
19.3

3.56
3.78

0.53
0.49

4.52
4.90

1.33
1.58

pH

Tuz

Verilerin Değerlendirilmesi
Denemede, yeşil ot verimi (kg/da), kuru ot verimi (kg/da), çiçeklenme gün sayısı, bitki boyu ve kışa
dayanıklılık parametreleri incelenmiş elde edilen verilere MSTAT-C istatistik paket programı
yardımıyla varyans analizi uygulanmıştır.
TARTIŞMA
Yeşil ot verimi ve kuru ot verimi çeşitler ve yıllara bağlı olarak istatistiksel yönden önemli farklılık
göstermiştir (Çizelge 2). Yeşil ot verimi değerlerinin Sivas/Merkez lokasyonunda 4766.32-6357.72
kg/da, Sivas/Ulaş lokasyonunda 5460.18-7468.42 kg/da arasında değişim gösterdiği, en yüksek yeşil
ot verimi değeri her iki lokasyonunda da Gea çeşidinden elde edilirken, en düşük yeşil ot verimi değeri
Merkez lokasyonunda Felsy yonca çeşidinde (4766.32 kg/da) Ulaş lokasyonunda ise Kayseri (5460.18
kg/da) çeşidinde belirlenmiştir (Çizelge 2). Çizelge 2’ye göre, çalışmada yer alan yonca çeşitlerinin
yeşil ot verimi ortalaması Sivas/Ulaş lokasyonunda (6518.39 kg/da), Sivas/Merkez lokasyonuna
(5483.49 kg/da) oranla daha yüksek bulunmuştur.
Çizelge 2. Yonca Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2018-2019 Yılı Yeşil ve Kuru Ot Verim
Sonuçları (kg/da)
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Yeşil ot verimi (kg/da)
Çeşitler

Sunter
Prosementi
Felsy
Planet
Gea
Novosadska
Bilensoy
Kayseri
Ortalama

F
CV (%)
LSD

SivasMerkez
5653.64 b
5624.95 b
4766.32 d
5841.09 b
6357.72 a
5703.65 b
5127.66 d
4792.85 d
5483.49

**
5.56
318.2

Sivas-Ulaş
6743.62 b
7066.11 ab
6397.35 c
6640.87 b
7468.42 a
6718.15 b
5652.41 d
5460.18 d
6518.39
**
5.72
320.5

Kuru ot verimi (kg/da)

Genel
Ortalama

SivasMerkez

Sivas-Ulaş

6198.63 b
6345.53 b
5581.83 c
6240.98 b
6913.07 a
6210.90 b
5390.04 cd
5126.52 d

1191.38 c
1140.15 c
1025.30 d
1286.78 b
1461.90 a
1290.68 b
954.45 d
948.42 d
1162.38
**
6.48
90.2

1263.95 b
1249.41 b
1218.91 b
1306.80 a
1356.05 a
1292.37 b
1038.78 c
1138.23 c
1233.06
**
7.45
87.3

**
5.51
327.1

Genel
Ortalama
1227.66 bc
1194.78 cd
1122.10 de
1296.79 b
1408.97 a
1291.52 b
996.61 f
1043.33 ef
**
7.53
89.22

ÖD: genotip ortalamaları arasındaki fark önemsiz, *: %5 düzeyinde, **: %1 düzeyinden önemli

Kuru ot verimi değerlerinin Sivas/Merkez lokasyonunda 948.42-1461.90 kg/da, Sivas/Ulaş
lokasyonunda 1038.78-1356.05 kg/da arasında değişim gösterdiği, en yüksek kuru ot verimi değeri her
iki lokasyonda da Gea çeşidinden elde edilirken, en düşük kuru ot verimi değeri Sivas/Merkez
lokasyonunda Kayseri yonca çeşidinde (948.42 kg/da), Sivas/Ulaş lokasyonunda ise Bilensoy (1038.78
kg/da) çeşidinde belirlenmiştir (Çizelge 2). Çizelge 2’ye bakıldığında kuru ot verimi Sivas/Merkez
lokasyonunda Sunter çeşidinde 1191.38 kg/da, Felsy çeşidinde 1025.30 kg/da olarak tespit edilirken,
Sivas/Ulaş lokasyonunda Sunter çeşidi 1263.95 kg/da, Felsy çeşidi 1218.91 kg/da olarak tespit
edilmiştir. Çalışmada yer alan yonca çeşitlerinin kuru ot verimi ortalaması Sivas/Ulaş lokasyonunda
(1233.06 kg/da), Sivas/Merkez lokasyonuna (1162.38 kg/da) oranla daha yüksek bulunmuştur (Çizelge
2). Şengül ve ark. (1992), yonca çeşitlerinin Doğu Anadolu Bölgesi şartlarına adaptasyonunu
belirlemek amacıyla Erzurum’da yürüttükleri bir çalışmada, kuru ot verimlerinin 988-1938 kg/da
arasında varyasyon gösterdiğini saptamışlardır. Aka ve Avcıoğlu (1999), İzmir ekolojik koşullarında
yonca çeşitleri ile yaptıkları çalışmada, yeşil ot veriminin 4925-6125 kg/da, kuru ot veriminin 11781573 kg/da arasında değiştiğini ve önemli istatistiksel farklılıkların bulunduğunu belirtmişlerdir.
İzmir/Bornova ekolojik koşullarında 1996 yılında yonca çeşitleriyle yapılan bir diğer çalışmada 1996
yeşil ot veriminin 4874-5522 kg/da, kuru ot veriminin 1102-1266 kg/da arasında varyasyon
gösterdiğini belirtmişlerdir (Cevheri ve Avcıoğlu, 1998). Yonca çeşitleriyle yapılan araştırmalardan
elde edilen bulgular, çalışmamızdaki verilerle örtüşmektedir.
Çizelge 3. Yonca Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2018-2019 Yılı Çiçeklenme Gün Sayısı (gün)
ve Bitki Boyu (cm) Sonuçları
Çiçeklenme Gün Sayısı (gün)
Çeşitler

Sunter
Prosementi
Felsy
Planet

Bitki Boyu (cm)

SivasMerkez

Sivas-Ulaş

Genel
Ortalama

SivasMerkez

Sivas-Ulaş

Genel
Ortalama

140.8 gh
141.7 e-g
143.0 cd
145.0 ab

141.2 fg
142.3 de
145.2 a
144.0 bc

141.0 bc
142.0 b
144.1 a
144.5 a

77.5 ef
77.5 ef
80.5 cd
78.8 de

75.5 f
78.5 de
79.3 de
79.8 d

76.5 c
78.0 bc
79.9 b
79.3 b
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Gea
Novosadska
Bilensoy
Kayseri
Ortalama

F
CV (%)
LSD

142.5 de
145.8 a
140.0 hı
142.0 d-f
142.6

**
0.65
1.06

139.5 ı
143.8 c
139.7 ı
139.3 ı
141.9
**
0.72
1.06

141.0 bc
144.8 a
139.8 d
140.6 cd

82.3 bc
82.8 b
79.7 de
72.0 g
78.9
*
0.65
2.20

**
0.74
1.15

82.7 bc
86.3 a
79.8 d
72.3 g
79.3
*
0.72
2.20

82.5 a
84.6 a
79.7 b
72.2 d
**
0.79
2.84

ÖD: genotip ortalamaları arasındaki fark önemsiz, *: %5 düzeyinde, **: %1 düzeyinden önemli

Çizelge 3 incelendiğinde, çiçeklenme gün sayısı ve bitki boyu bakımından çeşitler ve lokasyonlar
arasında istatistiki olarak farklılıkların olduğu gözlenmektedir. Sivas/Merkez lokasyonunda çeşitlere
ait elde edilen çiçeklenme gün sayısı ortalama değeri 142.6 gün olarak belirlenmiş olup, aynı
lokasyonda çiçeklenme gün sayısı 140.0-145.8 gün arasında değişmiştir. Sivas/Ulaş lokasyonunda ise
çeşitlere ait elde edilen çiçeklenme gün sayısı ortalama değeri 141.9 gün olarak belirlenmiş olup, aynı
lokasyonda çiçeklenme gün sayısı 139.3-145.2 gün arasında değişmiştir (Çizelge 3). Gülcan ve
Anlarsal (1992), Çukurova ekolojik koşullarına yonca çeşitleriyle yürüttükleri çalışmada çeşitlerin
çiçeklenme gün sayılarının 25.25-26.83 gün arasında değiştiğini belirtmişlerdir. Anlarsal (1996),
Çukurova’da CUF-101, Peru, P-5929, Elçi, Salton ve Diabloverde çeşitleriyle yürüttüğü çalışmada, 2
yıllık ortalama çiçeklenme süresini 27.35 gün olarak saptamış ve en kısa sürede çiçeklenen çeşidin
24.45 gün ile Salton, en uzun sürede çiçeklenenin ise 27.6 gün ile Peru çeşidi olduğunu ifade etmiştir.
Karakurt ve Fırıncıoğlu (2005), yonca çeşitleriyle yaptıkları çalışmada çiçeklenme gün sayılarının ilk
yıl 34.3-43.0 ve ikinci yıl da ise 18.2-60.3 gün arasında değişim gösterdiğini bildirmişlerdir.
Çizelge 3’e göre, Sivas/Merkez lokasyonunda en yüksek bitki boyu (82.8 cm) Novosadska yonca
çeşidinden elde edilirken, en düşük bitki boyu 72.0 ile Kayseri yonca çeşidinden elde edilmiştir
(Çizelge 3). Aynı çizelgeden, Sivas/Merkez lokasyonunda ortalama bitki boyu 78.9 cm olarak
saptanırken Sivas/Ulaş lokasyonunda ortalama bitki boyu 79.3 cm olarak saptanmıştır. Sivas/Ulaş
lokasyonunda en yüksek bitki boyu (86.3 cm) Novosadska yonca çeşidinden elde edilirken, en düşük
bitki boyu (72.3 cm) yine Kayseri yonca çeşidinden elde edilmiştir (Çizelge 3). Aka ve Avcıoğlu
(1999), İzmir/Selçuk lokasyonunda yürüttükleri çalışmada, bitki boyunun 61.6-67.5 cm, arasında
değiştiğini ifade etmişlerdir. Cevheri ve Avcıoğlu (1998), Bornova/İzmir koşullarında yaptıkları
denemede, 11 yonca çeşidinin bitki boyu değerlerinin 51.3-67.6 cm arasında değiştiğini belirtmişlerdir.
Karakurt ve Fırıncıoğlu (2005), yonca çeşitleriyle yaptıkları çalışmada bitki boyunun ilk yıl 38.7-94.8
cm, ikinci yıl 35.8-79.2 cm arasında değiştiğini belirtmişlerdir.
Çizelge 4. Yonca Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri 2018-2019 Yılı Kışa Dayanıklılık (%)
Sonuçları
Kışa Dayanıklılık (%)
Çeşitler
Sunter
Prosementi
Felsy
Planet
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SivasMerkez
94.5
95.2
94.7
94.8

Sivas-Ulaş
94.8
94.8
94.8
94.0
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Gea
Novosadska
Bilensoy
Kayseri
Ortalama

94.7
94.0
90.2
90.2
93.5

F
CV (%)
LSD

ÖD
1.41
---

94.8
95.0
90.2
90.3
93.6
ÖD
1.74
---

94.7 a
94.5 a
90.2 b
90.3 b
**
1.52
1.51

ÖD: genotip ortalamaları arasındaki fark önemsiz, *: %5 düzeyinde,
**: %1 düzeyinden önemli

Çizelge 4 incelendiğinde yonca çeşitlerinin kışa dayanıklılık oranı Sivas/Merkez lokasyonunda
ortalama %93.5 olarak, Sivas/Ulaş lokasyonunda ortalama %93.6 olarak saptanmıştır. Sivas/Merkez
lokasyonunda en yüksek kışa dayanıklılık oranı %94.8 ile Planet çeşidinde belirlenirken, Sivas/Ulaş
lokasyonunda en yüksek kışa dayanıklılık oranı %95.0 ile Novosadska çeşidinde belirlenmiştir
(Çizelge 4). Sivas/Merkez lokasyonunda Prosementi çeşidinin kışa dayanıklılığı %95.2, Planet
çeşidinin ise %94.8 oranında olduğu, Sivas/Ulaş lokasyonunda ise Sunter, Prosementi, Felsy ve Gea
çeşitlerinin kışa dayanıklılık oranlarının %94.8 olduğu saptanmıştır (Çizelge 4).
SONUÇ
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ot verimi ve diğer incelenen özellikler bakımından yüksek performans gösterdiği, Sivas ili ekolojik
koşullarında başarıyla yetiştirilebileceği belirlenmiştir.
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İNSAR GÖRÜNTÜLERİ İLE YÜZEY DEFORMASYONLARININ İNCELENMESİ
KIRIKKALE ÖRNEĞİ
Bekir GÜNDOĞDU
Aksaray Üniversitesi
Arş. Gör. Osman OKTAR
Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Hediye ERDOĞAN
Aksaray Üniversitesi

ÖZET
İnterferometrik yapay açıklıklı radar (İnSAR) tekniği yeryüzünü izlemede ve yeryüzünde çeşitli
sebeplerden meydana gelen değişimleri, deformasyonları tespit etmede kullanılan ölçme
yöntemlerinden biridir. Genel olarak yeryüzü deformasyonlarını ölçme tekniklerinde yersel ölçülere
bağımlılık söz konusuyken İnSAR tekniğinde yersel ölçümlere bağlılıktan söz edilmez. İnSAR tekniği
ile yüzey deformasyonları belirlenirken iki sar görüntüsünün faz bilgileri karşılaştırılarak yeryüzüne
de meydana gelen deformasyonlar hakkında bilgi sağlanır. Diferansiyal İnterferometrik yapay açıklık
(DİnSAR) tekniğinde ise iki adet sar görüntüsünün yanında topografyaya ait Sayısal Yükseklik Modeli
(SYM) verisi de kullanılır. Böylece yeryüzüne bağlı faz etkisi ortadan kaldırılmış interferogramlar ile
topografya ve yüzey deformasyonları hakkındabilgi sağlanır.
Bu çalışmada, Kırıkkale ve çevresinin düşey yönlü deformasyonları DInSAR yöntemi kullanılarak
araştırılmıştır. Kırıkkale ili 1. 2. ve 3. derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır. Kırıkkale’nin kuzey
bölgesi Kuzey Anadolu Fay Hattının önemli kollarından biri olan Kırıkkale-Erbaa Fay Zonu (KEFZ)
ile Kuzey Tuz Gölü bölgesinde bulunan fay zonları Kırıkkale çevresinde düşey yönlü deformasyonlara
yol açmaktadır. Kırıkkale ve çevresine ait düşey yönlü deformasyonlar ve fay hatları Sentinel-1A
uydusuna ait 7 adet uydu görüntüsü kullanılarak oluşturulan İnterferogram yardımıyla belirlenmiştir.
Yapılan değerlendirmeler ve analiz sonucu, Kırıkkale ve çevresinde herhangi bir deformasyon tespit
edilememiş, ancak fay hatlarının büyük bir bölümünün tespiti mümkün olmuştur.
Anahtar Kelimeler: SAR, İnSAR,DİnSAR, Deformasyon, Kırıkkale
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1.GİRİŞ
Yeryüzü tabakalardan oluştuğu için kırıklı yapısı dolayısıyla yatay ve düşey deformasyonlara maruz
kalmaktadır. Bu deformasyonlara yatayda deplasman düşeyde ise çökme adı verilmektedir.
Yeryüzündeki bu hareketlerin yönü, zamanı ve büyüklüğü çeşitli ölçme yöntemleri ile belirlenip analiz
edilebilmektedir. Bu yöntemlerden biride İnSAR yöntemidir.
İnSAR yöntemi yüksek çözünürlüklü sayısal arazi üretimi yanı sıra yüzey deformasyonlarının
belirlenmesinde ve özellikle bu deformasyonların alansal dağılımlarını gösterme açısından önemli
avantajlara sahiptir. Piksel bazlı faz farklarıyla oluşturulan interferogram, yer ve radar uydusu
arasındaki uzaklığın eşyükselti eğrili bir haritasıdır. (Massonnet ve Feigl, 1998). DinSAR yönteminde
ise İnterferogramlar, aynı bölgeden iki farklı zaman aralığında alınmış iki Sar görüntüsü, alım
bölgesine ait SYM ve görüntü alım anındaki uydu konum bilgilerini kullanılarak yapay olarak üretilir.
Geçmişten günümüze yüzey deformasyonları doğal afetlerin hem sebebi hem de sonucu olarak
karışımıza çıkmaktadır. İnsan hayatına en çok zarar veren ve insan hayatını en olumsuz etkileyen doğal
afet depremdir, depremler yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin
dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsan doğal olaylardır. Yurdumuz
dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Deprem Bölgeleri Haritası’na
göre, yurdumuzun %92’sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95’inin deprem
tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98’i ve barajlarımızın %93’ünün
deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Bu tehlikeden dolayı gerek önlem gerekse deprem anı ve
sonrası müdahale için deprem bölgelerinin tespit edilmesi ve bu bölgedeki yerküre hareketlerinin
izlenmesi bir zorunluluk olmuştur. Daha öncede belirtildiği gibi İnSAR ve İnSAR’a bağlı yöntemler
yerkürenin hareketlerinin izlenmesi için önemli bir ölçme yöntemleridir.
Bu çalışmada, DinSAR yöntemi kullanılarak Kuzey Anadolu Fay Hattının önemli kollarından biri olan
Kırıkkale-Erbaa Fay Zonu (KEFZ) ile Kuzey Tuz Gölü bölgesinde bulunan fay zonları arasında yer
alan Kırıkkale ve çevresine ait düşey yönlü deformasyonlar ve fay hatları Sentinel-1A uydusuna ait 7
adet SAR görüntüsü kullanılarak oluşturulan İnterferogramlar yardımıyla belirlenmiştir.
2. ÇALIŞMA ALANI
39.8398o enlem ve 33.5089o boylamında bulunan 4791 km2 alanı ile İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan
Kırıkkale 1. 2. ve 3. derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır. Kırıkkale’nin Kuzeyinde bulunan
Sulakyurt tarafı 3. dereceden deprem bölgesi, Kırıkkale’nin orta kısımları 2. derece deprem bölgesi,
Tuz Gölünün Kuzeyi olan Kırıkkale tarafı ise 1. derece deprem bölgesi olarak belirlenmiştir. Düşey
deformasyonlar özellikle Kırıkkale-Erbaa Fay Zonu’nave Kuzey Tuz Gölü bölgesinde bulunan fay
zonlarına yakın bölgelerde gözlemlenmesi beklenmektedir (Şekil 1).
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Şekil 1. Kırıkkale ilinin deprem bölgeleri (Deprem Araştırma Dairesi, Ankara)
3. YÖNTEM VE KULLANILAN VERİLER
3.1. Yöntem
Çalışma yöntemi olarak İnSAR uygulamalarının bir yöntemi olan DInSAR yöntemi kullanılmıştır.
InSAR tekniğinin çalışma prensibi, yeryüzündeki bir bölgeye ait, hemen hemen aynı konumdan alınan
iki SAR görüntüsünün, hassas bir şekilde çakıştırılması esasına dayanmaktadır. Bunun için,
görüntülerden biri ana görüntü (Master), diğeri ikincil görüntü (Slave) olarak seçilir ve Slave görüntü
Master görüntüye göre düzeltilerek çakıştırma işlemi gerçekleştirilir. Çakıştırma işleminden sonra
slave görüntünün kompleks SAR değerleri ile master görüntünün kompleks eşleniği çarpılarak her bir
piksel için ortalama genlik değeri ve faz farkı bilgileri elde edilir. Bunun sonucunda ortaya
interferogram adı verilen yeni bir görüntü ortaya çıkar (Aydöner ve Maktav 2006). İnterferogram,
görüntülerin faz farkından meydana gelen ve örge (fringe) adı verilen renk bantlarından oluşan bir
girişim desenidir (Balık 2004).
İnterfergram görüntülerdeki geometrik ve topoğrafik etkiler giderilirse, kalan faz farkının
deformasyondan kaynaklandığı düşünülebilir. Bu etkilerin giderilmesi için kullanılan yöntemlerden
biri de DInSAR’dır. Diferansiyel interferometri iki yolla yapılabilir: Bunlardan ilki farklı zamanlarda
alınmış üç SAR görüntüsünün kullanıldığı üç geçiş yöntemi diğeri ise iki SAR görüntüsü ve bir sayısal
arazi modelinin kullanıldığı iki geçiş yöntemidir.
Diferansiyel interferometride iki geçiş yönteminde, radar uydu sensörlerinin yardımıyla farklı zaman
aralıklarında alınan iki SAR görüntüsünden yararlanılır. Bu iki görüntü eşleştirilerek faz farkları alınır.
Böylece, elde edilen diferansiyel faz interferogramı deformasyon bileşeninin yanı sıra, iki görüntünün
alındığı yörünge farkından kaynaklanan faz bileşeni, topoğrafya bileşeni ve gürültü bileşenlerini de
içerir. Yörünge bileşeni matematik modelle, topoğrafya bileşeni sayısal arazi modeli ile giderilirken,
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gürültü bileşeni uygun bir teknikle filtrelenir, bu uygulamada gürültüler goldstein yöntemiyle
filtrelenmiştir. Böylece geri kalan diferansiyel faz deformasyon bileşeni olarak elde edilir.
DinSAR yönteminde çalışma aşamaları 2’ye ayrılır. Bunlardan ilki SAR Process olarak adlandırılan,


GetContents: Uydu görüntülerine bağlanma.




AreaSelection: Çalışma alanının seçilmesi.
Set Orbitİnfo: Uydu yörünge ayarları ve baz ayarları.



GetRefl. Map&Co-Registration: Görüntülerin birbirine göre yeniden hizalanması ve yansıtma
haritasının oluşturulması



GeoCode: SAR görüntülerinin coğrafi olarak referaslandırılması aşamalarından oluşmaktadır
(Şekil 2).

Şekil 2. DiNSAR yöntemi 1.işlem adımları
Diğer aşama ise interferogramların oluşturulma ve işlenmelerine dayanan İnterferometrik SAR Process
kısmıdır. Bunlar,
 Phaseİnterferogram: İki SAR görüntüsünün faz farklarının alınarak interferogramın
oluşturulması.


SYM: Sayısal yüzey modelinin elde edilmesi.



Dem Removal: SYM’den elde edilen interferogramın iki sar görüntüsünden elde edilen
interferogramdan çıkartılarak topoğrafik etkinin ortadan kaldırılması.




PheseFlattining: Yeryüzünün şeklinden kaynaklı hataları ortadan kaldırmak için fazların düz
bir hale getirilmesi.
Filter: Faz üstündeki gürültülerin ortadan kaldırılması.



Pheseunwrapping: Fazların açılması aşamalarından oluşmaktadır (Şekil 3).
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Şekil 3. DinSAR yöntemi 2.işlem adımları
3.2. Çalışma Verileri
Bu çalışmada, görüntülerin değerlendirilmesi ve analizinde, DanielePerissin tarafından geliştirilen çok
yönlü bir yazılım olan SARPROZ kullanılmıştır. SARPROZ programı veri olarak SingleLook
Complex (SLC) verilerini kullanmaktadır. Bu nedenle SAR verilerinin Sentinel-1B uydusundan elde
edilmesine karar verilmiştir. DinSAR uygulamasının tamamlayıcı verisi olan SYM verileri ise Shuttle
Radar Topography Mission (SRTM) verileri olarak temin edilmiştir.
3.2.1. Sentinel-1B Verileri
Sentinel-1B (Şekil 4), 25 Nisan 2016'da başlatılan bir Avrupa radar görüntüleme uydusudur. Yörünge
tipi olarak Güneş eşzamanlı, kutba yakın ve dairesel yörüngeleri kullanan 693 km yüksekliğe sahiptir.
Tekrar döngüsü 12 gün olan Sentinel-1B, Avrupa Birliği'nin Dünya gözlemciliği konusundaki
Kopernik programının bir parçası olan Sentinel-1 takımyıldızındaki iki uydudan ikincisidir. Ömrü 7
yıl olarak planlanan Sentinel-1B uydusu ile C bantta VH & VV polarizasyonlarında görüntü elde
edilmektedir.
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Şekil 4. Sentinel 1-B Uydusu
Çalışma alanı olarak seçilen Kırıkkale ve çevresinin kurak ve az miktarda bitki örtüsü içermesi, yüksek
çözünürlüğe sahip C Bant verilerinin kullanılabilir olması, deformasyon ölçümlerindedaha yüksek
etkiye sahip olan pareler polarizasyona sahip olması (VV) ve verilerin 16 aylık periyot içerisinde en
güncel şekilde elde edilebilir durumda olması, Sentinel-1B uydu görüntülerinin seçilmesindeki en
belirleyici faktörlerdir. Çalışmada, 24.11.2017 ve 18.05.2019 tarihlerindeki ortalama 3’er aylık
periyotlarla alınmış 7 adet SAR görüntüsü kullanılmıştır (Tablo 1).
Tablo 1. Kullanılan SAR görüntüleri
Görüntü
Alım Tarihi

Yörünge

Uçuş Yönü

Polarizasyon Türü

Band

Işın Modu

Master/Slave

2017.11.24
2018.02.16

167
167

Yükselen
Yükselen

VV+VH
VV+VH

C
C

IW
IW

Slave
Slave

2018.05.23

167

Yükselen

VV+VH

C

IW

Slave

2018.08.15

167

Yükselen

VV+VH

C

IW

Slave

2018.11.19

167

Yükselen

VV+VH

C

IW

Master

2019.02.23

167

Yükselen

VV+VH

C

IW

Slave

2019.05.18

167

Yükselen

VV+VH

C

IW

Slave

3.2.2. SRTM Verileri
Yüksek çözünürlükte topoğrafya verisi toplamak için yapılmış bir projedir. SRTM yeryüzünün
topoğrafik haritasının çıkarılması amacıyla NASA tarafından yürütülen uluslararası bir projedir. Şubat
2000'de 10 günlük yörünge uçuşu gerçekleştiren uzay mekiği Endeavour, 60° kuzey ve güney
enlemleri arasındaki kara parçalarının yapay açıklıklı radar (SAR) görüntülerini toplamıştır. İki
algılıyıcı ile tek geçişli InSAR tekniğinin kullanıldığı bu yöntemde, yeryüzünün toplam kara
parçalarının %80'inin sayısal yükseklik modeli üretilmiştir. Global olarak elde edilen 3"*3"
çözünürlüklü model (SRTM3) internet üzerinden ücretsiz olarak yayımlanmaktadır. Çözünürlük ABD
için 30m tüm dünya için ise 90m olarak belirlenmiştir. SRTM verileri toplanırken İnSAR tek geçiş
yöntemi kullanılmıştır (Şekil 5). Bu teknikte uzay aracı, herhangi bir yeryüzü topoğrafyası üzerinden
yalnız bir kez geçerek senkronize çalışan iki adet SAR sistemiyle 3 boyutlu veri sağlamaktadır
(Sefercik, 2007).
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Şekil 5. Tek geçiş yöntemi
Bu çalışmada Kırıkkale İli ve çevresini kapsayacak şekilde kullanılan veriler tabloda belirtildiği
gibidir.
Tablo 2. Kullanılan SRTM verileri
N38E032
N38E033
N38E034
N38E035

N39E032
N39E033
N39E034
N39E035

N40E032
N40E033
N40E034
N40E035

N41E032
N41E033
N41E034
N41E035

4. UYGULAMA
Uygulama aşamasında Co-Registration işleminin yapılabilmesi için öncelikle bir master ve slave
görüntü seçilmiştir. Master görüntü seçilirken görüntüler arasındaki Normal Basaline ve görüntü alım
tarihleri dikkate alınarak master görüntü olarak 2018.11.19 tarihli görüntünün kullanılmasına karar
verilmiştir.
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Şekil 6. SAR görüntülerinin Normal Basaline ve Görüntü alım tarihleri
Görüntüler Co-Registration işleminin ardından, GeoCode işlemine tabi tutularak coğrafi olarak
referaslandırıldıktan sonra İnterferogramların oluşturulma işlemine geçilmiştir. İnterferogramlar
oluşturulurken 2017.11.24 tarihinden 2019.05.18 tarihine kadar olan tüm SAR görüntüleri tek tek
master olarak alınmış, kendinden daha sonraki görüntülerle eşleştirilmiş ve 21 adet İnterferogram
oluşturulmuştur. Oluşturulan 1, 7, 12, 13, 16, 19, 20 ve 21’nolu interferogramlardan hava koşullarının
yoğun etkisi yüzünden veri elde edilememiştir. 2, 3, 4, 10, 15 ve 18 nolu interferogramlardan yine hava
koşulları nedeniyle elde edilen bilgiler yetersiz olup, 5, 6, 8, 9, 11, 14 ve 17 nolu interferomlar ise en
sağlıklı bilgilerin alınabildiği interferogramlardır.

Şekil 7. 2017.11.24-2019.05.18 Tarihleri arası oluşturulan interferogramlar
5. SONUÇ
DinSAR yöntemi yeryüzündeki büyük ve küçük düşey haraketleri ölçmede kullanılan bir yöntemdir.
Ayrıca yapılan bazı çalışmalar DinSAR yönteminin cm‟nin altında doğrulukla veri elde edildiğini
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ispatlamıştır (Massonet ve Feigl, 1998; Bamler ve Hartl, 1998; Hanssen 2001). Bazı faylarda gözlenen
krip ve heyalan benzeri çok yavaş cereyan eden hareketler (<1 cm) InSAR yöntemiyle başarıyla ortaya
çıkartılabilmektedir (Burgmann vd., 1998, Burgmann vd., 2006, Çakır vd., 2005,). Bu sonuçlar
doğrultusunda Kırıkkale ve çevresine ait bölgelerde 16 aylık bir periyot içerisinde elde edilen 21
interferogram incelendiğinde, çalışma alanında düşey bir hareket gözlemlenmemiştir. Hassasiyetin
1cm’nin altında olduğu göz önünde bulundurularak 16 aylık dönemde Kırıkkale ve çevresi
incelendiğinde var olan haraketin DinSAR yöntemiyle ölçülemeyecek derecede çok küçük düzeyli
hareketler olduğu sonucuna varabiliriz. Diğer yandan, özellikle 5, 6, 8, 9, 11, 14 ve 1’nolu
interferogramlar incelendiğinde, çalışma bölgesinde bulunan yüzeye yakın fay hatlarının bazıları tespit
edilmiştir. Tespit edilen bu faylar AFAD ve MTA tarafından oluşturulan 2012 yılına ait ‘’Diri Fay
Haritası’’ ile çakıştırıldığında, bir örtüşme gözlenmiş olup, tespitlerin tutarlı olduğunu doğrulamıştır.
Bu faylardan en belirgin olanı yukarda belirtilen 7 adet interferogram aracılığıyla Şekil 8’ de
gösterildiği gibidir.

Şekil 8. En belirgin fay hattının 7 farklı interferogramda gösterilmesi
Ayrıca, daha yakından incelendiğinde, bu fay hatların en belirgin olarak görüldüğü 17 nolu
interferogram Şekil 9’ da gösterilmiştir.

Şekil 9. 17’nolu interferogramda belirlenen faylar
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Şekil 8 ve 9’ da gösterildiği gibi kırmızı çizgili yerler AFAD ve MTA tarafından oluşturulan ‘’Diri Fay
Hatları’’ kmz dosyasında bulunan çizimlerdir.
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YÜKSEK MİKTARDA HUNTİT HİDROMAGNEZİTEKLENMESİNİN DÜŞÜK
YOĞUNLUKLU POLİETİLEN KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK, AKIŞ VE YANMAZLIK
ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ
Dr.Öğr. Üyesi Ali Sinan DİKE
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme
Mühendisliği Bölümü
ÖZET
Birçok sektörde gereksinim duyulan polimer esaslı malzemelerin özelliklerinin geliştirilmesinde,
ülkemizde mevcut bulunan doğal minerallerin dolgu malzemesi olarak etkin şekilde kullanılması, yerli
kaynaklardan ekonomik fayda sağlanması açısından önem arz etmektedir. Düşük yoğunluklu polietilen
(LDPE), ambalaj, koruyucu kap ve kablo başta olmak üzere birçok üründe yaygın şekilde
kullanılmaktadır. Petrol bazlı kaynaklar kullanılarak sentezlenen LDPE’nin yanmaya karşı direncinin
oldukça düşük olması, bu polimerin çoğu alanda kullanımını kısıtlamaktadır. Huntit hidromagnezit
(HH),son yıllarda alev geciktirici olarak kullanılmaya başlanmış doğal bir mineraldir. Bu mineralin
dünyadaki en yüksek rezervinin ülkemizde olması ve LDPE’nin ülkemizde üretilen bir polimer olması
nedeniyle mevcut çalışmada HH içeren LDPE kompozitlerinin mekanik ve yanmazlık performansları
incelenmiştir. Toz formundaki HH minerali, LDPE matrisi içerisine ağırlıkça %10, %20 ve %30
oranlarında ekstrüzyon işlemi kullanılarak eklenmiştir. Mekanik test numuneleri enjeksiyonlu
kalıplama, yanmazlık testleri numuneleri basınçlı kalıplama ile şekillendirilmiştir. Eklentisiz LDPE ve
kompozitlerin yanmazlık, mekanik ve akış özellikleri sırasıyla, UL-94 dikey yakma, sınırlayıcı oksijen
indisi (LOI) ve konik kalorimetre testleri, çekme dayanım testi ve eriyik akış hızı (MFR) ölçümleri ile
karakterize edilmiştir. Bu testlere ek olarak, kalorimetre testi sonrası kompozitlerin kül numunelerinin
fotoğrafları incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kompozit Malzemeler, Polietilen, Huntit Hidromagnezit, Ekstrüzyon,
Yanmazlık.
1. GİRİŞ
Bilimsel ve teknik alandaki mevcudiyetleri yaklaşık yüz yıldır kabul edilen polimerler, pratik şekil
verilebilir olmaları, metallerle kıyaslandığında daha düşük ağırlığa sahip olmaları ve çevresel koşullara
karşı dayanımları gibi olumlu özelliklerinin yanında zayıf mekanik dayanım göstermelerinden ötürü
belirli uygulamalar için yeterlilik gösterememektedir [1,2]. Polimerik malzemelerin çeşitli
uygulamalarda etki alanını genişletmek ve zayıf özelliklerini bertaraf etmek amacıyla 1950'li yıllarda
polimer kompozitler üretilmeye başlanmıştır. Polimer esaslı kompozit malzemeler, kullanılan
polimerin toplam maliyetini azaltılmasına ek olarak, polimerin mekanik mukavemet ve ısısal kararlılık
kazanmasında önemli rol oynarlar. Günümüzde, havacılık, savunma, tekstil, otomotiv ve yapı
malzemeleri gibi birçok alanda kendine yaygın şekilde yer bulan bu malzemelerin, gelecekte yeni
araştırma çalışmalarıyla gelişiminin artan bir ivmeyle devam edeceği öngörülmektedir [3-6].

Düşük yoğunluklu polietilen (LDPE), polietilen ana zincirinin çok miktarda uzun zincirli dallar içeren
halidir. Yoğunluk değerleri 0,915 ile 0,925 g/cm3arasında değişkenlik gösteren LDPE, -120 oC
civarında camsı geçiş sıcaklığına ve 110 oC civarında erime noktasına sahiptir [7-9]. LDPE, ambalaj,
koruyucu kap ve kablo başta olmak üzere birçok üründe ana malzeme olarak kullanılmaktadır. Bu
polimer, etilen gazı gibi petrol bazlı kaynaklar kullanılarak üretildiğinden dolayı yanmaya direnci
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oldukça düşük seviyelerdedir. LDPE’nin birçok alanda kullanımını kısıtlayan bu özelliğinin
geliştirilme amacıyla yanmazlık ajanları eklenti olarak kullanılmaktadır [10-13].
Huntit hidromagnezit (HH) son yıllarda polimerik malzemelerin yanmaya karşı direnç kazanması
amacıyla alev geciktirici eklenti olarak kullanılmaya başlanmış doğal bir mineraldir. Ülkemiz, HH
mineralinin dünyadaki en büyük rezervine sahiptir. Ülkemizde başlıca HH içeren yataklar ege ve
akdeniz bölgelerinde bulunmaktadır [14-16]. HH minerali eklenmesinin, poliolefinler, poliüretan ve
etilen vinil asetat gibi birçok polimerik malzemenin mekanik ve yanmazlık özelliklerine etkileri
literatürde araştırılmıştır [17-25].
Bu çalışmada, HH mineralin dünyadaki en yüksek rezervinin Türkiye’de olması ve LDPE polimerinin
ülkemizde Petkim A.Ş. tarafından üretilmesi nedeniyle tamamı ile yerli hammaddeler kullanılarak
kompozit malzemeler hazırlanmıştır. HH içeren LDPE esaslı kompozitlerin mekanik ve yanmazlık
davranışları incelenmiştir. Bu amaçla, toz formundaki HH minerali, LDPE fazı içerisine üç farklı
oranda eriyik karıştırma işlemi kullanılarak eklenmiştir. Mekanik test numuneleri enjeksiyonlu
kalıplama, yanmazlık testleri numuneleri ise basınçlı kalıplama yöntemiyle şekillendirilmiştir. LDPE
ve kompozitlerin yanmazlık, mekanik ve akış performansları sırasıyla, UL-94 dikey yakma, sınırlayıcı
oksijen indisi (LOI) ve konik kalorimetre testleri, çekme dayanım testi ve eriyik akış hızı (MFR)
ölçümleri yardımıyla incelenmiştir. Bu testlere ek olarak, kalorimetre testi sonrası yanan
kompozitlerden kalan kül numunelerinin fotoğrafları paylaşılmıştır.

2. MALZEMELER VE YÖNTEM
2.1 Malzemeler
Bu çalışmada kullanılan LDPE, Petkim A.Ş., İzmir firmasından tedarik edilmiştir. LDPE F2-12 ticari
ismine sahip olan bu polimer numunesi 0,92 gr/cm3 özkütleye sahiptir. HH minerali, Likya Madencilik
firmasından toz formunda tedarik edilmiştir. Ultracarb LH15 ticari ismine sahip olan HH, ağırlıkça %
60 oranında hidromagnezit (Mg5(CO3)4(OH)2.4H2O), % 40 oranında huntit (Mg3Ca (CO3)4)
içermektedir. Üretici firmanın paylaştığı verilere göre HH, 2,5 gr/cm3 özkütle ve 11-13 m2/gr yüzey
alanına sahiptir.

2.2. Kompozitlerin hazırlanması
Kompozit numunelerinin hazırlanması sırasında, HH ağırlıkça % 10, % 20 ve % 30
konsantrasyonlarında, DSM Xplore marka çift vidalı laboratuvar ölçekli ekstrüder kullanılarak LDPE
ile karıştırılmıştır. Kompozitlerin hazırlanması sırasında uygulanan işlem sıcaklığı, karıştırma süresi
ve vidanın dönme hızı gibi ekstrüzyon işlemi parametreleri Tablo 1’de listelenmiştir.
Tablo 1. Kompozitlerin hazırlanmasında uygulanan ekstrüzyon parametreleri
Parametre
İşlemsıcaklığı
Karıştırmasüresi
Vida dönmehızı

Değer
190
5
100

Birim
o
C
dak.
rpm

Karıştırma sonrası kompozit ürünler, çekme testi numuneleri için enjeksiyonlu kalıplama (DACA
Instrument, Micro-injector), yanmazlık testleri numuneleri için basınçlı kalıplama (AtsFaar, Pneumo
hydraulic press) yöntemleri kullanılarak şekillendirilmiştir. Enjeksiyon kalıplama işleminde uygulanan
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proses parametreleri Tablo 2’de sunulmuştur. Basınçlı kalıplama işleminde de aynı sıcaklık değerleri
kullanılmıştır.
Tablo 2. Enjeksiyon kalıplama işleminde uygulanan parametreler
Parametre
Hazne Sıcaklığı
Kalıp Sıcaklığı
Enjeksiyon Basıncı
Bekleme Süresi

Değer
200
50
5
2

Birim
o
C
o
C
bar
dak.

2.3. Karakterizasyon yöntemleri
Hazırlanan kompozit numunelerine çekme testi, Instron 5565A marka çekme testi cihazı kullanılarak
yapılmıştır. Bu test sonucunda, numunelerin çekme dayanımı, yüzde uzama ve çekme modülü
parametreleri her bir malzemenin az üç numunesi için kaydedilmiştir. LDPE ve kompozit numunelerin
eriyik akış hızı (MFR) değerleri, Coesfeld meltfixer marka cihaz kullanılarak ölçülmüştür. Test
sonucunda numunelerin MFR değerleri kaydedilmiştir. Numunelerin sınırlayıcı oksijen indisi (LOI)
parametreleri, ASTM D2863 standartlarına göre FTT marka (Fire Testing Technology Limiting
Oxygen Index Analyzer) cihaz kullanılarak ölçülmüştür. UL 94 dikey yakma testi ASTM D3801
standartlarında belirtilen şekilde gerçekleştirilmiştir. LDPE ve HH içeren kompozitlere konik
kalorimetre testi, ISO 13927 standardı uygulanarak ve FTT marka (Fire Testing Technology, MLC)
marka cihaz kullanılarak uygulanmıştır. Kalorimetre sonrasında numunelerden geriye kalan kül
görüntüleri fotoğraflanmıştır.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1 Kompozitlerin çekme testi
Kompozitlerin çekme testi sonucunda elde edilen çekme mukavemeti, yüzde uzama ve çekme modülü
verileri Tablo 3’te listelenmiştir. LDPE ve HH içeren kompozitlerin karakteristik çekme-uzama eğrileri
Şekil 1’de paylaşılmıştır.

Tablo 3. Kompozitlerin çekme testi verileri
Numune
LDPE

Çekme Mukavemeti (MPa) Yüzde Uzama (%) Çekme Modülü (MPa)
13,2 ± 0,3
79,8 0,5
69,6 0,7

LDPE/10 HH

13,9 0,2

73,4 0,4

71,8 0,5

LDPE/20 HH

12,5 0,3

70,2 0,4

74,5  0,4

LDPE/30 HH

11,8 0,4

59,7 0,3

76,7 0,6

Hazırlanan kompozitlerin çekme testleri incelendiğinde; %10 HH eklenmesi ile LDPE’nin çekme
mukavemeti değeri 0,7 oranında artış sergilemiştir. Daha fazla HH yüklemelerinde çekme
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mukavemetinin azalmasına sebebiyet vermiştir. Diğer taraftan, çekme modülü parametresi, HH
eklemelerinden sonra belirgin artışlar vermiştir. Çekme modülündeki en yüksek artış %20 oranında
HH içeren kompozitte görülmüştür. Şekil 1’de görüldüğü üzere; LDPE’nin yüzde uzama değeri HH
eklenmesiyle düşme eğilimi göstermiştir. Kompozit içerisindeki HH konsantrasyonu arttıkça, yüzde
uzama değeri düşmektedir. Benzer sonuçlara literatürdeki çalışmalarda da rastlanmıştır [26-32].

Şekil 1.LDPE ve kompozitlerin çekme-uzama eğrileri

3.2 Kompozitlerin akış özellikleri
Eklentisiz LDPE ve kompozitlerin erime akış hızı değerleri Şekil 2’de gösterilmiştir. MFR sonuçlarına
göre, ekleme yapılmamış LDPE’nin MFR değeri, HH eklemeleri ile belirli oranlarda düşmüştür. HH
parçacıklarının, konsantrasyon arttıkça polimer fazından ziyade kendi içinde etkileşimde bulunarak
topaklanma oluşturmalarının, MFR değerlerinde az da olsa düşüş gözlenmesine sebebiyet vermiştir
[33-38]. Bu düşme oranlarının, proses işlemlerinde sıkıntı yaratacak düzeyde olmadığı sonucuna
varılmıştır.
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Şekil 2. LDPE ve kompozitlerin ölçülen MFR değerleri

3.3 Kompozitlerin yanmazlık performansları
Kompozitlerin LOI ve UL-94 yanmazlık testleri sonuçları Tablo 4’te paylaşılmıştır. UL-94 testi,
polimerik malzemelerin özellikle oda şartlarındaki yanmaya karşı direncini gözlemleme amacıyla
gerçekleştirilmektedir. BC parametresi, numunenin hiç durmadan yandığını belirtmektedir. V2
parametresi, numunenin ilk ve ikinci yakmadan sonra ölçülen yanma süresinin 30 saniyeden fazla
olmadığını, V1 parametresi ise V2’den farklı olarak numuneden düşen damlanın altındaki pamuğu
yakmadığını belirtmektedir. Bu çalışmada ulaşılamayan V0 değeri ise ilk ve ikinci yakmadan sonra
ölçülen her bir yanma süresinin 10 saniyeyi geçmediğini tanımlamaktadır [39-41].

Tablo 4. LDPE ve kompozitlerinin alev alma testi sonuçları
UL-94
LOI
Numune
LDPE
BC
18,8
LDPE-10 HH
V2
19,5
LDPE-20 HH
V2
20,1
LDPE-30 HH
V1
21,0
Tablo 4 incelendiğinde, test süresince tamamen yanan LDPE numunesinin HH eklentisi sayesinde
yanmazlık özellik kazandığı anlaşılmaktadır. %10 ve %20 HH konsantrasyonlarında V2 parametresi
bulunmuş olup, en yüksek ekleme oranı olan %30 HH konsantrasyonunda V1 parametresine
ulaşılmıştır.
LOI testi, polimerik malzemenin yüzde kaç oksijen ortamında yanmaya başladığını saptamak amacıyla
yapılmaktadır. Havada yaklaşık %22 oranında oksijen bulunduğu için, 22 üzerinde bir değere sahip
olan numuneler oda koşullarında yanmamaktadır. Tablo 4’teki LOI değerleri incelendiğinde,
LDPE’nin LOI değerinin eklenen HH konsantrasyonuyla doğru orantılı olarak arttığı gözlenmektedir.
LOI değerinde ulaşılan en yüksek artışa LDPE-30 HH numunesinde rastlanmıştır. LOI değeri diğer
polimerlerin çoğundan düşük olan LDPE’nin bu değerinin 2 birimden fazla arttırılmış olması, yanma
direncinde belirgin bir iyileşme olarak saptanmıştır [42-45].
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Şekil 3. LDPE ve kompozitlerin ısı salma hızı-zaman eğrileri

Polimerik malzemelerin yanma sırasında ortama ne kadar ısı verdiği ve ne kadar kütle kaybına maruz
kaldığı konik kalorimetre testi yardımıyla saptanmaktadır. Test sonrasında elde edilen ısı salma hızı
(HRR: heat release rate) parametresindeki azalma, test edilen malzemenin yanmaya karşı direnç
gösterdiğini belirtmektedir [46-48].
Şekil 3’te sunulan katkısız LDPE ve kompozitlerin HRR-zaman eğrileri incelendiğinde; HH içeren
LDPE esaslı kompozitlerin HRR’nin pik değerlerinin LDPE’ninkine oranla belirgin şekilde düşük
olarak bulunduğu görülmektedir. Bu sonuca ek olarak, katkısız LDPE’nin 140 saniye civarında olan
tutuşma süresi (TTI: time to igniton), yapıya HH eklenmesinin ardından yaklaşık 160-170 saniye
aralığına kaymıştır. Bu parametredeki artış, malzemenin yanmasının gecikme davranışı sergilediğini
belirtmektedir. En yüksek tutuşma süresini %30 HH içeren numune göstermiştir. Bu bulgular ışığında;
HH içeren kompozitlerin, yanma sırasında eklentisiz LDPE’ye oranla daha az ısı salma davranışına ek
olarak daha geç tutuşma eğilimi gösterdiği saptanmıştır.
Şekil 4’te paylaşılan, kompozitlerin konik kalorimetre testi sonrası elde edilen kül kalıntılarının
fotoğrafları incelendiğinde; düşük oranda HH içeren kompozitin yanma sırasında HH mineralinin
yapısında bulunan magnezyum oksit ve kalsiyum oksit, yanma sırasındaki bozunmasında
karbondioksit gazını saldığı için kabarık bir kül meydana geldiği, yüksek oranda HH içeren numunenin
ise polimer fazının azalmasından dolayı yanma sonra çatlakların oluştuğu gözlenmektedir [14,16,4951].
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Şekil 4. Kompozitlerin konik kalorimetre testi sonrası kül fotoğrafları
4. ÇIKARIMLAR
Bu çalışmada, üç farklı konsantrasyonda HH ilavesinin LDPE’nin mekanik ve yanmazlık özellikleri
üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Test sonuçları incelendiğinde; HH içeren LDPE’nin, eklentisiz
LDPE’ye oranla yanmazlık performansında iyileşmeler gözlenmiştir. LDPE’nin LOI değeri, eklenen
HH miktarıyla doğru orantılı olarak artmış ve en yüksek LOI değerine eklentisiz LDPE’ye göre 2
birimden fazla LOI değeri gösteren %30 HH katkılı kompozitte ulaşılmıştır. Bu numune, aynı zamanda
kalorimetre testinde en düşük ısı salma hızı ve en geç tutuşma süresi sergilemiştir. LDPE numunesinin
çekme dayanımı %10 oranında HH eklenmesi ile bir miktar artış gösterirken, daha fazla HH ilavesi
çekme dayanım değerinde düşüşe neden olmuştur. Kompozitlerin kopma uzama parametreleri de HH
yüklemeleriyle bariz oranda düşüş sergilemiştir. HH içeren LDPE’nin MFR değerleri, eklentisiz
LDPE’ye kıyasla bir miktar düşük bulunmakla birlikte, söz konusu azalma kompozitlerin işlem
görmesini zorlamayacak kadar düşük seviyededir.
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ÇUKUROVA’DA KURU KOŞULLARDA EKİM ZAMANLARINA GÖRE UYGULANAN
DEĞİŞİK GÜBRE DOZLARININ, YAĞLIK AYÇİÇEĞİNDE (HELİANTHUS ANNUUS L.)
VERİM VE VERİM ÖĞELERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF DIFFERENT FERTILIZER DOSES AND SOWING TIMES ON SEED YIELD
AND YIELD COMPONENT OF OILY SUNFLOWER (HELIANTHUS ANNUUS L.) IN DRY
LAND AREA IN ÇUKUROVA REGION
Ali TUNÇ
Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. HALİS ARIOĞLU
Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

ÖZET
Bu araştırma, Çukurova bölgesi kuru koşullarında ekim zamanlarına göre uygulanan değişik
gübre dozlarının, yağlık ayçiçeğinde ( Helianthus annuus L.) verim ve verim öğelerine etkisini
saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada dört farklı ekim zamanında (25 Mart, 8 Nisan, 24 Nisan,
9 Mayıs), dört farklı dozda 20.20.0 kompoze gübre (NP) dozu (0 kg/da, 10 kg/da,15 kg/da, 20 kg/da)
uygulaması yer almıştır. Araştırma Adana ili, Sarıçam ilçesi Dutluca mahallesinde bulunan arazide
2019 yılında yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak kullanılan P64LC108 ayçiçeği çeşidinde
çıkış süresi, çiçeklenme süresi, olgunlaşma süresi, bitki boyu, tabla çapı, tohum iç oranı, tohum yağ
oranı, protein oranı, hektolitre ağırlığı, tohum verimi ve yağ verimi incelenmiştir.
Elde edilen verilere göre ekim zamanı uygulamasının tohum iç oranı hariç, diğer özellikler
üzerine etkisi istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Ekim zamanı geciktikçe; bitki boyu, tohum iç
oranı, protein oranı, hektolitre ağırlığı, tohum verimi ve yağ verimi değerlerinde artış gözlenmiştir.
İncelenen diğer özelliklere ait değerlerde ise azalışların olduğu belirlenmiştir. Gübre dozu arttıkça;
bitki boyu, tabla çapı, tohum yağ oranı, tohum verimi ve yağ verimi değerlerinde artış olduğu
belirlenmiştir. Araştırma sonucunda dekara en yüksek tohum verimi, üçüncü ekim zamanında ve ekim
öncesi 15 kg/da 20.20.0 taban gübresinden uygulanan parsellerden (462.2 kg/da) elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ayçiçeği, Ekim zamanı, Gübre dozu, Tarımsal özellikler

ABSTRACT
The aim of this study was to determine the effect of different fertilizer doses and sowing times
on yield and yield components of oily sunflower (Helianthus annuus L.) in dry land area in Çukurova
region. The sowing times were arranged such as 25 March, 8 April, 24 April and 9 May, and four
fertilizer doses such as 0, 10, 15 and 20 kg/da 20.20.0 compose fertilizer. This study was conducted in
Dutluca village in Sarıcam-Adana in 2019 and P64LC108 sunflower variety was used as a plant
material. In this research; germination and flowering duration, growing period, plant height, head
diameter, shelling percentage, oil and protein percentage, hectoliter weight, seed and oil yield per decar
characteristics were investigated.
According to result, the effect of sowing time application on investigated characteristics except
seed rate was found to be statistically significant. The plant height, shelling percentage, protein content,
hectoliter weight, seed and oil yield values were increased and the data belonging to others
characteristics were decreased when the sowing times delayed. The plant height, head diameter, oil
content, seed yield and oil yield values were increased when the fertilizer application rate increased.
The highest seed yield (462.2 kg/da) was obtained in 15 kg/da fertilizer (20.20.0) applied plots in 24
April sowing time.
Keywords: Sunflower, Sowing time, Fertilizer dose, Agronomic characteristics
1. GİRİŞ
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İçerdiği yüksek orandaki yağ ve protein nedeniyle insan ve hayvan beslenmesinde önemli bir
yere sahip olan ayçiçeği, dünya yağlı tohum üretimi bakımından üçüncü sırada yer almaktadır. Dünya
ayçiçeği tarımında üretilen tohumların %90’a yakını yağ sanayinde kullanılmaktadır. 2018 yılı
verilerine göre dünya yağlı tohum üretimi 574 milyon ton olup, bunun %9.0’unu (51.5 milyon ton)
ayçiçeği tohumu oluşturmaktadır (Anonim, 2018). Yine aynı şekilde dünya ham yağ üretimi 195
milyon ton olup, bunun 17.63 milyon tonu (%9.0) ayçiçeğinden elde edilmiştir (FAO, 2018).
Dünya yağlı tohum üretiminde üçüncü sırada yer alan ayçiçeği, ülkemizde ise en çok ekim alanı
olan ve üretimi yapılan yağ bitkilerinin başında yer almaktadır. 2018 yılı verilerine göre ülkemizde
üretilen yağlı tohum miktarı 3.8 milyon ton olup, bunun 1.8 milyon (%47) tonunu ayçiçeği tohumu
oluşturmaktadır (TUİK, 2018). Her geçen döneme göre verimde, üretimde ve ekim alanlarında artış
olduğu görülmesine rağmen, ayçiçeği üretimi, tüketimi karşılayamamakta, bu durum Türkiye’yi
ayçiçeği ticaretinde ithal eden ülkeler konumuna sokmaktadır. Türkiye’de; ayçiçeği yağının insanların
damak lezzetine hitap etmesi ve içerdiği doymamış yağ asidi değerleri bakımından, bilinçli tüketime
önem veren Türk insanının tercihi olmuştur.
Akdeniz bölgesinde, ayçiçeği tarımı son dönemlerde üreticiler tarafından değerli bulunmakta
ve tercih edilmektedir. Bölgede yağ fabrikalarının bulunması ayçiçeği tarımının cazip hale gelmesine,
yaygınlaşmasına ve gelişmesine olanak sağlamaktadır. Toprak seçiciliği fazla olmayan ayçiçeği bitkisi,
taban suyu yüksek olmayan eğimli arazilerde rahatça yetiştirilebilmektedir. Akdeniz bölgesinde ŞubatMart aylarında ekilen ayçiçekleri, diğer bölgelere göre erken hasada gelmekte ve hasat edilmektedir.
Bu durum ayçiçeği alım fiyatlarının yüksek olmasına neden olmakta ve ayçiçeği üretimi bölge çiftçileri
için karlı bir bitki olmaktadır. Çukurova bölgesinde Ayçiçeği tarımı daha çok sulanmayan kıraç tabir
edilen alanlarda ekim nöbeti uygulaması (buğdayla) için kullanılmaktadır. Ayçiçeğine uygun toprak
ve uygun iklimin bulunması yanında ekim, bakım ve hasat için belirli alt yapıya sahip alet ve
mekanizasyonun varlığı, birim alandan yeterli verimin alınmasını sağlamaktadır. Çukurova ayçiçeği
tarımı için potansiyeli yüksek bölgemizdir ve üretim her geçen yıl artmaktadır.
Çukurova’nın önemli illerinden Adana, ayçiçeği tarımı bakımından Türkiye üretiminde ilk
sıralarda görülmektedir. TÜİK verilerine göre 2013 yılında 100 bin ton üretimle %6,6’lık paya sahip
olan Adana ili, 2017 yılında 195 bin ton üretimle %9,9’luk bir paya sahip olduğu görülmektedir.
Türkiye ayçiçeği üretiminde ilk sırayı Tekirdağ (%19), Konya (%13), Edirne (%12) ve Adana (%9.9)
illeri almaktadır (TUİK, 2017).
Tarımsal üretimin vazgeçilmez girdilerinden biri gübrelerdir. Birim alandan daha fazla ürün
alabilmek için kullanılan gübrelerin içerisinde bitkilerin kesin ihtiyaç duyduğu kimyasal bileşikler
bulunmaktadır. Üreticiler tarafından kullanımı artan kimyasal gübrelerin, kullanılan miktar
doğrultusunda verim artışı elde edilememektedir. Bunun nedeni yapılan gelişi güzel gübrelemelerin
toprak yapısını bozması, toprakta bulunan bitki besin elementlerinin dengesizliğine yol açması sonucu
toprak veriminin düşmesi ve çevre kirliliğinin artması gösterilebilir. Ayrıca verim artışını engelleyen
bir diğer durum ise gübre fiyatlarındaki olağan üstü artışların yaşanması sonucu maliyet sıkıntısının
yaşanmasıdır. Bu durum ürün kalitesini de olumsuz yönde etkilemektedir. Gübre kullanımını daha
etkin hale getirebilmek için, gübre-bitki-çevre arasındaki bağın bilinmesi gerekmektedir. Gübre,
bitkilerin istediği formda, nicelikte ve uygun uygulama zamanında verilmesi durumunda, üretici
tarafından istenilen verim ve kalite elde edilebilir. Bu nedenle gübrenin verim ve kalite öğelerine
etkisini belirleyen araştırmalar son derece önemlidir.
Ekim zamanı tarımsal üretimin dikkate alınması gereken en önemli konuların başında
gelmektedir. Bitkiler için uygun ekim zamanının belirlenmesi çimlenme ve fide gelişimini, büyümeyi,
verimi ve kaliteyi en iyi seviyelere getirmektedir. Uygun ekim zamanında ekilmeyen bitkilerde, don
riski, düzensiz çimlenme, hastalıklar, zararlı istilaları ve hasat için uygun kriterlerin sağlanamaması
gibi sorunlar teşkil etmektedir. Bu durumlar işgücü ve maliyeti artırırken, verim ve kalitede düşmelerin
yaşanmasına sebep olmaktadır. Özellikle sulanamayan kıraç alanlarda, ekimin geç yapılması halinde
bitkiler kış yağışlarından yeterince yararlanamazlar. Bu durum verimin düşmesine neden olmaktadır.
Bu nedenle, kıraç alanlarda ekim zamanının doğru olarak belirlenmesi büyük önem arz etmektedir.
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Bu çalışmanın amacı, Çukurova bölgesinde, kuru koşullarda farklı ekim zamanlarına göre
uygulanan değişik gübre dozlarının, yağlık ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) verim ve verim
öğelerine etkisini belirlemektir.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Materyal
Çukurova bölgesinde ayçiçeğinin uygun ekim zamanını ve uygulanacak olan en uygun taban
gübre dozunu belirlemek amacı ile yürütülen bu çalışmada materyal olarak Pioneer P64LC108 çeşidi
ve 20.20.0 kompoze gübresi kullanılmıştır.
Pioneer P64LC108 çeşidi; köse hastalığının bilinen ırklarına karşı yüksek seviyede toleranslı,
verem otunun (Orabanş) bilinen ırklarına karşı yüksek seviyede toleranslı, orta erkenci, kuraklığa karşı
yüksek derecede dayanıklıdır. Ayrıca, Clearfield® teknolojisine uygun ayçiçeği çeşitleri içerisinde çok
yüksek verim potansiyeline ve yağ oranına sahiptir. Bu çeşidin tabla yapısı eğik ve dışbükey, fizyolojik
oluma geliş süresi 87-109 gün arasında değişmektedir.
Denemede materyal olarak kullanılan 20.20.0 kompoze gübresi ise, bünyesinde %20 azot ve
%20 fosfor olmak üzere iki önemli bitki besin elementini bir arada bulunduran ve üreticiler tarafından
ayçiçeği tarımında yaygın olarak kullanılan bir gübre çeşididir.
2.2. Deneme Yerinin İklim ve Toprak Özellikleri
Denemenin yürütüldüğü Adana ilinde; kışlar ılık ve yağışlı, yazlar sıcak ve kurak geçen tipik
Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir. Deneme süresince ölçülen ortama sıcaklık değerleri uzun yıllarda
10.5 °C ile 28.7 °C arasında değişirken, 2019 yılında ortalama sıcaklık değerleri 11.8 °C ile 29.6 °C
arasında değişim göstermiştir. Denemenin yürütüldüğü 2019 yılının aynı dönemine ait değerler ile
uzun yıllara ait iklim verileri karşılaştırıldığında, aralarında önemli bir fark olmadığı gözlenmiştir.
Uzun yıllar ortalama değerlerine göre, denemenin yürütüldüğü döneme ait toplam yağış miktarı 302.8
mm iken, 2019 yılında bu değer 311.0 mm olarak gerçekleşmiştir. Uzun yıllar ortalamasına göre
toplam yağış miktarı, denemenin yürütüldüğü 2019 yılında önemli bir sapma göstermemiştir.
Araştırma alanındaki toprak bünyesi killi-tınlı yapıya sahip olup, pH’sı 8.06 olarak
bulunmuştur. Kimyasal özellikleri yönünden organik madde oranı %0.55, bitkilere elverişli P 2O5
miktarı 0.06 kg/da, elverişli K2O miktarı ise 74,85 kg/da olarak belirlenmiştir. Yarayışlı mikro
elementler bakımından ise çinko miktarı (0.462 mg/da) yetersiz, demir (5.021 mg/da), mangan (3.121
mg/da), bakır miktarları (0.458 mg/da) ise yeterli olarak belirlenmiştir.
2.3. Araştırma Yöntemi ve Uygulama Tekniği
Araştırmaya konu olan deneme bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak
kurulmuştur. Denemede ekim zamanları ana parseller, taban gübresi uygulamaları ise alt parseller
olarak düzenlenmiştir. Toprak, ekim öncesi goble-disk ile yüzlek olarak işlenmiştir. Ekim öncesi
parseller belirlenmiş ve ekim zamanlarına göre gübre uygulamaları yapılmış ve arkasından tırmık
çekilerek gübrenin toprağa karışması sağlanmıştır. Deneme planına göre belirlenen parsellere dekara
0 (kontrol), 10, 15 ve 20 kg kompoze gübre (20.20.0) düşecek şekilde, elle serpme olarak uygulanmış
ve daha sonra tırmıkla toprağa karıştırılmıştır.
Denemeyi oluşturan parsellerin boyu 500 cm, eni ise 420 cm (21.0 m2) olarak ayarlanmış ve
her parsele altı sıra ekim yapılmıştır. Ayrıca, araştırmada sıra arası 70 cm, sıra üzeri 30 cm olacak
şekilde ocak usulü yöntemle, tohumları elle ekilmiştir.
Denemenin ekim işlemi yapılıp, tüm parsellerde çıkış sağlandıktan sonra, bitkiler 10-15 cm
boyuna ulaştığında, tekleme yapılmış olup 30-35 cm boyuna ulaştığında ise boğaz doldurma
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yabancı otlarla mücadele için sıra araları ve sıra üzerine el çapası
yapılmıştır. Çıkıştan daha sonraki günlerde tarlanın ve bitkilerin ihtiyaçlarına göre, çapalama, yabancı
ot kontrolü ve diğer kültürel işlemler yapılmıştır.
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Çukurova koşullarında ana ürün olarak yetiştirilen ayçiçeği bitkisi hasat olgunluğuna
geldiğinde (ekimden 110-135 gün sonra) parsellerden örnekleme yapılmıştır. Örnekleme yapıldıktan
sonra parsellerdeki iki kenar sırası atılarak ortadaki bitkiler 6 - 28 Ağustos 2019 tarihi arasında elle
hasat edilmiştir. Hasat edilen bitkiler patoz denilen aletten geçirilerek tohumlar ayrılmıştır.
2.4. Araştırmada İncelenen Özellikler
Her parselden, hasat olgunluğundaki bitkilerden tesadüfen 10 adet bitki seçilerek örnekleme
yapılmıştır. Bu seçilen 10 adet bitkide sırasıyla aşağıdaki özellikler incelenmiştir.
1. Tabla çapı: Hasattan sonra hasat alanındaki 10 bitkinin tabla çapları ölçülüp ortalamaları alınıp
cm olarak ifade edilmiştir.
2. İç oranı: Her parselden alınan 10'ar gramlık örnekler kabuklarından ayrılıp içleri tartılarak
aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır. Tohum iç oranı = İç ağırlığı (g) / Kabuklu ağırlık (g) x 100
3. Tohum Yağ oranı: Her parselden alınan 3-4 g tohum içleri çıkartılarak, havanda ezilerek ve
bunlardan 2 g numune alınarak kartuşlara konulduktan sonra yağ oranları Soxhelet Metodu ile petrol
eteri (40-60 0C) ekstraksiyonunda 6 saat süre ile analiz edilmiştir.
4. Tohum Verimi (kg/da): Her parselden elde edilecek tohumlar tartılmış, parsel veriminden
gidilerek dekara tohum verimi kg/da olarak hesaplanmıştır.
5. Yağ Verimi (kg/da): Yağ oranları, tohum verimi ile çarpılarak hesaplanmıştır.
3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Tabla Çapı
Farklı ekim zamanlarının ve taban gübresi (20.20.0) uygulamalarının ayçiçeğinde, tabla çapı
üzerine etkileri bakımından elde edilen değerler Şekil 1’de verilmiştir. Şeklin incelenmesinden de
görüleceği gibi, tabla çapı değerleri bakımından ekim zamanları arasında istatistiksel olarak önemli
düzeyde farklılıklar saptanmıştır. Ekim zamanlarına göre tabla çapı değerleri 17.5-20.9 cm arasında
değişim göstermiş olup, en yüksek tabla çapı değeri üçüncü ekim zamanında (20.9 cm), en düşük tabla
çapı değeri ise ikinci ekim zamanında (17.5 cm) saptanmıştır.
Tabla Çapı (cm)
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Şekil 1. Farklı ekim zamanlarının ve uygulanan farklı dozlardaki taban gübrelerinin tabla çapı
değerlerine etkileri

Farklı gübre dozu uygulamalarına göre tabla çapı değerleri 18.6-19.8 cm arasında değişim
göstermiştir. Tabla çapı değerleri bakımından, farklı dozlardaki taban gübresi uygulamaları arasındaki
farkın istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. En yüksek tabla çapı değeri (19.8 cm) 20 kg/da 20.20.0
taban gübresi uygulanan parsellerdeki bitkilerde ölçülmüştür. Bu değeri sırası ile 15 kg/da 20.20.0
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(19.4 cm) ve 10 kg/da 20.20.0 (19.2 cm) gübre uygulamaları izlemiştir. En düşük tabla çapı değerini
ise hiç gübre uygulaması yapılmayan parsellerdeki bitkilerden elde edilmiştir (Şekil 1).
2. İç Oranı
Şekil 2’nin incelenmesinden de görüleceği gibi tohum iç oranı değerleri bakımından ekim
zamanları arasında istatistiksel olarak farklılıklar saptanmamıştır. Ekim zamanlarına göre tohum iç
oranı değerleri %71.0-73.2 arasında değişim göstermiş olup, en yüksek tohum iç oranı değeri ikinci
ekim zamanında (%73.2), en düşük tohum iç oranı değeri ise dördüncü ekim zamanında (%71.0)
saptanmıştır.
Farklı gübre dozu uygulamalarına göre tohum iç oranı değerleri %71.7-72.9 arasında değişim
göstermiştir. Tohum iç oranı değerleri bakımından, farklı dozlardaki taban gübresi uygulamaları
arasındaki farkın istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. En yüksek tohum iç oranı değeri (%72.9 )
15 kg/da 20.20.0 taban gübresi uygulanan parsellerdeki bitkilerde ölçülmüştür. Bu değeri 10 kg/da
20.20.0 (%72.3 ) ve 20 kg/da 20.20.0 (%72.2 ) gübre uygulamaları izlemiştir. En düşük tohum iç oranı
değerini ise hiç gübre uygulaması yapılmayan parsellerdeki bitkilerden elde edilmiştir (Şekil 2)
İç Oranı (%)
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Şekil 2. Farklı ekim zamanlarının ve uygulanan farklı dozlardaki taban gübrelerinin tohum iç
oranı değerlerine etkileri

3. Tohum Yağ Oranı
Farklı ekim zamanlarının ve taban gübresi (20.20.0) uygulamalarının ayçiçeğinde, yağ oranı
üzerine etkileri bakımından elde edilen değerler Şekil 3’de verilmiştir.
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Yağ Oranı (%)
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Şekil 3. Farklı ekim zamanlarının ve uygulanan farklı dozlardaki taban gübrelerinin tohum
yağ oranı değerlerine etkileri

Şekil 3’ün incelenmesinden de görüleceği gibi, tohum yağ oranı değerleri bakımından ekim
zamanları arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde farklılıklar saptanmıştır. Ekim zamanlarına göre
tohum yağ oranı değerleri %57.3-%62.2 cm arasında değişim göstermiş olup, en yüksek tohum yağ
oranı değeri birinci ekim zamanında (%62.2 ), en düşük tohum yağ oranı değeri ise dördüncü ekim
zamanında (%57.3 ) saptanmıştır.
Farklı gübre dozu uygulamalarına göre tohum yağ oranı değerleri %58.0-%60.6 arasında
değişim göstermiştir. Tohum yağ oranı değerleri bakımından, farklı dozlardaki taban gübresi
uygulamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. En yüksek tohum yağ oranı
değeri (%60.6 ) 15 kg/da 20.20.0 taban gübresi uygulanan parsellerdeki bitkilerde ölçülmüştür. Bu
değeri 20 kg/da 20.20.0 (%59.3 ) ve 10 kg/da 20.20.0 (%58.6 ) gübre uygulamaları izlemiştir. En düşük
tohum yağ oranı değerini ise hiç gübre uygulaması yapılmayan parsellerdeki bitkilerden elde edilmiştir
(Şekil 3).
4. Tohum Verimi
Farklı ekim zamanlarının ve taban gübresi (20.20.0) uygulamalarının ayçiçeğinde, tohum
verimi üzerine etkileri bakımından elde edilen değerler Şekil 4’de verilmiştir.
Tohum Verimi (kg/da)
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4.

Şekil 4. Farklı ekim zamanlarının ve uygulanan farklı dozlardaki taban gübrelerinin tohum
verimi değerlerine etkileri

Şekil 4’ün incelenmesinden de görüleceği gibi, tohum verimi değerleri bakımından ekim
zamanları arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde farklılıklar saptanmıştır. Ekim zamanlarına göre
tohum verimi değerleri 256.7 kg/da-446.4 kg/da arasında değişim göstermiş olup, en yüksek tohum
verimi değeri üçüncü ekim zamanında (446.4 kg/da), en düşük tohum verimi değeri ise birinci ekim
zamanında (256.7 kg/da) saptanmıştır.
Farklı gübre dozu uygulamalarına göre tohum verimi değerleri 337.8-363.4 kg/da arasında
değişim göstermiştir. Tohum verimi değerleri bakımından, farklı dozlardaki taban gübresi
uygulamaları arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. En yüksek tohum verimi değeri
(363.4 kg/da) 15 kg/da 20.20.0 taban gübresi uygulanan parsellerden elde edilmiştir. Bu değeri 20
kg/da 20.20.0 (358.8 kg/da) ve 10 kg/da 20.20.0 (339.1kg/da) gübre uygulamaları izlemiştir. En düşük
tohum verimi değerini ise hiç gübre uygulaması yapılmayan parsellerden elde edilmiştir (Şekil 4).
Farklı ekim zamanlarına göre, farklı dozlardaki taban gübre uygulamasından elde edilen tohum
verimi değerleri 233.0-462.2 kg/da arasında değişim göstermiştir. Ancak, tohum verimine etkileri
bakımından, ekim zamanı x gübre dozu uygulamaları arasındaki interaksiyon, istatistiksel olarak
önemsiz bulunmuştur (Çizelge 4.16).tohum verimi en çok üçüncü ekim zamanında, dekara 15 kg taban
gübresi uygulamasının yapıldığı parselden (462.2kg/da) elde edilirken, en düşük tohum verimi değeri
233.0 kg/da ile birinci ekim zamanında 10 kg/da taban gübresi uygulamasının yapıldığı parsellerde
ölçülmüştür (Şekil 4).
Erken ekim ile bitki toprak nemi ve bitki besin maddelerinden daha çok yararlanarak verimlilik
kapasitelerini artırmakta; geç ekimde ise yağış yetersizliği ile toprak nemindeki azlık nedeniyle verim
düşmektedir (Coşge ve Ulukan 2005). Konu ile ilgili yapılan birçok çalışmada araştırıcılar (Chavan ve
ark.1990; Lupu ve ark.1990; Jadhav ve ark.1991; Pasda ve Diepenbrock 1991; Andrade 1995; Bajpai
ve Singh 1995; Hussain ve Pooni 1997; Buttar ve Uppal 1997; Reddy ve Giri 1997; Leto ve ark.2000;
Flagella ve ark.2002; Soriano ve ark.2004; Ali ve ark.2004; Ekin 2005; Coşge ve Ulukan 2005; Yıldız
ve ark. 2009) yüksek tane verimi için erken ekimin gerekli olduğu bildirilmektedir. Fakat tane verimi
bakımından çalışma sonuçları ile bu sonuçlar benzerlik göstermemektedir. Yapılan bu çalışmada en
yüksek tane verimi üçüncü ekim zamanından alınmıştır.
5.Yağ Verimi
Şekil 5’in incelenmesinden de görüleceği gibi, yağ verimi değerleri bakımından ekim zamanları
arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde farklılıklar saptanmıştır. Ekim zamanlarına göre yağ
verimi değerleri 159.9-256.8 kg/da arasında değişim göstermiş olup, en yüksek yağ verimi değeri
üçüncü ekim zamanında (256.8 kg/da), en düşük yağ verimi değeri ise birinci ekim zamanında (159.9
kg/da) saptanmıştır.

www.iksadkongre.org

Sayfa 61

Tam Metin Kitabı

ULUSLARARASI 5 OCAK UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
3-5 OCAK 2020 / ADANA

Yağ Verimi (kg/da)
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Şekil 5. Farklı ekim zamanlarının ve uygulanan farklı dozlardaki taban gübrelerinin yağ verimi
değerlerine etkileri

Farklı gübre dozu uygulamalarına göre yağ verimi değerleri 194.7-219.2 kg/da arasında
değişim göstermiştir. Yağ verimi değerleri bakımından, farklı dozlardaki taban gübresi uygulamaları
arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. En yüksek yağ verimi değeri (219.2 kg/da) 15
kg/da 20.20.0 taban gübresi uygulanan parsellerden elde edilmiştir. Bu değeri sırası ile 20 kg/da 20.20.0
(211.4 kg/da) ve 10 kg/da 20.20.0 (197.4 kg/da) gübre uygulamaları izlemiştir. En düşük yağ verimi
değeri ise hiç gübre uygulaması yapılmayan parsellerden elde edilmiştir (Şekil 5).
Farklı ekim zamanlarına göre, farklı dozlardaki taban gübre uygulamasından elde edilen yağ
verimi değerleri 143.4-270.7 kg/da arasında değişim göstermiştir. Ancak, yağ verimine etkileri
bakımından, ekim zamanı x gübre dozu uygulamaları arasındaki interaksiyon, istatistiksel olarak
önemsiz bulunmuştur (Çizelge 4.18). Yağ verimi en fazla üçüncü ekim zamanında ve dekara 15 kg
taban gübresi uygulamasının yapıldığı parselden (270.7 kg/da) elde edilirken, en düşük yağ verimi
değeri 143.4 kg/da ile birinci ekim zamanında ve hiç gübre uygulaması yapılmayan parsellerden elde
edilmiştir (Şekil 5).
4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Elde edilen bulgulara göre, ekim zamanı uygulamasının incelenen karakterler içerisinde
çiçeklenme süresi, olgunlaşma süresi, tabla çapı, yağ oranı, protein oranı, hektolitre ağırlığı ve yağ
verimi üzerine etkileri önemli bulunmuştur. Ekim zamanı geciktikçe, bitki boyu, tane iç ve protein
oranları hariç incelenen diğer tüm karakterlerde azalma belirlenmiştir. Diğer taraftan, çıkış,
çiçeklenme ve yetişme süreleri ise kısalmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Çukurova bölgesi kuru
koşullarda ayçiçeği için en uygun ekim zamanının 24 Nisan, uygulanacak taban gübresinin miktarı ise
dekara 15 kg 20.20.0 gübresi olduğu sonucuna varılmıştır.
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ANA ÜRÜN KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN FARKLI BÜYÜME ÖZELLİĞİNE SAHİP
YERFISTIĞI ÇEŞİTLERİNDE, SIRA ÜZERİ UZAKLIĞININ VERİM VE BAZI
TARIMSAL ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
THE EFFECT OF INTER-ROW SPACING ON POD YIELD AND SOME AGRONOMIC
CHARACTERISTICS OF DIFFERENT GROWTH TYPE PEANUT VARIETIES GROWN IN
MAIN CROP GROWING CONDITION
Abdullah KENETLİ
Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Halis ARIOĞLU
Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

ÖZET
Bu araştırma, Çukurova bölgesi ana ürün koşullarında yetiştirilen farklı büyüme özelliğine
sahip yerfıstığı çeşitlerinde, sıra üzeri uzaklığının verim ve bazı tarımsal özelliklere etkisini belirlemek
amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 2 farklı yerfıstığı çeşidinde (NC-7 ve Halisbey), 5 farklı sıra üzeri
uzaklığı (5, 10, 15, 20, 25 cm) kullanılmıştır. Araştırma Ç.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü deneme
arazisinde 2019 yılında yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan yerfıstığı çeşitlerinde; bitki başına
meyve sayısı, bitki başına meyve ağırlığı, birinci kalite meyve sayısı oranı, 100 meyve ağırlığı, 100
tohum ağırlığı, iç oranı, meyve verimi, tohum verimi, protein oranı, yağ oranı ve yağ verimi gibi
özellikler incelenmiştir.
Elde edilen verilere göre sıra üzeri uzaklığı azaldıkça, yerfıstığı çeşitlerinde bitki başına meyve
sayısı, bitki başına meyve ağırlığı, birinci kalite meyve sayısı oranı, 100 meyve ağırlığı ve 100 tohum
ağırlığı değerlerinde azalışlar görülürken, iç oranı, meyve verimi, tohum verimi, yağ verimi
değerlerinde artışlar gözlemlenmiştir. Yağ oranı değeri sıra üzeri uzaklığından etkilenmemiştir.
Araştırma sonucunda dekara en yüksek meyve verimi değeri Halisbey çeşidinde, bitki yoğunluğunun
en fazla olduğu 5 cm sıra üzeri uzaklıktan (761.7 kg/da) elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yerfıstığı, Sıra üzeri mesafesi, Meyve verimi, Yerfıstığı çeşidi ve Tarımsal
özellik
ABSTRACT
This study was conducted at the University of Cukurova, Faculty of Agriculture research area
in 2019. The aim of this study is to determine the effect of inter-row spacing on pod yield and some
agronomic characteristics of different growth type peanut varieties in main crop growing condition.
Two different peanut varieties (NC-7 and Halisbey) and five different inter row spacing (5, 10, 15. 20
and 25 cm) were used. The experimental design was a split block with three replications. Pod number
and pod weight per plant, fancy pod percentage, 100 pod and seed weight, shelling percentage, oil and
protein content, oil yield per decar, pod and kernel yield per decar characteristics of varieties were
investigated.
As a result; pod number and weight per plant, fancy pod percentage, 100 pod and seed weight
values were decreased when the inter-row spacing was decreased, but shelling percentage, pod and
kernel yield and oil yield values were increased. The oil content was not affected by the inter-row
spacing. The highest pod yield (761.7 kg/da) was obtained when Halisbey variety and the seeds planted
at 5 cm inter-row spacing.
Keywords: Peanut, Inter-row spacing, Peanut variety, Pod yield and Agronomic trait
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1. GİRİŞ
Yerfıstığı (Arachis hypogaea L.), baklagiller familyasından olup, tohumlarında %45-55
oranında yağ, %20-30 oranında protein, %18 oranında karbonhidrat, vitaminler ve madensel maddeler
içermektedir. Yerfıstığı tohumları genellikle yağ sanayinde ve çerez olarak kullanılmaktadır. Ayrıca,
yerfıstığı sapları yeşil ve kuru ot olarak hayvan beslenmesinde değerlendirilmektedir (Arıoğlu, 2014).
Yerfıstığı yağı; tat ve dayanıklılık özellikleri bakımından pek çok bitkisel yağdan, daha üstün
özelliklere sahiptir. Bu nedenle, yerfıstığı yağı, yemeklik olarak (sıvı ve katı) çok fazla tüketilmektedir.
Ayrıca, balık konserveciliğinde, bisküvi, pasta, gevrek, şekerleme, sabun vs. gibi ürünlerin
yapılmasında kullanılmaktadır (Arıoğlu, 2014).
Yerfıstığı tohumları protein içerikleri bakımından oldukça zengindirler. Çeşitlere göre
değişmekle beraber, tohumdaki protein miktarı %20-30 oranında değişiklik göstermektedir.
Yerfıstığında proteini oluşturan aminoasitlerin kolayca sindirilebilir özellikte olması, beslenmedeki
değerini artırmaktadır (Ahmed ve Young,1982).
Yerfıstığında yağı çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspesi çok değerli bir hayvan yemidir.
Yerfıstığı küspesinde; %45 ham protein, %24 azotsuz öz maddeler ve %5 madensel maddeler
bulunmaktadır. Yaprağı besin yönünden çok değerli olup, yoncaya eşdeğer olarak kabul edilmektedir.
Yerfıstığı sapları genellikle süt sığırcılığında, kuru ot olarak kullanılmaktadır. Yerfıstığı kabukları ise;
yakacak olarak, sunta yapımında, yem dolgu maddesi olarak ve gübre şeklinde kullanılmaktadır
(Arıoğlu, 2014).
Yerfıstığı bir baklagil bitkisidir. Bu nedenle, diğer baklagiller gibi havanın serbest azotunu
toprağa bağlar ve kendisinden sonra ekilecek bitkiye azot ve organik maddece zengin bir toprak bırakır.
Bir yetiştirme sezonunda yaklaşık 15 kg/da saf azot biriktirebilmektedir. Biriktirilen bu azotun büyük
bit kısmı bitkiler tarafından kullanılmakta, %30-40’lık kısmı ise toprakta kalmaktadır. Yerfıstığı bir
çapa bitkisi olduğu için, kendisinden sonra ekilecek bitkiye temiz ve havalanmış bir toprak
bırakmaktadır (Arıoğlu, 2014).
Yerfıstığı tohumları içerdiği yüksek orandaki (%50-55) yağ nedeniyle soya, kolza ve çiğitten
sonra dünyada en fazla üretimi yapılan dördüncü sıradaki yağlı tohum bitkisi olup, dünya bitkisel yağlı
tohum ve ham yağ üretimi bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. 2018 yılı değerlerine göre
dünya bitkisel yağlı tohum üretimi 574 milyon ton olup, bunun %7,3’ünü (41,9 milyon ton) yerfıstığı
oluşturmaktadır. Aynı dönemde, dünya bitkisel ham yağ üretimi ise 195 milyon ton olup, bunun da
%3.1’ini (5,95 milyon ton) yerfıstığı yağı oluşturmaktadır (FAO, 2018). 2018 yılı değerlerine göre
ülkemizde toplamda 3,8 milyon ton yağlı tohum üretilmekte, bunun ise %4,5’ini (173.800 ton)
yerfıstığı oluşturmaktadır. Ülkemizde üretilen yerfıstığının tamamına yakını çerez olarak
tüketilmektedir (TUİK, 2018).
Yerfıstığının %95’i Çukurova bölgesinde ana ürün ve ikinci ürün olarak üretilmektedir. Birim
alandan elde edilen getirisinin yüksek olması nedeniyle, diğer tarla bitkileri ile rahatlıkla rekabet
edebilmekte, bu nedenle de Çukurova bölgesinde çok önemli bir yere sahiptir (Arıoğlu, 2014).
Çukurova bölgesinde, genellikle (% 95) yatık ve yarı yatık arasında büyüme formuna sahip Virginia
grubuna giren NC-7 ile Yarı-yatık gelişme formuna sahip Halisbey yerfıstığı çeşitleri ekilmektedir.
Yerfıstığında ekim sıklığı; yetiştirilecek çeşidin gelişme formuna ve ekim zamanına göre
değişmektedir. Yerfıstığı tarımı yapılan gelişmiş ülkelerde; hasat makine ile yapıldığı için, sıra arası
mesafesi 75-90 cm, sıra üzeri mesafesi ise oldukça dar tutulmakta ve dekara 15000-20000 adet bitki
bulunması sağlanmaktadır. Yerfıstığı tarımında, birim alandan elde edilecek verim üzerine etkili olan
en önemli faktör, bitki sayısıdır. Genelde birim alandaki bitki sayısı azaldıkça, bitki başına verim
artmakta ancak, birim alandan elde edilen toplam verim azalmaktadır. Diğer yandan, birim alandaki
bitki sayısı arttıkça, bitki başına verim azalmakta, ancak toplam verim artmaktadır. Bu artış belirli bir
bitki yoğunluğuna kadar yükselmekte, daha sonra düşmektedir. Yerfıstığı veriminde ortaya çıkan bu
değişim, çeşitlerin gelişme formuna ve bölgenin ekolojik özelliklerine göre değişmektedir (Arıoğlu,
2007).
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Çukurova bölgesinde, genellikle (% 95) yatık ve yarı yatık arasında büyüme formuna sahip
Virginia grubuna giren NC-7 yerfıstığı çeşidi ekilmektedir. Son yıllarda ise Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla
Bitkileri Bölümü tarafından ıslah edilen ve yarı yatık gelişme gösteren Osmaniye-2005, Halisbey ve
Sultan gibi çeşitlerin ekimi yaygınlaşmaya başlamıştır. Yerfıstığı tarımında; üreticiler çeşitlerin
gelişme formuna bakmaksızın genelde standart bir sıra arası ve sıra üzeri mesafesine göre ekim
yapmaktadırlar. Ekim sıklığı bitkinin büyüme formuna göre değiştiği için, verimde büyük kayıplar
ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca, yanlış uygulanan bir ekim sıklığı hem bitkinin büyüme ve gelişmesini
olumsuz etkilemekte, hem de hasat sırasında sorunların çıkmasına ve hasat kayıplarının fazla olmasına
neden olmaktadır.
Ayrıca, bölgemizde yerfıstığı ekimi, ana ürün ve ikinci ürün olmak üzere farklı zamanlarda
yapılmaktadır. Değişen çevre koşulları nedeniyle, ekim zamanlarına göre, bitkinin büyümesi ve
gelişmesi farklı olmakta, bu da verimin değişmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, ekim zamanlarına
göre uygun bitki sıklığının belirlenmesi, birim alandan alınması hedeflenen yüksek verime ulaşmak
için büyük önem arz etmektedir (Kurt ve ark., 2017; Onat ve ark., 2017).
Bu çalışmanın amacı; yerfıstığı tarımının en yoğun olarak yapıldığı Çukurova bölgesinde ve
ana ürün koşullarında, yatık ve yarı yatık gelişme formuna sahip yerfıstığı çeşitleri için, en yüksek
verimin ve en kaliteli ürünün alınabileceği sıra üzeri mesafesini belirlemektir.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Deneme Materyali
Bu araştırma; Çukurova bölgesinde, ana ürün koşullarında yetiştirilen farklı büyüme özelliğine
sahip yerfıstığı çeşitlerinde, sıra üzeri uzaklığının verim ve bazı tarımsal özelliklere etkisinin
belirlenmek amacıyla 2019 yılında Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümüne ait deneme alanında
yürütülmüştür. Araştırmada; Halisbey (yarı-yatık gelişme formuna sahip) ve NC-7 (yatık gelişme
formuna sahip) çeşitleri materyal olarak kullanılmıştır. Denemede kullanılan her iki çeşitte Virginia
grubu içerisinde yer almaktadır. Halisbey yarı yatık, NC-7 çeşidi ise yatık olarak büyüme
göstermektedir. NC-7 çeşidi A.B.D orijinli, Halisbey ise Ç. Ü. Ziraat fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
tarafından ıslah edilmiş olup, Türkiye orijinlidir.
2.2. Deneme Yerinin İklim ve Toprak Özellikleri
Denemenin yürütüldüğü Adana ilinde Akdeniz iklimi etkili olmaktadır. Bu nedenle kışları ılık
ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçmektedir. Deneme süresince Adana ilinde ölçülen ortama sıcaklık
değerleri uzun yıllarda 13.4 °C ile 28.7 °C arasında değişirken, 2019 yılında ortalama sıcaklık değerleri
13.8 °C ile 29.6 °C arasında değişim göstermiştir. Uzun yıllar verilerine göre yetiştirme sürecine ait
toplam yağış miktarı 255.5 mm iken, 2019 yılı verilerinde bu değer toplam 222.4 mm de kalmıştır.
Bitkilerin ihtiyaç duyduğu yağış sulama ile karşılanmıştır.
Denemenin kurulduğu topraklar Seyhan Nehrinin yan derelerinin getirdiği çok zengin
alüvyonlardan oluşmuştur. A ve C horizonlarına sahip olup orta derin ve derindir. Organik madde oranı
alt katmanlara gidildikçe azalmıştır. (Ortaş, 1996). Denemeni yapıldığı alana ait toprağın pH’sı 7.49
olup, genellikle hafif alkali bir özellik göstermektedir. Toprağın P2O5 içeriği 2,8 kg/da, K2O içeriği ise
70.5 kg/da olarak bulunmuştur. Yerfıstığı tarımı için K2O içeriği yeterli düzeyde olup, P2O5 ihtiyacı
gübreleme ile karşılanmıştır. Toprağın kireç içeriği % 25,9 ve organik madde içeriği %1.4 olarak
belirlenmiştir. Genel olarak yerfıstığı tarımı için uygun bir profil çizen toprak yapısının eksikleri
gübreleme ile giderilmiştir.
2.3. Araştırma Yöntemi ve Uygulama Tekniği
Araştırma Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Deneme Alanında, Bölünmüş Parseller
Deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemede çeşitler ana parsellere, sıra üzeri
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mesafeleri ise alt parsellere yerleştirilerek ekim yapılmıştır. Ana ürün olarak ekim yapılacak deneme
arazisi pullukla sonbaharda 20-25 cm derinlikte sürülmüştür. Kışı bu şekilde geçiren toprak, ilkbaharda
yüzlek bir şekilde kültüvatör ile karıştırılmıştır. Ekim öncesi dekara 30 kg 18.46.0 DAP (5.4 kg/da N
ve 13.8 kg/da P2O5) gübresi uygulanarak diskaro ile toprağa karıştırılmıştır. Yabancı ot kontrolünde
kültürel ve mekanik yöntemlere ek olarak, ‘Trifluralin’ etkili maddeye sahip Traflen (150 cc/da) adlı
herbisit ekimden hemen önce toprağa uygulanarak karıştırılmıştır. Sonrasında deneme yerine 2 defa
tapan çekilerek deneme yeri ekime hazır hale getirilmiştir.
Denemede parsel boyutları 5.0 m x 2.8 m (14.0 m2) olacak şekilde düzenlenmiştir. Ekimde sıra
arası 70 cm ve sıra üzeri mesafeleri ise 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm ve 25 cm olarak belirlenmiştir.
Ekim öncesi tohumlar, 100 kg tohuma 400g ilaç düşecek şekilde Pomersol Fort (%80 Thiram) ile
ilaçlanarak Nisan ayının ilk haftasında ekimler yapılmıştır. Bitkilere üst gübre olarak çiçeklenme
başlangıcında 20 kg/da ve meyve oluşum başlangıcında 10 kg/da olmak üzere Üre (% 46 N) verilmiştir.
Yetişme süresi boyunca gerekli bakım işleri zamanında ve tekniğine uygun olarak yapılmıştır. Hasat
öncesi, parseldeki bitkilerden örnekler alınarak, kabuk soyma yöntemine göre olgunluk durumları
belirlenmiş ve Eylül ayının ikinci haftasında bitkiler hasat edilmiştir.
2.4. İncelenecek Özellikler ve Yöntemleri
Hasat öncesi her parselden, hasat olgunluğundaki 20 bitki tesadüfen seçilerek örnekleme
yapılmış ve bu bitkiler üzerinde gerekli sayım ve ölçümler alınmıştır. Bu çalışmada; bitki başına meyve
sayısı (adet/bitki), bitki başına meyve ağırlığı (g/bitki), 100 tohum ağırlığı (g), meyve verimi (kg/da),
yağ oranı (%) ve protein oranı (%) gibi özellikler incelenmiştir.
3. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA
3.1. Bitki Başına Meyve Sayısı
Ana ürün koşullarında yetiştirilen NC-7 ve Halisbey yerfıstığı çeşitlerinden, farklı sıra üzeri
uzaklığına göre yapılan ekimlerden elde edilen bitki başına meyve sayısı değerleri (adet/bitki) ile
EGF(%5)’e göre oluşan gruplar ve Çeşit x Ekim sıklığı arasında oluşan interaksiyon Çizelge 1’de
verilmiştir.
Çizelge 1’in incelenmesinden de görüleceği gibi, denemeye alınan yerfıstığı çeşitlerine ait bitki
başına meyve sayısı değerleri 28.52-30.01 adet/bitki arasında değişim göstermiş olup, çeşitler
arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Bitki başına ortalama meyve sayısı değeri
NC-7 çeşidinde 28.52 adet/bitki iken, Halisbey çeşidinde 30.01 adet/bitki olmuştur. Bitki başına meyve
sayısı Halisbey çeşidinde daha yüksek olmuştur. Bu çalışmada olduğu gibi, bitki başına meyve sayısı
değerleri çeşitlerin gelişme formlarına göre farklı olabilmektedir. Bitki başına meyve sayısı değerleri
bakımından çeşitler arasında meydana gelen farklılık, çeşitlerin farklı genetik yapıya sahip
olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen araştırma bulguları, Eşkalen ve Yılmaz
(1993), Canavar ve Kaynak (2008), Arıoğlu ve ark. (2016), Aytekin ve Çalışkan (2016), Elinç (2017)
ve Karabulut (2017)’ un bulguları ile uyum içerisinde olmuştur.
Çizelge 1. Farklı sıra üzeri uzaklığına göre NC-7 ve Halisbey çeşitlerinden elde edilen bitki başına
meyve sayısı değerleri (adet/bitki) ve EGF(%5)’e göre oluşan gruplar
Çeşitler (A)
Ekim Sıklıkları (B)
Ortalama (B)
HALİSBEY
NC-7
12.64 e
5 cm
12.30 h
12.98 h
22.44 d
10 cm
23.80 f
21.08 g
27.02 c
15 cm
28.56 d
25.48 e
37.82 b
20 cm
38.13 c
37.51 c
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25 cm
Ortalama (A)
EGF(%5 A): 1.30

47.25 a

45.53 b

30.01 a
EGF(%5 B): 1.12

28.52 b
EGF(%5 AxB): 1.59

46.39 a
-

Sıra üzeri uzaklığına göre bitki başına meyve sayısı ortalama 12.64-46.39 adet/bitki arasında
değişim göstermiştir. Denemeye alınan her iki yerfıstığı çeşidinde de sıra üzeri uzaklığı artırıldıkça,
bitki başına meyve sayısı değerlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. Bitki başına meyve sayısı
NC-7 çeşidinde 12.98-45.53 adet/bitki, Halisbey çeşidinde ise 12.30-47.25 adet/bitki arasında değişim
göstermiştir (Çizelge 1). Sıra üzeri uzaklığı artırıldıkça, bitki başına meyve sayısı değerleri NC-7
çeşidinde % 150 artış meydana gelirken, Halisbey çeşidinde bu artış % 184 olmuştur. Yerfıstığında,
sıra üzeri artırıldıkça, bitki başına düşen yaşam alanı genişlediği için, bitkiler daha fazla gelişmekte ve
çiçek oluşturmaktadır. Daha fazla ginefor oluşarak toprak içerisine girmekte ve meyve
oluşturmaktadır. Bu nedenle, sıra üzeri mesafesi artırıldıkça, bitki başına oluşan meyve sayısı
artmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen araştırma bulguları, Yılmaz ve Mugan (2002), Arıoğlu ve ark.
(2005), Oliveira ve ark. (2010), Akpalu ve ark. (2012), Özgören (2012), Kirk ve ark. (2013), Awal ve
Aktar (2015), Hamakareem ve ark. (2016), Hossain ve ark. (2016) ve Kurt ve ark. (2017)’nın bulguları
ile uyum içerisinde olmuştur.
4. 2. Bitki Başına Meyve Ağırlığı
Ana ürün koşullarında yetiştirilen NC-7 ve Halisbey yerfıstığı çeşitlerinden, farklı sıra üzeri
uzaklığına göre yapılan ekimlerden elde edilen bitki başına meyve ağırlığı değerleri (g/bitki) ile
EGF(%5)’e göre oluşan gruplar ve Çeşit x Ekim sıklığı arasında oluşan interaksiyon Çizelge 2’de
verilmiştir.
Çizelge 2’nin incelenmesinden de görüleceği gibi, denemeye alınan yerfıstığı çeşitlerine ait
bitki başına meyve ağırlığı değerleri 62.85-74.03 adet/bitki arasında değişim göstermiş olup, çeşitler
arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Bitki başına ortalama meyve ağırlığı değeri
NC-7 çeşidinde 62.85 gr/bitki iken, Halisbey çeşidinde 74.03 gr/bitki olmuştur. Bitki başına meyve
ağırlığı Halisbey çeşidinde daha yüksek olmuştur. Bu çalışmada olduğu gibi, bitki başına meyve
ağırlığı değerleri çeşitlerin bitki başına oluşturdukları meyve sayısı ve 100 meyve ağırlığı değerlerine
göre farklı olabilmektedir. Bitki başına meyve ağırlığı değerleri bakımından çeşitler arasında meydana
gelen farklılık, çeşitlerin farklı genetik yapıya sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Araştırma
bulguları; Söğüt(1996), Arıoğlu ve ark. (2016), Aytekin ve Çalışkan (2016), Çil ve ark. (2016) ve
Karabulut (2017)’ un bulguları ile uyum içerisinde olmuştur.
Çizelge 2. Farklı sıra üzeri uzaklığına göre NC-7 ve Halisbey çeşitlerinden elde edilen bitki başına
meyve ağırlığı değerleri (gr/bitki) ve EGF(%5)’e göre oluşan gruplar
Çeşitler (A)
Ekim Sıklıkları (B)
Ortalama (B)
HALİSBEY
NC-7
27.75 e
5 cm
29.66 ı
25.83 ı
48.33 d
10 cm
50.33 g
46.33 h
65.08 c
15 cm
71.50 e
58.66 f
88.62
b
20 cm
94.66 c
82.58 d
112.41 a
25 cm
124.00 a
100.83 b
Ortalama (A)
74.03 a
62.85 b
EGF(%5 A): 2.69
EGF(%5 B): 2.79
EGF(%5 AxB): 3.95
Sıra üzeri uzaklığına göre bitki başına meyve ağırlığı ortalama 27.75-112.41 g/bitki arasında
değişim göstermiştir. Denemeye alınan her iki yerfıstığı çeşidinde de sıra üzeri uzaklığı artırıldıkça,
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bitki başına meyve ağırlığı değerlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. Bitki başına meyve ağırlığı
NC-7 çeşidinde 25.83-100.83 g/bitki, Halisbey çeşidinde ise 29.66-124.00 g/bitki arasında değişim
göstermiştir (Çizelge 2). Sıra üzeri uzaklığı artırıldıkça, bitki başına meyve ağırlığı değerlerinde NC-7
çeşidinde % 190 artış meydana gelirken, Halisbey çeşidinde bu artış % 218 olmuştur. Yerfıstığında,
sıra üzeri artırıldıkça, bitki başına düşen yaşam alanı genişlediği için, bitkiler daha fazla gelişmekte ve
bitki başına daha fazla dal ile yaprak oluşturmaktadır. Daha fazla dal ve yaprak ile bitkiler daha fazla
güneş enerjisinden yararlanmakta, fotosentez ile daha fazla üretim sağlanmaktadır. Bu nedenle, sıra
üzeri mesafesi artırıldıkça, bitki başına oluşan meyve ağırlığı artmaktadır. Sıra üzeri mesafesi arttıkça,
bitki başına meyve sayısı ve 100 meyve ağırlığı önemli düzeyde artış göstermektedir. Bu nedenle, sıra
üzeri mesafesi arttıkça, bitki başına meyve ağırlığı da artmıştır. Araştırma bulguları; Howlader ve ark.
(2009), Kadiroğlu (2012), Kirk ve ark. (2013), Kurt ve ark. (2017) ve Onat ve ark. (2017)’ nın bulguları
ile uyum içerisinde olmuştur.
4.3. 100 Tohum Ağırlığı
Ana ürün koşullarında yetiştirilen NC-7 ve Halisbey yerfıstığı çeşitlerinden, farklı sıra üzeri
uzaklığına göre yapılan ekimlerden elde edilen 100 tohum ağırlığı değerleri ile EGF(%5)’e göre oluşan
gruplar ve Çeşit x Ekim sıklığı arasında oluşan interaksiyon Çizelge 3’de verilmiştir.
Çizelge 3’ün incelenmesinden de görüleceği gibi, denemeye alınan yerfıstığı çeşitlerine ait 100
tohum ağırlığı değerleri 118.20-125.84 g arasında değişim göstermiş olup, çeşitler arasındaki farklılık
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Bitki başına ortalama 100 tohum ağırlığı değeri NC-7
çeşidinde 118.20 g iken, Halisbey çeşidinde 125.84 g olmuştur. 100 tohum ağırlığı Halisbey çeşidinde
daha yüksek olmuştur. Bu çalışmada olduğu gibi, 100 tohum ağırlığı değerleri çeşitlerin tohum
iriliklerine göre farklı olabilmektedir. 100 tohum ağırlığı değerleri bakımından çeşitler arasında
meydana gelen farklılık, çeşitlerin farklı genetik yapıya sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Elde
edilen bulgular, Karabulut (2017)’un bulguları ile uyum içerisinde olmuştur.
Çizelge 3. Farklı sıra üzeri uzaklığına göre NC-7 ve Halisbey çeşitlerinden elde edilen 100 tohum
ağırlığı değerleri (g) ve EGF(%5)’e göre oluşan gruplar
Çeşitler (A)
Ekim Sıklıkları (B)
Ortalama (B)
HALİSBEY
NC-7
5 cm
122.66
116.55
119.61 c
10 cm
123.22
117.55
120.38 bc
15 cm
124.88
117.67
121.27 bc
20 cm
128.22
118.22
123.22 ab
25 cm
130.22
121,00
125.61 a
Ortalama (A)
125.84 a
118.20 b
EGF(%5 A): 5.07
EGF(%5 B): 2.87
EGF(%5 AxB): Ö.D.
Sıra üzeri uzaklığına göre 100 tohum ağırlığı ortalama 119.61-125.61 g arasında değişim
göstermiştir. Denemeye alınan her iki yerfıstığı çeşidinde de sıra üzeri uzaklığı azaltıldıkça, 100 tohum
ağırlığı değerlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. 100 tohum ağırlığı NC-7 çeşidinde 116.55121.00 g, Halisbey çeşidinde ise 122.66-130.22 g arasında değişim göstermiştir (Çizelge 3). Sıra üzeri
uzaklığı artırıldıkça, 100 tohum ağırlığı değerleri NC-7 çeşidinde %4 artış meydana gelirken, Halisbey
çeşidinde bu artış %6 olmuştur. Yerfıstığında, sıra üzeri artırıldıkça, bitki başına düşen yaşam alanı
genişlediği için, bitkiler daha fazla ışık, su ve besin maddeleri gereksiniminden faydalanmakta ve daha
iri tohumlar oluşturmaktadırlar. Bu nedenle, sıra üzeri mesafesi artırıldıkça, 100 tohum ağırlığı
değerleri artmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular; Salem ve ark. (1985), Arıoğlu (2007),
Oliveira ve ark. (2010), Awal ve Aktar (2015), Kurt ve ark. (2017)’ nın bulguları ile de
desteklenmektedir.
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4.4. Dekara Meyve Verimi
Ana ürün koşullarında yetiştirilen NC-7 ve Halisbey yerfıstığı çeşitlerinden, farklı sıra üzeri
uzaklığına göre yapılan ekimlerden elde edilen dekara meyve verimi değerleri ile EGF(%5)’e göre
oluşan gruplar ve Çeşit x Ekim sıklığı arasında oluşan interaksiyon Çizelge 4’de verilmiştir.
Çizelge 4. Farklı sıra üzeri uzaklığına göre NC-7 ve Halisbey çeşitlerinden elde edilen meyve verimi
değerleri (kg/da) ve EGF(%5)’e göre oluşan gruplar
Çeşitler (A)
Ekim Sıklıkları (B)
Ortalama (B)
HALİSBEY
NC-7
761.66
574.99
668.33 a
5 cm
718.09
554.28
636.18 a
10 cm
704.52
489.99
597.25 b
15 cm
688.56
474.87
581.72 b
20 cm
668.79
472.80
570.80 b
25 cm
Ortalama (A)
708.32 a
513.39 b
EGF(%5 A): 108.59
EGF(%5 B): 34.58
EGF(%5 AxB): Ö.D.
Çizelge 4’ün incelenmesinden de görüleceği gibi, denemeye alınan yerfıstığı çeşitlerine ait
meyve verimi değerleri 513.39-708.32 kg/da arasında değişim göstermiş olup, çeşitleri arasındaki
farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Meyve verimi değeri NC-7 çeşidinde 513.93 kg/da
iken, Halisbey çeşidinde 708.32 kg/da olmuştur. Meyve verimi Halisbey çeşidinde daha yüksek
olmuştur. Bu çalışmada olduğu gibi, meyve verimi değerleri çeşitlerin bitki başına oluşturdukları
meyve sayısı ve ağırlıkları ile 100 meyve ağırlıkları değerlerine göre farklı olabilmektedir. Meyve
verimi değerleri bakımından çeşitler arasında meydana gelen farklılık, çeşitlerin farklı genetik yapıya
sahip olmalarından kaynaklanmaktadır.
Canavar ve Kaynak (2008), Aydın ekolojisinde yaptıkları çalışmada, ekimi yapılan 4 yerfıstığı
çeşidi içerisinde bulunan NC-7 yerfıstığı çeşidinin, kabuklu meyve veriminin 498.6 kg/da olduğunu,
Elinç (2017), Siirt ekolojik koşullarında yürüttüğü çalışmada, dekara en yüksek meyve veriminin 561.7
kg/da ile NC-7 çeşidinden elde edildiğini, Arıoğlu ve ark. (2016), 13 farklı yerfıstığı çeşidiyle yaptıkları
çalışmada, meyve verimlerinin NC-7 çeşidinde 496 kg/da, Halisbey çeşidinde 779.2 kg/da arasında
değişim gösterdiğini bildirmişlerdir.
Sıra üzeri uzaklığına göre meyve verimi ortalama 570.80-668.33 kg/da arasında değişim
göstermiştir. Denemeye alınan her iki yerfıstığı çeşidinde de sıra üzeri uzaklığı arttırıldıkça, meyve
verimi değerlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. Meyve verimi NC-7 çeşidinde 472.80-574.99
kg/da, Halisbey çeşidinde ise 668.79-761.66 kg/da arasında değişim göstermiştir (Çizelge 4). Sıra üzeri
uzaklığı artırıldıkça, meyve verimi değerleri NC-7 çeşidinde % 22 artış meydana gelirken, Halisbey
çeşidinde bu artış % 14 olmuştur. Yerfıstığında meyve verimi değeri, bitki başına meyve sayısı ve
ağırlığı ile birim alana düşen bitki sayısının çarpımıyla elde edilmektedir. Sıra üzeri mesafesi
azaltıldıkça, bitki başına meyve sayısı ve ağırlığı değerleri düşüş göstermesine rağmen, birim alana
düşen bitki sayısında önemli artışlar olduğu için meyve verimi değerlerinde artış olmaktadır. Bu
nedenle, sıra üzeri mesafesi azaltıldıkça, meyve verimi değeri artmaktadır.
Giayetto ve ark. (1998), farklı bitki yoğunluklarının yerfıstığında meyve verimleri üzerine
etkisini araştırmak için yaptıkları çalışmada, bitki yoğunluğu arttıkça meyve verimi değerlerinin
yükseldiğini, Kurt ve ark. (2017), dekara verim değerinin en düşük bitki yoğunluğunda 668.8 kg/da,
en yüksek bitki yoğunluğunda 788.3 kg/da olarak elde edildiğini, Onat ve ark. (2017), en yüksek meyve
veriminin 70x10 cm bitki yoğunluğundan, en düşük meyve veriminin ise 75x25 cm bitki
yoğunluğundan elde edildiğini bildirmişlerdir. Bu araştırmada elde edilen bulgular; Nakagawa (2000),
Sternitzke (2000), Arıoğlu ve ark. (2005), Gunri ve ark. (2008), Rasekh ve ark. (2010), Akpalu ve ark.
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(2012), Awal ve Aktar (2015), Hossain ve ark. (2016), Gutu ve ark. (2019), Zoz ve ark. (2019)’nın
bulguları ile uyum içerisinde olmuştur.
4.5. Yağ Oranı
Ana ürün koşullarında yetiştirilen NC-7 ve Halisbey yerfıstığı çeşitlerinden, farklı sıra üzeri
uzaklığına göre yapılan ekimlerden elde edilen yağ oranı değerleri (%) ile EGF(%5)’e göre oluşan
gruplar ve Çeşit x Ekim sıklığı arasında oluşan intraksiyon Çizelge 5’de verilmiştir.
Çizelge 5’in incelenmesinden de görüleceği gibi, denemeye alınan yerfıstığı çeşitlerine ait yağ
oranı değerleri % 45.38-47.99 arasında değişim göstermiş olup, çeşitler arasındaki farklılık istatistiksel
olarak önemli bulunmuştur. Yağ oranı değeri NC-7 çeşidinde % 45.38 iken, Halisbey çeşidinde %
47.99 olmuştur. Yağ oranı Halisbey çeşidinde daha yüksek olmuştur. Yağ oranı değerleri bakımından
çeşitler arasında meydana gelen farklılık, çeşitlerin farklı genetik yapıya sahip olmalarından
kaynaklanmaktadır. Araştırma bulguları; Sögüt (1996), Aytekin ve Çalışkan (2016) ve Elinç (2017)’in
bulguları ile uyum içerisinde olmuştur.
Çizelge 5. Farklı sıra üzeri uzaklığına göre NC-7 ve Halisbey çeşitlerinden elde edilen yağ oranı
değerleri (%) ve EGF(%5)’e göre oluşan gruplar
Çeşitler (A)
Ekim Sıklıkları (B)
Ortalama (B)
HALİSBEY
NC-7
5 cm
47.77
45.23
46.50
10 cm
47.59
45.39
46.49
15 cm
48.36
45.55
46.95
20 cm
47.89
45.73
46.81
25 cm
48.33
45.03
46.68
Ortalama (A)
47.99 a
45.38 b
EGF(%5 A):0.25
EGF(%5 B): Ö.D.
EGF(%5 AxB): Ö.D.
Yağ oranı değerleri bakımında sıra üzeri uzaklıkları arasında istatistiksel olarak önemli bir
farklılık saptanmamıştır. Sıra üzeri mesafesine göre yağ oranı değerleri %46.49-46.95 arasında değişim
göstermiştir. Çizelge 5’in incelenmesinden de görüleceği gibi, farklı sıra üzeri uzaklığına göre NC-7
ve Halisbey çeşitlerinden elde edilen yağ oranı değerleri ile ekim sıklıkları arasındaki ilişkinin
istatistiksel olarak önemli olmadığı bulunmuştur. Araştırma bulguları; Kaushik ve Chaubey (2000),
Gunrı ve ark. (2008), Özgören (2012)’in bulguları ile uyum içerisinde olmuştur.
4.6. Protein Oranı
Ana ürün koşullarında yetiştirilen NC-7 ve Halisbey yerfıstığı çeşitlerinden, farklı sıra üzeri
uzaklığına göre yapılan ekimlerden elde edilen protein oranı değerleri (%) ile EGF(%5)’e göre oluşan
gruplar ve Çeşit x Ekim sıklığı arasında oluşan interaksiyon Çizelge 6’da verilmiştir.
Çizelge 6’nın incelenmesinden de görüleceği gibi, denemeye alınan yerfıstığı çeşitlerine ait
protein oranı değerleri % 25.00-27.23 arasında değişim göstermiş olup, çeşitler arasındaki farklılık
istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. Protein oranı değeri NC-7 çeşidinde % 27.23 iken, Halisbey
çeşidinde % 25 olmuştur. Protein oranı değerleri bakımından çeşitler arasında meydana gelen farklılık,
çeşitlerin farklı genetik yapıya sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. Araştırma bulguları; Arıoğlu
ve ark. (2016) ve Elinç (2017)’in bulguları ile uyum içerisinde olmuştur.
Çizelge 6. Farklı sıra üzeri uzaklıklarına göre NC-7 ve Halisbey çeşitlerinden elde edilen protein oranı
değerleri (%) ve EGF(%5)’e göre oluşan gruplar
Ekim Sıklıkları (B)
Çeşitler (A)
Ortalama (B)
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5 cm
10 cm
15 cm
20 cm
25 cm
Ortalama (A)
EGF(%5 A): 0.06

HALİSBEY
25.77
25.45
25.01
24.58
24.21
25.00 b
EGF(%5 B): 0.25

NC-7
28.58
27.99
27.51
27.20
26.96
27.65 a
EGF(%5 AxB): Ö.D.

27.18 a
26.72 b
26.26 c
25.89 d
25.58 e
-

Sıra üzeri uzaklıklarına göre protein oranı ortalama % 25.58-27.18 arasında değişim
göstermiştir. Denemeye alınan her iki yerfıstığı çeşidinde de sıra üzeri mesafeler azaldıkça, protein
oranı değerlerinde önemli artışlar meydana gelmiştir. Protein oranı NC-7 çeşidinde % 26.96-28.58,
Halisbey çeşidinde ise % 24.21-25.77 arasında değişim göstermiştir (Çizelge 6). Sıra üzeri uzaklıkları
azaltıldıkça, protein oranı değerlerinde her iki çeşitte de % 6 dolaylarında artış meydana gelmiştir.
Yerfıstığında buraya protein oranının neden düşüş gösterdiği ile ilgili açıklama yapılacak. Bu nedenle,
sıra üzeri mesafesi azaltıldıkça, protein oranı değeri artmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular;
Kurt ve ark. (2017) ve Onat ve ark. (2017)’nın bulguları ile uyum içerisinde olmuştur.
5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Çukurova bölgesi ana ürün koşullarında yetiştirilen farklı büyüme özelliğine sahip yerfıstığı
çeşitlerinde, sıra üzeri uzaklığının verim ve bazı tarımsal özelliklere etkisini belirlemek amacıyla
yapılan bu çalışmada NC-7 ve Halisbey çeşitleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; denemeye
alınan her iki çeşitte de dekara en yüksek meyve verimi sıra arası 70 cm ve sıra üzeri 5 cm olacak
şekilde yapılan ekimlerden elde edilmiştir. Halisbey çeşidinde dekara meyve verimi sıra üzeri uzaklığı
5 cm olduğunda 761.6 kg/da iken, sıra üzeri uzaklığı 25 cm’ye artırıldığında verim değeri 668.7 kg/da’a
gerilemiştir. Aynı şekilde NC-7 çeşidinde ise sıra üzeri uzaklığı 5 cm olduğunda dekara meyve verimi
574.9 kg/da iken, sıra üzeri uzaklığı 25 cm’ye artırıldığında, meyve verimi 472.80 kg/da’a gerilemiştir.
Sonuç olarak; denemeye alınan her iki yerfıstığı çeşidi içinde, ana ürün koşullarında, sıra üzeri
mesafesinin 5-10 cm olarak ekilmesinin uygun olacağı ve üreticilere buna göre önerilerde
bulunulmasının doğru olacağı sonuncuna varılmıştır.
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RESEARCH OF AFLATOXIN RESIDUE IN FEED AND NUT SAMPLES
Öğr. Gör. Dr. Hacer Sibel KARAPINAR
Karamanoğlu Mehmetbey University, Scientific and Technological Research & Application Center
Prof. Dr. Fevzi KILIÇEL
Karamanoğlu Mehmetbey University, Kamil Özdağ Science Faculty, Department of Chemistry

ABSTRACT
Mycotoxins are a type of compound that can be found everywhere by fungal spores known to have
harmful influences on human and animal health. Mycotoxins that can occur in cereals, nuts, fruits and
feeds endanger food safety. The most widespread mycotoxins are B1 (afla B1), B2 (afla B2), G1 (afla
G1) and G2 (afla G2) aflatoxins. The presence of mycotoxins causes serious problems in human health.
Therefore, the presence of mycotoxins should be eliminated or reduced. The most important factors
causing aflatoxin formation in foods are temperature, humidity, drying and storage conditions.
Aflatoxins are strongly influenced by ultraviolet light throughout the ring structure. Aflatoxin B1 gives
blue fluorescent light (425 nm) under UV light. In this study, concentrations of the total aflatoxin,
aflatoxin G1, aflatoxin G2, aflatoxin B1, aflatoxin B2 in feed and nut samples were determined. The
samples from Karaman in Turkey. At least 100 g of the sample was collected and transported to the
laboratory in containers that do not cause pollution. All samples were ground with a mixer to obtain
the appropriate particle size. It is stored in a glass container in a refrigerator until analysis. The AOAC
Official Method 999.31 and AOAC 2003.02 (2005) were used to detect aflatoxins in feed and nut
samples. In this method, extraction with methanol water mixture, cleaning with immunoaffinity colon
and post-column derivatization with cobra cell were performed. Aflatoxin analyzes were performed by
high performance liquid chromatography (HPLC). Aflatoxin B1 residue was not detected in all
samples. Strategies and monitoring programs should be developed to prevent aflatoxin transmission.
Keywords: Nut, Feed, Aflatoxin, HPLC.
INTRODUCTION
Mycotoxins are secondary metabolites of some sub-fungi that develop and grow depending on
ecological conditions in agricultural products from field to consumption (Zinedine et al., 2007). These
toxins are produced by certain molds such as Aspergillus, Penicillium and Fusarium under certain
humidity and temperature conditions (Kumar et al., 2008). Of the 400 known mycotoxins, aflatoxins
are the most dangerous to human health. Aflatoxins are toxic metabolites produced by molds of
Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus and Aspergillus nomius (O’Riordan & Wilkinson, 2008).
A. parasiticus produces all AFB1, AFB2, AFG1 and AFG2 aflatoxins, while A. flavus rarely produces
AFG1 and AFG2 (Wright et al., 2000). The consumption of aflatoxin-contaminated feeds adversely
affects animal health and production. These toxins can range from acute deaths to chronic diseases
(Farombi, 2006). They are generally effective, low volatility, resistant to technological processes and
temperature, even in trace amounts (slightly above the allowable residue levels) (Gowda et al., 2004).
For this reason, contamination of foods and feeds with mycotoxin in many countries is monitored by
certain analysis programs (Móricz et al., 2007). In this study, concentrations of the total aflatoxin,
aflatoxin G1, aflatoxin G2, aflatoxin B1, aflatoxin B2 in feed and nut samples were determined.
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MATERIALS and METHODS
The samples from Karaman in Turkey. At least 100 g of the sample was collected and transported to
the laboratory in containers that do not cause pollution. All samples were ground with a mixer to obtain
the appropriate particle size. It is stored in a glass container in a refrigerator until analysis.
Sample preparation for aflatoxins analyses in feed samples: The AOAC Official Method 2003.02
(2005) was used to detect AFs in feed samples (Rüstemoğlu & Karadaş, 2016). This method involves
methanol water extraction, IAC cleanup and liquid chromatography coupled with fluorescence detector
after post column derivatization. Briefly, 25 g of finely-ground subsample was blended with 100 ml
methanol (%60) and 5 g NaCl using a Waring blender at high speed for 2 min, and filtered using a
prefolded filter paper. A 5 ml aliquot of filtrate was diluted with 15 ml water, shaken vigorously and
filtered through glass microfiber filter (Wicam). Then, a 15 ml of diluted filtrate was passed through
an AflaPrep attached onto a vacuum manifold at a flow rate of about 1ml per min. The column was
then washed again with 10 ml phosphate buffer solution (Sigma). AFs bound to the specific antibody
were eluted by passing 1mL methanol and 1 mL ultrapure water through the column and collected in
HPLC vials. The eluate was then diluted with 1 mL of ultrapure water and stored at 2-8 0C until to the
HPLC analysis.
Sample preparation for aflatoxins analyses in nut samples: The AOAC Official Method 999.31
was used to detect AFs in nut samples (Trucksess et al., 1991). This method involves methanol water
extraction, IAC cleanup and liquid chromatography coupled with fluorescence detector after post
column derivatization. Briefly, 25 g of finely-ground subsample was blended with 125 ml methanol
water (70:30, v/v) and 5 g NaCl using a Waring blender at high speed for 2 min, and filtered using a
prefolded filter paper. A 15 ml aliquot of filtrate was diluted with 30 ml water, shaken vigorously and
filtered through glass microfiber filter (Wicam). Then, a 15 ml of diluted filtrate was passed through
an AflaPrep attached onto a vacuum manifold at a flow rate of about 1ml per min. The column was
washed twice with 10 ml of ultrapure water and dried with air. AFs bound to the specific antibody were
eluted by passing 1mL methanol through the column and collected in HPLC vials. The eluate was then
diluted with 1 mL of ultrapure water and stored at 2-8 0C until to the HPLC analysis.
RESULT and DISCUSSION
Aflatoxin content in feed and nut samples are given Table 1, 2.
Table 1. Aflatoxin content in feed samples (ppb)
Sample
1
2
3
4
Average±SD

B1
-

B2
0.004
0.005
0.006
-

G1
0.009
0.006
0.005
0.004

G2
0.012
0.011
0.010
0.011

-

0.005±0.001

0.006±0.002

0.011±0.0008

Table 2. Aflatoxin content in nut samples (ppb)
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Sample
1
2
3
4

B1
-

B2
0.003
0.003
0.001
0.002

G1
0.009
0.012
0.014
0.013

G2
0.008
0.006
0.008
0.009

Average±SD

-

0.002±0.0009

0.012±0.002

0.0077±0.0001

In international trade, adherence to aflatoxin standards for export purposes increases the quality of
national production and ensures the consumption of aflatoxin-safe products for consumers. The results
of scientific studies have shown that aflatoxin contamination has a high risk of carcinogen even at low
doses. In animals consuming feed with mycotoxins, adverse symptoms such as acute and chronic
intoxication, loss of yield (Khlangwiset et al. 2011), decrease in weight gain, and deterioration of
human and animal immune system (Bondy & Pestka 2000) are observed. Therefore, due to its high
toxicity, maximum levels were only determined for AFB1 in mixed feeds. The maximum AFB1 upper
limit of European Union feed raw materials and compound feeds is 5-20 μgkg-1 (Kolosova & Stroka,
2011), and in China it is considered to be 10-50 μgkg-1 (Selvaraj et al., 2015). Aflatoxin B1 residue
was not detected in all samples. Strategies and monitoring programs should be developed to prevent
aflatoxin transmission.
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FAN VE LEVHA SİSTEMİNİN ATEŞ BÖCEĞİ ALGORİTMASI VE BULANIK YAPAY
SİNİR AĞI MODELİ İLE TANINMASI
Arş. Gör. Murat Erhan ÇİMEN
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Doç. Dr. Yaprak YALÇIN
İstanbul Teknik Üniversitesi

ÖZET
Bu çalışmada doğrusal olmayan bir sistem olan fan ve levha sisteminin tanınmasına yönelik iki farklı
yöntem kullanılmış ve bu yöntemlerle elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Tanıma işlemi gerçek bir
laboratuvar düzeneği üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sistemde standart fan ve levha sistem
nonlineerliğine ek olarak hareketli mile bağlı potansiyometrenin mil ile levha ayağına bir kablo bağı
ile sabitlenmeye çalışılması sonucu oluşan nonlineer sürtünme de bulunmaktadır. İlk olarak Newton
hareket denklemleri kullanılarak sistemin parametrik yapısal modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan
modelin parametrelerinin belirlenmesi için Ateş böceği algoritması kullanılmıştır. Tanıma işleminin
başarısı istenen düzeyde gerçekleşmemiştir. Bunun nedeni olarak sistemde matematiksel olarak
modellenmesi zor olan bölgesel non-lineerliklerin olması görülmüş ve sistemin parametrelerinin
durumlara göre değiştiği düşünülerek önce sabit kabul edilen sistem parametreleri sistem durumlarının
polinom fonksiyonu şeklinde ifade edilerek model güncellenmiştir. Ancak Ateş Böceği algoritmasının
belirlemesi gereken parametre sayısı artmıştır. Güncellenmiş model yapısı kullanılarak Ateş Böceği
algoritması ile gerçekleştirilen tanıma işlemi daha başarılı sonuç vermiştir. Ancak istenilen yüksek
doğruluk sağlanamamıştır. Bu nedenle bulanık yapay sinir ağı tabanlı modeli kullanılarak tanıma
işlemi de yapılmıştır. Bulanık yapay sinir ağı modelinin oluşturulması için Matlab anfis kullanılmıştır.
Sistemde ölü zaman olduğu için giriş işaretinin ayrıca zaman gecikmesi de eklenmiş ve kontrol işareti,
gecikmeli kontrol işareti ve çıkışın geri beslemesi olmak üzere model üç girişli bir çıkışlı olarak
oluşturulmuştur. Takagi-Sugeno tipinde seçilen model için girişlerde dört Gaussien üyelik fonksiyonu
kullanılmış çıkışta da singleton üyelik fonksiyonu kullanılmıştır. Bulanık yapay sinir ağı tabanlı modeli
ile yapılan tanıma işleminde yapısal olarak modellenmesi zor olan dinamikler daha iyi temsil
edilebildiği için istenilen yüksek doğrulukta daha başarılı sonuç elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fan ve Levha Sistemi, Sistem Tanıma, Ateş Böceği Algoritması, ANFIS

ABSTRACT
In this study, two different methods for the identification of fan and plate system which is a non-linear
system are considered and the results obtained with these methods are compared. Identifications are
performed on a real laboratory setup. In addition to the standard fan and plate system non-linearity,
there is also a nonlinear friction caused by the attempt to fix the movable shaft-connected potentiometer
with a cable tie to the shaft and plate foot. Firstly a parametric structural model of the system was
created by using Newton's laws of motion. Then the firefly algorithm is used to determine the
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parameters of the mathematical model. The success of the identification process is not at the desired
level. The reason for this is that there is additional regional non-linearity that is difficult to model
mathematically in the system. So we assume that the parameters of the system changing according to
angular position of the plate, thus the nonlinear model parameters, which are accepted as fixed before,
expressed as polynomial functions of angular position of the plate and the mathematical model has
been updated. Using the updated model structure, the identification process is performed with Firefly
algorithm and more successful results are obtained. However, the desired high accuracy could not be
achieved, therefore, secondly the identification process is performed using a fuzzy-based model. In the
system there is a time delay that depends on states. So fuzzy model inputs are selected three inputs
which are non delay input, delay input and output feedback input. For the selected model of TakagiSugeno, four Gaussian membership functions are used in the entries and the Singleton membership
function is used in the output. The fuzzy-based model better represented the dynamics that are difficult
to model mathematically and the desired high accuracy is reached.
Keywords: Fan and plate system, System identification, Firefly algorithm, ANFIS
GİRİŞ
Fan ve Levha düzeneği yapısında bulundurduğu belirsizlikler ve doğrusal olmayan davranışı ile önemli
bir kontrol problemidir. Bu sistemi kontrol edebilen bir kontrolör, model belirsizliklerinin ve doğrusal
olmayan sistem davranışlarının üstesinden gelebildiği gösterir. Dahası farklı kontrol yapıları arasında,
bu sistem üzerinden yapılan testlerin sonuçlarına bakılarak, karşılaştırma yapılabilir. Bu nedenle yeni
kontrol yapılarının eskilere göre başarılı olup olmadığını gösterebilecek bir deney düzeneğidir. Her
kontrolcüde olduğu gibi sistemi kontrol edebilmesi için ilk olarak bu sistemin modellenmesi
parametrelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Klasik anlamda sistemin Newton mekaniği veya enerji
dönüşümleri ile modellenebileceği gibi klasik olmayan ve veriye bağlı olarak çalışan yapay sinir ağları,
bulanık model veya volterra serileri yöntemleri ile de modellenebilmektedir [1].
Fan ve levha görünüşte basit fakat kontrolü zor bir kontrol sistemidir. Çünkü yapısı itibari ile nonlineer
olmasının yanında dışarıdan gelen bozuculara karşıda oldukça duyarlıdır. Levhaya etkiyen rüzgar
kuvveti ile hareket etmekte ve bu hareketi ile levhanın açısı değişmektedir. Açısı değiştiği için bu sefer
levhaya etkiyen kuvvet değişmektedir. Bunun yanı sıra levha hareket ederken süreksizliklerden ve
ölçümlerden kaynaklı olarak oluşan hatalar sistemin modellenmesini zorlaştırabilmektedir. Dolayısıyla
sistemi doğru kontrol edebilmek için sistemin düzgün bir şekilde tanınması gerekmektedir. Ya da
sürekli olarak adaptif bir şekilde sistemin parametrelerinin çalıştığı bölgeye göre değiştirilmesi veya
güncellenmesi gerekmektedir [1-3]. Literatürde ise Çapa yapmış olduğu lisans tezinde bu sistemin
tanınmasına ve kontrolüne yönelik bir çalışma yapmıştır [4]. Chiang ve ark ise yapay sinir ağı tabanlı
bir yöntemle yine Fan ve Levha sisteminin kontrolüne yönelik bir çalışma yapmışlardır [5]. Dincel ve
ark. ise yine bu sistemin pozisyon kontrolüne yönelik çalışma yapmışlardır [6]. Bu çalışmada ise ilk
olarak Fan ve Levha sisteminin belli kabuller yapılarak klasik Newton Hareket denklemleri ile
modellenmesi ve ardından modellenen sistemin Ateş Böceği algoritması ile sistem parametrelerinin
belirlenmesi yapılacaktır. İkinci olarak yine aynı sistemin farklı bir modelleme tekniği olan bulanık
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yapay sinir ağı ile modeli oluşturulacak ve bu model yapısı ile sistem tanınacaktır. Sistemden toplanan
verilere göre eğitilen her iki modelden bulanık modelin daha başarılı olduğu görülmüştür. Newton
hareket denklemleri ile süreksizlikler modellenemediği ve kabuller yapıldığı için ilk model Ateş böceği
algoritması ile optimize edilmesine rağmen istenen sonuç elde edilememiştir. Bulanık mantık yapısı
ile hibrit bir yapıya sahip olan ANFIS ilk olarak Jang tarafından ortaya atıldı [7]. Bu yapı yapay sinir
ağlarının öğrenme yeteneğine ve karar verme yeteneği ile birleştirilmiştir. Ancak ilk başlarda yapay
sinir ağlarının ağırlıklarının nasıl belirleneceği açıklanamamış ama yapay sinir ağıyla bulanık sayı
çıkarımını sunan Kar vd. açıklamışlardır [8]. Yaseen vd. Malezya yarımadasındaki yağış miktarının
kestirilebilmesi için ANFIS’i ve geliştirdikleri Ateşböceği-ANFIS yapısını önermişlerdir [9]. Anfis pek
çok alanda kullanılabilmektedir. Topçu vd. ise beton dayanımı ile yapmış oldukları deneysel çalışmayı
ANFIS modelini oluşturarak farklı deneyler için tahmin yapmışlardır [10]. Sulaiman vd. araçlardan
salınan karbonmonoksit ve azotdioksit gibi gazların salınımlarının modellenmişini ANFIS ile yaparak
şehir içindeki kirliliğin ve trafiğin düzenlemesine yönelik bir çalışma yapmışlardır [11]. Hasanipana
vd. maden, tünel ve madenlerde kullanılan patlamalarda taşlarının en uygun şekilde saçılabilmesinin
belirlenebilmesi için parçacık sürü optimizasyonu ile hibrit yaptıkları ANFIS yapısını kullanmışlardır.
Sonuçları diğer çalışmalar ile karşılaştırıldığında önerdikleri yapının güvenilir ve kabul edilebilir bir
model olduğunu göstermişlerdir [12]. Dere vd. yapmış olduğu çalışmada yüzey tornalama işleminde
deneysel olarak elde ettikleri verileri kullanarak yüzeyin pürüzlülüğünün anfis ile belirlenmesine
yönelik bir çalışma yapmışlardır [13]. Dutta vd. süreç doğrusal olmayan bir süreç kontrol sisteminin
sıvı akış hızı ANFIS ile modellenerek optimize edilmeye çalışılmıştır. Modellenen sistem ile akış hızı
kestirimi yapılabileceğinin belirtmişlerdir [14]. Aldair vd. ise fotovoltaik panellerin MPPT ile
kontrolünde ANFIS modeli kullanarak sistemi FPGA ile gerçek zamanlı olarak kontrol etmişlerdir.
ANFIS modelinin effektif ve dinamik cevabının daha iyi olduğunu belirtmişlerdir [15]. Essien vd. ise
karbondioksit ve metan ile hidrojen üretiminde model öngörülü kontrol uygulamasında model olarak
anfis kullanmışlardır. Modelin sistemi iyi temsil edebildiğini belirmişler ve model öngörülü kontrolün
bu sistem için başarılı sonuç verdiğini ifade etmişlerdir [16]. Bunların yanı sıra ANFIS medikal
sistemlerde [17], görüntü işleme, öznitelik çıkarımı ve sınıflandırmada [18-19], kestirim ve öngörü
yapabilmede kullanılmaktadır [9,19]. Ateş böceği algoritması Xin She tarafından önerilmiş olup
çözülmesi benchmark problemin çözümünde kullanılmıştır [20-21]. Ekonomiden sağlığa
mühendislikten lojistiğe çok farklı alanlarda kullanılabilmektedir [22,26]. Öte yandan, Sarangi vd.
geliştirmiş oldukları ateş böceği algoritmasının infinite impulse filter (IIR) dizaynında kullanmışlardır
[27]. Mousavi vd. yapmış oldukları çalışmada ateş böceğini kullanarak kaotik bir sistemin
parametrelerinin tahminde kullanmışlardır [28]. Bu çalışmanın bir parçasında yine ateş böceği
algoritması doğrusal olmayan fan ve levha sisteminin sistemin parametrelerinin belirlenmesinde
kullanılmıştır. Ayrıca yine aynı sistemin bulanık yapay sinir ağı modeli oluşturulmuş ve iki farklı
model birbiri ile kıyaslanmıştır.
Bu çalışmada, bu bölümü izleyen bölümlerin içerikleri şöyledir: II. bölümde Fan ve levha sisteminin
hem Newton hareket denklemleri ile hem de bulanık yapay sinir ağı ile modellenmesi ile ilgili bilgi
verilmiştir. III. bölümde ateş böceği algoritması tanıtılmıştır. IV. bölümde yapılan simülasyonlar
sonuçları verilmiş ve V. bölümde de sonuçlar tartışılmıştır.
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FAN VE LEVHA SİSTEMİNİN MODELLENMESİ
Fan ve Levha sisteminin gayet basit bir yapısı bulunmaktadır. Fan vasıtası ile oluşturulan hava akımı
ile bir ayak üzerine asılmış levhanın açısal hareketi sağlanmaktadır. Levhanın açı bilgisi ise mile bağlı
olan potansiyometre ile alınmaktadır. Fan ve Levha sisteminin şematik gösterimi Şekil 1’de verilmiştir.

lg

Hava Akışı

Fan

L

Şekil 1: Fan ve levha sistemi.

MEKANİK MODEL
Sistemin durum uzayı modelinin oluşturabilmek için levha açısı (𝜑(𝑡)), levha açısal hızı (𝜑̇ (𝑡)) ve
motordan etki eden rüzgârın hızı (𝑣(𝑡)) için aşağıdaki atamalar yapılmıştır.
𝑥1 (𝑡) = 𝜑(𝑡)
𝑥2 (𝑡) = 𝜑̇ (𝑡)
𝑥3 (𝑡) = 𝑣(𝑡)
𝑢(𝑡) = 𝑒𝑎

(1)

Levhanın serbest cisim diyagramı çizildiğinde ve sistemde var olan süreksiz sürtünme ihmal
edildiğinde ve zaman gecikmesi sisteme etki ettiği kabul edildiğinde ve rüzgâr hızının etkisi 𝑥2 (𝑡)’ye
eklendiğinde sistemin Newton mekaniği ile elde edilen modeli eşitlik (1)’deki gibi elde edilmektedir.
𝑥̇ 1 (𝑡) = 𝑥2
−𝐴𝑠𝑖𝑛(𝑥1 (𝑡)) − 𝐵𝑥2 (𝑡)
𝑥̇ 2 (𝑡) =
+𝐶𝑥32 (𝑡 − 𝑇) 𝑐𝑜𝑠(𝑥1 (𝑡))
𝑥1 (𝑡) 𝐾𝑒𝑎
𝑥̇ 3 (𝑡) =
+
𝜏
𝜏
𝑦(𝑡) = 𝑥1 (𝑡)
𝑚𝑔𝑙𝑔
𝑏
𝑘𝑎𝑙
𝐴=
𝐵=
𝐶=
𝐽
𝐽
𝐽

www.iksadkongre.org

Sayfa 82

(2)

Tam Metin Kitabı

ULUSLARARASI 5 OCAK UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
3-5 OCAK 2020 / ADANA

Lakin sistem dinamiğine göre motor dinamiği çok yavaş kaldığından motor dinamiği ihmal edilmiş ve
sistem eşitlik (2)’deki gibi modellenmiştir. Durumlara göre değişen ölü zaman ise eşitlik (3)’de
verilmiştir.
𝑇=

𝐿 + 𝑙𝑔 𝑠𝑖𝑛(𝜑(𝑡))
𝑣(𝑡)

(3)

Ateş böceği algoritması ile eşitlik (2)’deki A, B, C parametreleri kestirilmiştir. Ancak yeterince iyi bir
sonuç elde edilememiştir. Sistemde bulunan modellemeyen nonlineerlikler nedeni ile bu
parametrelerinin değerlernin açısal konumla değiştiği düşünülmüş ve bu katsayılar eşitlik (4)’deki gibi
polinom şeklinde ifade edilerek Ai , Bi ve C i , i = 1,2,3 parametreleri ateş böceği algoritması ile
belirlenmiştir. Sistemin blok yapısı Şekil 2’de verilmiştir.
𝐴 = 𝐴1 𝜑(𝑡)2 + 𝐴2 𝜑(𝑡) + 𝐴3
𝐵 = 𝐵1 𝜑(𝑡)2 + 𝐵2 𝜑(𝑡) + 𝐵3
𝐶 = 𝐶1 𝜑(𝑡)2 + 𝐶2 𝜑(𝑡) + 𝐶3

Gir.mat

(4)

K

Cik.mat
Hız
Durumlar

Eşitlik 3
Açı

[Aci]

U

Eşitlik 2

C1
Açı

[Aci]
[A1 A2 A3]
[B1 B2 B3]

[A1 A2 A3]
Eşitlik 4
[B1 B2 B3]

Durumlar

1
s

C2
C3

A
B

[Aci]
C

[C1 C2 C3]

[C1 C2 C3]

Şekil 2: Fan ve Levha sisteminin blok diyagramı.
BULANIK YAPAY SİNİR AĞI MODEL
Bulanık mantık birimi temel olarak 3 birimden oluşmaktadır. İlk olarak giriş üyelik fonksiyonlarının
olduğu bulanıklaştırma birimi, giriş ile çıkışlar arasında bağıntılar kurulmasını sağlayan kural tabanını
ile birlikte çalışan çıkarım birimi ve kurallara göre elde edilen sonuçların toplanmasına göre bulanık
bir sayı üretilmesini sağlayan durulaştırma birimi bulunmaktadır. Bulanık mantığın genel şeması Şekil
3’de verilmiştir. Bulanık Mantıkta önemli adımların başında giriş ve çıkış üyelik fonksiyonlarının
belirlenmesi gelmektedir. Son yıllarda ise Yapay Sinir Ağı ve bulanık mantığın beraber kullanılarak
verilere göre bulanık mantığın kuralları oluşturulmaktadır. Bunun için eğim düşümü ve en küçük
kareler yönteminin beraber kullanıldığı hibrit bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapıda en küçük kareler
yöntemi lineer olan çıkış üyelik fonksiyonlarının parametrelerini düzenlerken, eğim düşümü ise lineer
olmayan giriş üyelik fonksiyonlarının parametrelerini düzenlemektedir. Bu yapı ile giriş verileri ile
çıkış verileri arasındaki hatayı en küçük yapacak şekilde ağ yapısının oluşturulması sağlanmaktadır
[29-32].
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Şekil 3: Bulanık Mantık Şeması.
Bulanık mantık uygulamalarında en çok kullanılan Mamdani ve Sugenon tipi bulanık çıkarım
mekanizmaları bulunmaktadır. Mamdani çıkarım tipinde çıkış üyelik fonksiyonları genellikle üçgen,
Gauss yada Trapez olurken Sugeno da çıkış üyelik fonksiyonları ise sabit katsayı, birinci dereceden
veya ikinci dereceden olabilmektedir. Şekil 4’de verilen bulanık çıkarım yapısının 2 girişi
bulunmaktadır. Bu yapıdaki birinci katman bulanıklaştırma katmanıdır. Gauss tipinde üyelik
fonksiyonu ile aktive olan x ve y girişleri bulanıklaştırılır. Her bir katmanın çıkışı Eşitlik (5)’deki gibi
ifade edilebilir.
𝑂𝑖1 = 𝜇𝐴𝑖 (𝑥) = 𝜇𝐴İ (𝑥)

𝑖 = 1,2

𝑂𝑖1 = 𝜇𝐵𝑖−2 (𝑥) = 𝜇𝐵İ−2 (𝑥)

𝑖 = 3,4

(5)

İkinci katmanda ise bulanıklaşmış olan değerlerin “and/or” işlemlerinin yapıldığı kural tabanıdır.
Buradaki düğümlerin sayısı kural sayısını ifade ederken, kural ateşlemenin yapıldığı yer bu katmandır.
Bu ise eşitlik (6)’da gösterilmiştir.
𝑂𝑖2 = 𝜔𝑖 = 𝜇𝐴İ (𝑥) ∗ 𝜇𝐵İ (𝑥)

𝑖 = 1,2

(6)

Şekil 4: İki girişli tek çıkışlı ANFIS yapısı.
Üçüncü katmanda ise ateşlenen kuralların seviyelerini dengelenmek için normalize edildiği kısımdır.
Bunun için de eşitlik (7)’deki denklem kullanılmaktadır.
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𝑂𝑖3 = ̅̅̅
𝜔𝑖 =

𝜔𝑖
𝜔1 + 𝜔2

(7)

𝑖 = 1,2

Dördüncü katman ise ateşlenmiş ve normalize edilmiş olan bulanık değerlerin berraklaştırılmasının
yapıldığı kısımdır. Her bir düğümün çıkış değeri eşitlik (8)’deki gibi hesaplanmaktadır.
𝑂𝑖4 = ̅̅̅𝑓
𝜔𝑖 𝑖

(8)

Beşinci katman ise bir önceki katmanların çıkışlarının ortalamasının alındığı kısımdır. Eşitlik (9)’daki
gibi hesaplanarak durulaştırılır ve bulanık sonuç elde edilir.
𝑂𝑖5 = ∑ ̅̅̅𝑓
𝜔𝑖 𝑖 = 𝜔
̅̅̅̅𝑓
𝜔2 2 =
1 1 + ̅̅̅̅𝑓
𝑖

∑𝑖 ̅̅̅𝑓
𝜔𝑖 𝑖
∑𝑖 ̅̅̅
𝜔𝑖

(9)

Model ARMAX yapısına sahip bir model olarak seçilmiştir. Model 3 girişli ve 1 çıkışlı olarak
belirlenmiştir. Sistemin ilk girişi sisteme uygulanacak olan kontrol işareti, ikinci giriş zaman gecikmeli
olarak çıkış geri beslemesi ve üçüncü giriş ise çıkışın geri beslemesi olarak belirlenmiştir. Oluşturulan
bulanık yapay sinir ağı modeli Şekil 5’de verilmiştir. Ayrıca bu yapı Şekil 6’da da verilmiştir.
Oluşturulan bulanık yapay sinir ağı modelinde üyelik fonksiyonları Gauss olarak belirlenmiştir. Her
bir giriş için 4 farklı üyelik fonksiyonu tanımlanmıştır. Oluşturulan üyelik fonksiyonları Şekil 6’de
gösterilmiştir. Çıkışlar ise model yapısı itibari ile tek bir değerdir. Sistemde 3 giriş ve 4 üyelik
fonksiyonu olduğu için sistem çıkışında 43=64 kural oluşmaktadır. Bu kuralların her biri ağırlıklara ve
kurala göre çıkışa etki etmektedir.

Şekil 5: Önerilen ARMA Bulanık Model.
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Şekil 6: Bulanık Modelin Girişleri-Çıkışı.

Şekil 7: Üyelik Fonksiyonları.
ATEŞ BÖCEĞİ ALGORİTMASI
FireFly algoritması Xin-She Yang tarafından ateşböceklerinin davranışlarından esinlenilerek önerilmiş
bir algoritmadır [33]. Bu algoritmada ateş böceklerinin parlaklık ve hareket yönleri kontrol
parametreleri olarak modellenip geliştirilmiştir. Bu davranışlar kurallaştırıldığında aşağıdaki sonuçlar
ortaya çıkar [33-35] .
 Ateş böcekleri cinsiyetsiz varsayımı yapılır. Bu ayrım yapılmaksızın birbirlerinden
etkilenebilirler
 Ateş böceklerinin parlaklığı çekiciliği ile orantılıdır. En parlak olan ateş böceği diğerlerini
kendine doğru çeker.
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 Ateş böceğinin parlaklığı amaç fonksiyonundan elde edilecek olan değere göre
belirlenmektedir.

Ateş böceklerinin parlaklığı ışık yoğunluğu olarak da adlandırılmaktadır. Işık yoğunluğu (I); başlangıç
ışık yoğunluğuna (𝐼0 ), gammaya (𝛾) ve uzaklığa (r) bağlıdır ve değeri Eşitlik (10)’da verilmiştir.
𝐼 = 𝐼0 𝑒 −𝛾𝑟

(10)

Ateş böceklerinin birbirlerine olan çekiciliği (β) uzaklık ile artıp azalmaktadır. Yakın olan ateş
böcekleri diğer ateş böceklerine daha çekici gelmekte ve uzaktaki ateş böceklerinin çekiciliği
azalmaktadır. Dolayısıyla çekicilik Eşitlik (11)’deki gibi hesaplanabildiği gibi eşitlik (12)’de
kullanılarak hesaplanabilir. Seçilen bu denklemdeki başlangıç değeri (𝛽0), aslında iki ateşböceğinin
arasındaki uzaklığın sıfır olduğu andaki değeri göstermektedir [20].
𝛽 = 𝛽0 𝑒 −𝛾𝑟

2

(11)

𝛽0
(12)
1 + 𝛾𝑟 2
Ateş böceklerinin birbirine olan uzaklıkları hem ışık yoğunluğunu hemde çekiciliği değiştirmektedir.
Bu değişimler de ateş böceklerinin hareketlerini belirlemektedir. Dolayısı ile ateş böceklerinin
birbirleri arasındaki uzaklıkların hesaplanabilmesi için Eşitlik (13) kullanılmaktadır.
𝛽=

𝑑

𝑟𝑖𝑗 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 = √∑(𝑥𝑖𝑘 − 𝑥𝑗𝑘 )2

(13)

𝑘=1

Ateş böceklerinin içgüdüsel davranışlarını modellemek için Eşitlik (14) kullanılmaktadır. Bu
denklemdeki ilk ifade bir önceki konumu ifade ederken, ikinci ifade ateş böceğinin başka ateş
böceklerinden etkilenmesi üzerine modellenen çekicilik formülünden gelmektedir. Aslında iki tane
ateş böceği arasındaki uzaklığın ve çekiciliğin çarpılması ile elde edilmektedir. Diğer bir eklenti olan 𝛼
rastlantı parametresi, 𝜀 ise Gausian dağılımından gelen bir vektörü ifade etmektedir [34-35].
2

𝑥𝑖𝑡+1 = 𝑥𝑖 + 𝛽0 𝑒 −𝛾𝑟 (𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 ) + 𝛼𝜀𝑖𝑡

(14)

Ateş böceği algoritmasının adımları Şekil 8’de verilmiştir.
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Amaç fonksiyonu belirlenir f(x), x=[x1,x2, .,xn]T
N adet ateş böceği başlangıç popülasyonu değerleri üretilir
Işık yoğunluğu (I), f(x) ile belirlenir
Işık emilimi (γ) belirlenir
while (dururma kriteri)
for i=1:n
for j=1:n
if(Ii<Ij)
Ateş böcekleri i den j ye hareket
ettirilir
end if
uzaklık ve exp(γr2) kullanarak
çekiciliği
değiştirilir
end for j
end for i
Ateş böcekleri sıraya konulur ve global en iyi (g)
bulunur
end while
Sonuç görüntülenir

Şekil 8: Ateş Böceği Algoritması.
SİMÜLASYON
Fan ve Levha sisteminin matematikseli modeli Şekil 2’deki gibi Matlab Simulink ortamında
oluşturulmuştur. Ardından oluşturulan model cevabı ile sistem cevabı arasındaki hatanın fonksiyonu
olan eşitlik (15)’deki amaç fonksiyonu belirlenmiştir. Hata fonksiyonunu minimum yapacak olan Ateş
böceği algoritması modelin sisteme göre optimum olan parametrelerini bulması için kullanılmıştır. Bu
çalışmadaki Simülasyon çalışmaları Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 3.40 Ghz, 64 Bit, 8GB
RAM’e sahip bir bilgisayar üzerinde Windows 10 işletim sistemi üzerinde çalıştırılmıştır.
(15)

𝐼𝑆𝐸 = ∫ ℎ𝑎𝑡𝑎2 𝑑𝑡 = ∫(𝑦𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 − 𝑦𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 )2 𝑑𝑡

Ateş böceğinin çalıştırılması için kullanılan parametrelerin değerleri için literatürde yaygın olarak
kullanılan değerler kullanılmıştır. Bu parametreler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Ateş Böceği Parametreleri.
Parametre
FA

Popülasyon
Boyutu
50

İterasyon

Alfa (α)

Beta (β)

Gamma(γ)

100

0.2

0.8

1

Ateş böceği algoritması ile elde edilen model katsayıları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Model Parametreleri.
A Parametreleri
A1
A2
A3

9.4959
10.1806
16.0388
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B Parametreleri
B1
B2
B3

4.4339
-3.0388
4.7625
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C1
C2
C3

6.4736
5.6831
15.2718
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Bulanık yapay sinir ağı modeli ise Matlab ANFIS (adaptive neural fuzzy inference system) “toolbox”ı
ile oluşturulmuştur. Girişleri ve çıkışları belirlenen modelin parametrelerinin belirlenmesi için de bu
“toolbox” kullanılmıştır. Bu toolbox kendi içerisinde bulanık yapay sinir ağı modelinin parametreleri
olan üyelik fonksiyonu ve ağırlıkları hatanın değişimine bağlı olarak giriş ile çıkışın ortalama karesel
hataların integralini (MSE) minimum yapacak şekilde belirlemektedir. Dolayısıyla buradaki hata yine
karesel bir hata; farkı ise veri büyüklüğüne bölünmesidir. Aynı hata kriteri matematiksel model içinde
seçilebilirdi ama bu çalışmada karesel hataların integrali (ISE) kriteri tercih edilmiştir. Bulanık yapay
sinir ağı modeli ve matematiksel modelle elde edilen parametrelerin ISE kriterine göre karşılaştırılması
Tablo 2’de verilmiştir. Bu veriden bulanık yapay sinir ağı modelinin, matematiksel modele göre sistemi
daha iyi temsil ettiği ve daha başarılı olduğu görülmektedir. Aynı şekilde sisteme uygulanan işarete
karşılık sistemlerin yanıtları Şekil 9’da verilmiştir. Bu cevaplardan bulanık yapay sinir ağı modeli ile
sistemin gerçek yanıtının çok yakın olduğu görülmektedir. Ayrıca, bulanık yapay sinir ağı modelinin
sistem de var olan süreksizlikleri, nonlineerlikleri ve belirsizlikleri daha iyi temsil edebildiği
görülmüştür. Bu tip nonlineerlikler matematiksel modelde sadece sistem çıkışındaki açıya bağlı
polinomlarla temsil edilmeye çalışıldığı için sistemdeki süreksizlikleri iyi temsil edilememiştir.
Tablo 3: Modellerin ISE Hataları.
Model
Matematiksel Model
Bulanık Yapay Sinir Ağı Modeli

ISE
82.1239
0.5052

Şekil 9: Kontrol İşareti, Sistem Çıkışı, Bulanık Çıkış ve Matematiksel Modelin Çıkışları.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada Fan ve levha sisteminin hem matematiksel modeli hemde bulanık yapay sinir ağı modeli
oluşturulmuştur. Oluşturulan matematiksel modelin parametreleri polinomlar ile ifade edilerek açısal
konuma göre değiştiği varsayımı yapılmıştır. Açısal konuma değişen bu modelin parametreleri ateş
böceği algoritması ile belirlenmiştir. Ayrıca yine aynı sistem için bir 3 girişli ve 1 çıkışlı Takagi-
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Sugeno yapısına sahip bulanık bir model oluşturulmuştur. Bu Modelin parametreleri ise ANFIS’te
bulunmuştur. Sonuç olarak, matematiksel modelin sistemi daha iyi temsil edebilmesi için modelde
yapılan kabullerin ve varsayımların yetersiz olduğu, duruma göre değişen dinamikleri temsil edemediği
görülmüştür. Buna mukabil bulanık yapay sinir ağı modelinin bu tip doğrusal olmayan davranışları
yakalayabildiği ve sistemdeki belirsizlikleri modelin içine dahil ettiği görülmüştür.
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SERUMLARDAKİ DEKSTROZ İÇERİKLERİNİN METAMALZEME ANTEN TABANLI
SENSÖR İLE TESPİTİ
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İskenderun Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Oğuzhan AKGÖL
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ÖZET
Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte metamalzeme veya anten tabanlı birçok sensör
kullanılmaktadır. Önerilen çalışmada serumdaki dekstroz yüzdesi ölçümü için metamalzeme tabanlı
yama anten tasarlanmıştır. %5, %10 ve %20 dekstroz içeren serumlar günümüzde hastanelerde en çok
kullanılan serumlardandır. Önerilen bu çalışmadaki amaç, bu serumları üreten ticari firmaların
serumlarındaki taahhüt ettikleri dekstroz içeriklerinin doğru olup olmadığını test ederek kalite
kontrolünü yapmak ve uygulama alanlarında olası insan hatalarından dolayı hastaya yanlış dozda
uygulanmalarını önlemektir. Bu çalışmada yapılan ölçümler %5, %10 ve %20 dekstroz serumlarının
dielektrik katsayı değerlerindeki farklar baz alınarak yapılmıştır. Ölçüm için elektromanyetik
simülasyon programında yaklaşık 2,8 GHz’de çalışan meta yapı (metamalzeme tabanlı yapı) ve meta
yapıyla düzenlenmiş yama anten, dielektrik katsayı değerleri belirlenmiş %5, %10 ve %20 dekstroz
içeren serumların eşdeğer modelleri tasarlanmıştır. Tasarlanan anten serum üzerine bırakılıp serumdaki
dekstroz oranına göre S1,1 saçılma parametresindeki lineer değişime bağlı olarak ölçüm yapmaktadır.
Önerilen çalışma gelecekte yeni metotlarla geliştirilebilir ve metamalzeme anten tabanlı sensörlerin
tıbbi uygulamalarına örnek teşkil edebilir niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: Metamalzeme, Yama Anten, %5-%10-%20 Dekstroz Serum, Dekstroz Ölçümü,
Biyo-Algılayıcı Anten, Anten Tabanlı sensör.
GİRİŞ
Son yıllarda metamalzemelerin gelişimi ile birlikte anten tabanlı sensörlere olan ilgi artmıştır. Bunun
sonucu olarak endüstriyel ve tıbbi alanlarda birçok metamalzeme ve anten tabanlı sensör ile algılama,
ölçüm ve tespit yapılmaktadır [1-5]. Metamalzemeler, doğada bulunmayan laboratuvarda üretilen ve
doğadaki malzemelerin sahip olamadığı elektromagnetik özelliklere sahip olan yapay malzemelerdir.
Metamalzemelerin hem elektriksel hem de magnetiksel geçirgenlikleri negatiftir, bu sayede negatif
kırılma indisine sahiptirler. Metamalzemeler, alaşımlarda olduğu gibi meydana geldikleri
malzemelerin özelliklerini almazlar [6-8]. Mikroşerit yama antenler küçük olmaları, hafif olmaları,
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ucuz maliyetleri, basit yapılı ve üretimlerinin kolay olması gibi avantajları sayesinde en yaygın
kullanılan anten çeşitlerindendir. En büyük dezavantajları dar bantlı olmalarıdır. Çalışma alanları
içerisinde askeri ve uzay endüstrisi de yer almaktadır [9-12].
Anten tabanlı sensörler konusunda literatüre bakıldığında birçok çalışmanın olduğu görülmektedir.
Oğuzhan [1], yama anten tabanlı sensör ile etanol ve metanol ölçümü üzerine bir çalışma sunmuştur
[1]. Olcay ve arkadaşları [2], saf sudaki etanol oranını ölçen metamalzeme tabanlı sensör üzerine bir
çalışma önermişlerdir [2]. Tao ve arkadaşları [3], metamalzeme tabanlı biyo-sensör üzerine çalışma
yapmışlardır [3]. Literatürde algılayıcı ve tespit amaçlı bunlar gibi birçok çalışma mevcuttur.
Dekstroz bir monosakkarit yani basit şekerdir ve glukoz olarak ta bilinir, vücutta karbonhidratların
yıkılması sonucunda elde edilir. Ameliyat öncesi ve sonrası dönemlerde, çeşitli hastalıklar nedeniyle
ağızdan besin ve su alımının sınırlandığı durumlarda, dehidratasyonda, karaciğerde glikojenin azalması
durumunda, sodyum klorür ve diğer elektrolitlerin istenmediği toksime hallerinde, bazı ilaç ve
solüsyonların verilmesinde taşıyıcı olarak dekstroz içerikli serumlar kullanılır. Bu yüzden %5, %10 ve
%20 dekstroz içeren serumlar günümüzde hastanelerde en çok kullanılan serumlardandır.
Metamalzeme anten tabanlı sensörün ön yüzeyinde oyulmuş bir yama ve oyuk içerisine yerleştirilmiş
meta yapı bulunmaktadır. Arka yüzeyi bakır kaplıdır ve yine ön yüzeyle aynı büyüklükte oyulmuştur
ve içine meta yapı yerleştirilmiştir. Antenin ön yüzeyindeki yama ve meta yapı, arka yüzeyi ve meta
yapı bakır materyalinden olup mikroşerit besleme hattıyla ayrık bir porta bağlıdır. Tasarlanan bu
metamalzeme tabanlı yama anten yaklaşık 2.8 GHz’de yayılım yapmaktadır. Serumların üzerine
konulduğu zaman serum içerisindeki sıvıların elektromanyetik özelliklerine bağlı olarak bu çalışma
frekansında (S1,1 saçılma parametresi) bir kayma meydana gelmektedir. Metamalzeme anten tabanlı
sensörümüz S1,1 saçılma parametresindeki lineer değişime bağlı olarak ölçüm yapmaktadır ve
serumlardaki dekstroz içeriklerini belirlemektedir.
MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada ilk olarak %5, %10 ve %20 dekstroz serumlarından alınan numunelerin ölçümleri
laboratuvarımızda mevcut olan Agilent 85070E dielektrik probe kiti ve bu kitin bağlı bulunduğu
N5234A PNA-L Agilent Network Analizör cihazıyla gerçekleştirilmiştir. Bu ölçümlerin sonucunda
%5, %10 ve %20 dekstroz serumlarının dielektrik katsayı değerleri belirlenmiştir ve sonuçlar
elektromanyetik simülasyon programına aktarılmıştır. Önerilen çalışmada günümüzde hastanelerde
kullanılan serum modellerinden 3’ü kullanılmıştır. Bunlar, 150 ml, 500 ml ve 1000 ml’lik modellerdir.
Ölçüm için elektromanyetik simülasyon programında yaklaşık 2,8 GHz’de çalışan bir meta yapı ve
meta yapıyla düzenlenmiş yama anten, dielektrik katsayı değerleri belirlenmiş %5, %10 ve %20
dekstroz içeren serumların 150 ml, 500 ml ve 1000 ml’lik eşdeğer modelleri tasarlanmıştır. Bu 3 tip
serumun da eşdeğer modelleri tasarlanmıştır ve 3 eş değer model için de ayrı ayrı simülasyon
yapılmıştır. Tasarlanan anten tabanlı sensörümüz 3 eşdeğer model serumun da üzerine bırakılıp simüle
edilmiştir. Metamalzeme yama anten tabanlı sensörümüz serumlardaki dekstroz oranına göre S1,1
saçılma parametresindeki lineer değişime bağlı olarak ölçüm yapmaktadır.
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Şekil 1: Tasarlanan metamalzeme tabanlı mikroşerit yama antenin
a) Ön görünümü b) Arka görünümü
Meta yapı yerleştirildikten sonra optimize edilen yama antenin boyu L= 21.1 mm, eni W= 32 mm
olarak belirlenmiştir. Mikroşerit yama anten ve ayrık port kullanılmasından dolayı sensörümüzün
üretimi kolay, boyutları küçük ve maliyeti düşük hale gelmiştir. Meta yapı yaklaşık 2.8 GHz’de
çalışması için tasarlanmıştır bunun sonucunda ön ve arkada yüzeydeki meta yapıların boyları 8 mm’dir.
Bu meta yapıların ön ve arka yüzeye yerleştirilmesi için mikroşerit yama antenin ön yüzeyindeki yama
ve arka yüzeyi 9 mm’lik bir kare şeklinde oyulmuştur.

Şekil 2: Metamalzeme tabanlı yama antenin uzak alan ışımasının 3D gösterimi
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Şekil 3: Metamalzeme birim hücrenin a) Ön görünümü b) Arka görünümü
c) Saçılma parametreleri

Şekil 4: 1000 ml’lik Serumun ölçülen a) Boyu b) Eni c) Yüksekliği
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%5, %10 ve %20 dekstroz içeren serumlarının laboratuvarda ölçülen dielektrik katsayı değerleri
elektromanyetik simülasyon programına aktarılmıştır. 150 ml, 500 ml ve 1000 ml’lik %5, %10 ve %20
dekstroz içeren serumların boyutları ölçülmüştür. Elektromanyetik simülasyon programında bu ölçülen
serumların her birinin eşdeğer modelleri tasarlanmıştır. Bu işlemlerden sonra tasarlanan metamalzeme
tabanlı yama anten dekstroz serumlarının eş değer modelleri üzerine konulup simülasyonları
gerçekleştirilmiştir.

Şekil 5: Tasarlanan eş değer serum modellerinin boyutları a) 1000ml’lik serum
b) 500 ml’lik serum c) 150 ml’lik serum
SİMÜLASYON SONUÇLARI

Şekil 6: Laboratuvarda ölçülen dekstroz serumlarının dielektrik sabitlerinin grafiksel gösterimi
Önerilen çalışmada yapılan ölçümler %5, %10 ve %20 dekstroz içeren serumların dielektrik katsayı
değerlerinin 2.8 GHz’deki farkları baz alınarak yapılmıştır. Şekil 6’da dekstroz serumlarından alınan
numunelerin laboratuvardaki N5234A PNA-L Agilent Network Analizör cihazına bağlı olan Agilent
85070E dielektrik probe kiti ile ölçülen dielektrik katsayılarının değişimlerini gösterilmektedir.
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Şekil 7: 150 ml’lik dekstroz serumlarının simülasyon sonuçları

Şekil 8: 500 ml’lik dekstroz serumlarının simülasyon sonuçları

Şekil 9: 1000 ml’lik dekstroz serumlarının simülasyon sonuçları
SONUÇ
Bu çalışmada metamalzeme mikroşerit yama anten tabanlı sensör ile serumlardaki dekstroz
içeriklerinin tespiti gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan metamalzeme tabanlı anten bir biyo-algılayıcı
antendir. Bu çalışmada antenlerin tıbbi serum ve ilaçların kalite kontrol ve tespitinde kullanılabileceği
ispatlanmıştır. Dekstroz miktarındaki ufak değişmeler rezonans frekansında (S1,1) büyük değişimlere
yol açtığından dolayı önerilen biyo-algılayıcı anten hassas ölçümler gerçekleştirilebilir. Meta yapı ve
mikroşerit yama anten baskı devre tekniği ile tasarlandığı için ve ayrık port kullanımı sayesinde biyoalgılayıcı antenin yapımı kolaydır, maliyeti düşüktür, boyutları küçüktür ve serumun üzerine bırakılıp
(serum torbası üzerinde sıvıya temas etmeden) laboratuvar ortamı gerekmeksizin hassas ölçümler
yapabilir. Önerilen çalışmada anten tabanlı sensör ile ilaçları üreten ticari firmaların ilaçlardaki taahhüt
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ettikleri katkı madde miktarının doğru olup olmadığını test ederek kalite kontrolünün yapılabileceği ve
uygulama alanlarında olası insan hatalarından dolayı hastaya yanlış dozda uygulanmalarının
önlenebileceği kanıtlanmıştır. Bu çalışma gelecekte farklı ve yeni metotlarla geliştirilebilir ayrıca
metamalzeme anten tabanlı sensörlerin tıbbi alanlardaki uygulamalarına örnek olabilir ve ışık tutabilir.
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PROSTAT KANSERİNİN TEŞHİSİNE YÖNELİK MANYETİK REZONANS
GÖRÜNTÜLERİNDEN GÜRÜLTÜ GİDERİMİ
NOISE REMOVAL ON MAGNETIC RESONANCE IMAGES FOR DIAGNOSIS OF PROSTATE
CANCER
Turab SELÇUK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ALKAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

ÖZET
Prostat kanseri, erkeklerde sık görülebilen bir kanser türüdür Hastalığın erken tanısı hem uygun tedavi
hem de tedaviden sonraki süreç için büyük önem arz etmektedir. Hastalığın teşhisinde kullanılan
görüntüleme yöntemlerinden birisi de manyetik rezonans görüntülemedir (MRG). MRG çalışma
prensibi gereği bazı gürültü kaynakları görüntüye eklenmektedir. MR görüntüleri kullanılarak başarılı
tanı işleminde, görüntüde etkin gürültü giderimi önem arz etmektedir. Bu amaçla çalışmada, prostat
kanserinin etkili bir şekilde teşhisine yönelik MR görüntüleri üzerinde gürültü giderimi uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Bunun için de yerel olmayan ortalamalar filtresi kullanılmıştır. Filtre, görüntüdeki
komşu piksellerin, parlaklık değerleri arasındaki benzerlik oranında ağırlıklandırılması mantığına
dayanmaktadır. Çalışmada 20 hastaya ait MR görüntüleri kullanılmıştır. Görüntülerin filtrelenmeden
önceki ve filtrelendikten sonraki SNR değerleri elde edilerek, çalışmanın başarımı test edilmiştir. Elde
edilen değerler, önerilen yerel olmayan ortalamalar filtresinin çalışmada kullanılan MR görüntülerinde
başarılı sonuçlar verdiğini göstermiştir. Önerilen yöntemle gürültüsü giderilmiş MR görüntülerinin,
prostat kanserinin tanısı konulurken uzman doktorlara karar vermede yardımcı olacağı
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Prostat Kanseri, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Yerel Olmayan Ortalamalar

ABSTRACT
Prostate cancer is a common type of cancer in men. Early diagnosis of the disease is of great importance
both for appropriate treatment and for the post-treatment period. Magnetic resonance imaging (MRI)
is one of the imaging methods used to diagnose the disease. Due to the MR working principle, some
noise sources are added to the image. In successful diagnosis using MR images, effective noise removal
is important. For this purpose, noise reduction was performed on MR images for effective diagnosis of
prostate cancer. For this, non-local means filter was used. The filter operates by weighting neighboring
pixels in the image according to the similarity between brightness values. MR images of 20 patients
were used in the study. SNR values of the images before and after filtering were obtained and the
performance of the study was tested. The obtained values showed that the proposed non-local means
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filter gave successful results in the MR images used in the study. Thanks to the proposed method, it is
thought that noise-free MR images will help the specialist doctors to make a decision in the diagnosis
of prostate cancer.
Anahtar Kelimeler: Prostate cancer, Magnetic Resonance Imaging, Non-Local Means
1. Giriş
Prostat, erkeklerde boşaltım sisteminin son kısmı olan mesane ve idrar kanalı arasındaki kısımda
bulunan bir organdır [1]. Sadece erkeklerde bulunan prostat, iltihabın önlenmesinin yanında üremeye
yardımcı olmak gibi bir işlevi bulunmaktadır. Erkeklerde gözlenen kanser türlerinden birisi, belki en
yaygını şüphesiz prostat üzerinde oluşan prostat kanseridir [2]. Erken tanı konulabilirse, hastalığın
rahat bir süreci olmaktadır. Ancak geç kalınmış bir tanıda ilgili tümör çevre organlara da bulaşmış
olacağından ölüme sebep olmaktadır. Hastalık tanısında, en sık başvurulan görüntüleme yöntemi
ultrason ve MR görüntüleme olmaktadır. Bu sayede ilgili lezyon uzman tarafından gözlemlenmiş olup,
hastalığa ait bir ön tanı yapılmış olmaktadır. Daha sonra lezyona ait bir kısımdan örnek alınarak
patolojik inceleme yapılmaktadır [3]. Hastalığın başarılı bir şekilde değerlendirilmesi, uzmanların
başarılı bir radyolojik inceleme yapmasına bağlıdır. Bunun içinde, hastalığa ait görüntünün gürültüden
giderilmiş ve uzmana yardımcı olacak sistemlerden geçirilmiş olması büyük önem arz etmektedir. Bu
amaçla literatürde, prostat kanserinin teşhisine yönelik ultrason ve MR görüntülerinin bilgisayar
destekli sistemlerle analiz edildiği çok sayıda çalışma mevcuttur. Yapılan bir çalışmada kenar
belirleme ağıyla prostatın bölütlenmesi gerçekleştirilmiştir [4]. Zhu ise prostatın bölütlenmesini U-Net
tabanlı derin öğrenme ağıyla gerçekleştirmiştir [5]. 3 boyutlu CNN ağlar da prostat bölütlenmesinde
kullanılmış olup oldukça başarılı sonuçlar verdiği kaydedilmiştir. [6]
2. Materyal ve Yöntemler
Çalışmada kullanılan görüntüler erişime açık bir veri kümesinden alınmıştır [7]. 20 adet prostat içeren
MR görüntüsünden prostatın görüldüğü kesitler alınmıştır. Görüntüler, 256*256 piksel2’lik
çözünürlüğe sahip olup .tif formatında bir dizine kaydedilmiştir.
2.1. Yerel Olmayan Ortalamalar
Yöntem Buades tarafından gürültü giderme algoritması olarak ortaya çıkarılmıştır. [8]. Yöntemin
çalışma prensibi, görüntüdeki herhangi bir i pikseli ile komşu pikselleri arasındaki benzerliğine
bakılarak ağırlıklandırılması işlemine dayanmaktadır. Yöntemin matematiksel ifadesi eşitlik 1’de
verilmiştir.
𝑁𝐿[𝑦](𝑖) = ∑𝑗∈𝐼 𝑥(𝑖, 𝑗)𝑦(𝑗)

(1)

Eşitlik 1, y gürültülü görüntüsündeki i pikselinin ağırlıklandırılacağı anlamına gelmektedir.
Eşitlikteki x(i,j) ifadesi ise ağırlıklandırma katsayısını ifade etmektedir 0 ile 1 arasında değerler alabilen
bu katsayı i ile j pikselleri arasındaki benzerlikle doğru orantılıdır. Bu katsayı;
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1

𝑤(𝑖, 𝑗) = 𝐶(𝑖) ∗ 𝑒

−

𝑑(𝑖,𝑗)
ℎ2

(2)

olarak ifade edilmektedir. Burada C(i) ise normalizasyon katsayısı olup
∑𝑗∈𝑉 𝑒 −

𝑑(𝑖,𝑗)
ℎ2

(3)

olarak ifade edilmektedir. Eşitlik 2 ve 3’teki h sönümleme parametresi, d(i,j) ise komşu pikseller
arasındaki benzerliği ifade etmekte olup, değeri
𝑑(𝑖, 𝑗) = ‖𝑣(𝑀𝑖 ) − 𝑣(𝑀𝑗 )‖

2

(4)

2,𝑎

ile elde edilmektedir. Burada 𝑣(𝑀𝑖 ) M*M boyutlarında bir pencerenin merkez pikseline ait grilik
değerini ifade etmektedir.
3. Deneysel Çalışmalar
Orijinal görüntülere, öncelikle kontrast sınırlı adaptif histogram eşitleme yöntemiyle kontrast
iyileştirmesi yapılmıştır. Daha sonra yerel olmayan ortalamalar algoritması ile gürültü giderimi
yapılmıştır. Şekil 1a’da prostatın görüldüğü (kırmızı işaretli) orijinal MR görüntüsü şekil 1b’de ise
adaptif histogram eşitlemeden geçirilmiş görüntü bulunmaktadır.

a
b
c
Şekil 1. Gürültü giderme a. Ham MR görüntüsü b. Adaptif Histogram eşitlemeden geçirilmiş
görüntü c. Yerel olmayan ortalamalar yöntemiyle gürültüsü giderilmiş görüntü
Şekil 1c’de yerel olmayan ortalamalar yönteminden geçirilmiş örnek bir görüntü bulunmaktadır. 20
adet görüntü için bu işlemler yapılmış olup her bir görüntüdeki gürültü oranını ifade eden SNR değerleri
elde edilmiştir. Elde edilen değerler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. SNR değerleri
Görüntü
No

Ham
Görüntü
SNR(dB)

1
2
3
4
5

11.21
10.97
9.84
10.65
9.78
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Gürültüsü
Giderilmiş
Görüntüler
SNR(dB)
18.1300
17.7700
16.0750
17.2900
15.9850

Görüntü
No

Ham Görüntü
SNR(dB)

11
12
13
14
15

11.54
11.29
10.13
10.96
10.07
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12.85
9.63
11.52
10.36
11.17

6
7
8
9
10

20.5900
15.7600
18.5950
16.8550
18.0700

16
17
18
19
20

13.23
9.91
11.86
10.67
11.50

19.96
15.32
18.05
16.37
17.54

Tablo 1’de incelendiğinde yerel olmayan ortalamalar ile filtrelenmiş görüntülerin SNR değerleri
yüksek çıkmıştır. 20 adet görüntü için elde edilen ortalama SNR değeri ise filtrelenmeden önce 10.95
iken filtrelendikten sonra 17.25 olarak elde edilmiştir. Bu da görüntüdeki gürültü oranının düştüğünü
göstermektedir.
4. Sonuçlar
Yapılan çalışmada prostat kanserinin teşhisine yönelik MR görüntüleri üzerinde gürültü giderimi yapılmıştır.
MR görüntülerinin kalitesi kullanılan MR görüntüleme cihazının manyetik alan şiddetiyle doğrudan ilişkilidir.
Bu nedenle düşük manyetik alana sahip görüntülerde gürültü giderimi, lezyon bölütleme işlemlerinde büyük
önem arz etmektedir. Çalışmada, adaptif histogram eşitleme yöntemi ile kontrast düzeltmesi, yerel olmayan
ortalamalar yöntemiyle de gürültü giderimi yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilmiş tüm görüntülere ait
SNR değerleri karşılaştırılarak başarım test edilmiştir. Elde edilen SNR değerlerinin, yerel olmayan ortalamalar
yönteminden geçirilmiş görüntülerde daha yüksek çıktığı görülmüştür. Bu da görüntülerdeki gürültü oranının
düştüğü anlamına gelmektedir. Çalışma, prostat kanserine yönelik lezyon bölütleme işlemlerinde önişleme
aşaması olarak yerel olmayan ortalamalar yönteminin başarılı bir gürültü temizleme filtresi olarak
kullanılabileceğini göstermiştir.
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VETERAN BADMİNTONCULARIN SPOR ETKİNLİKLERİNE YÖNELİMİ İLE GENEL
SOSYOTELİST OLMA DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

RELATIONSHIP BETWEEN SPORT ACTIVITIES TENDENCY AND GENERAL PHUBBER
LEVELS OF VETERAN BADMINTON PLAYERS
Neşe GENÇ
Mersin Üniversitesi (Doktora Öğrencisi)

ÖZET
Son yıllarda akıllı telefon kullanımının artmasıyla beraber bireyin çevresini görmezden gelerek
zamanını akıllı telefonlara yöneltmesi olarak tanımlanan sosyotelizim, sadece gençlerin değil orta ve
üstü kuşağın da büyük sorunu olarak görülmektedir. Bu kuşağın spor etkinliklerine katılımının da
giderek azalması, spor yöneticilerini etkinliklere katılım için bireyleri neyin motive ettiği konusunda
araştırmaya yöneltmiştir. Bu bağlamda mevcut araştırmanın amacı, veteran badmintoncuların spor
etkinliklerine yönelimleri ile genel sosyotelist olma düzeyleri arasındaki ilişkinin; cinsiyet, yaş, eğitim
ve spor yaşı gibi çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın örneklem grubunu 2019
yılında Adana Veteranlar Turnuvasına katılan 22’si kadın 33’ü erkek toplam 55 sporcu oluşturmuştur.
Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, genel sosyotelist olma düzeylerini belirlemek amacıyla Göksün
(2019) tarafından geliştirilen “Genel Sosyotelist Olma Ölçeği (GSO)”, spor etkinliklerine
yönelimlerini belirlemek için Çevik ve ark. (2019) tarafından geliştirilen “Spor Etkinliklerine Yönelim
Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kruskal Wallis testi, Mann Whitney U testi ve Spearman
korelasyon analizi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; veteran badmintoncularda spor
etkinliklerine yönelim ölçeği alt boyutları ve genel sosyotelist olma ölçeği alt boyutları ile cinsiyet,
eğitim düzeyi ve spor yaşı değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık görülürken, yaş değişkeni ile
aralarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Veteran badmintoncuların genel sosyotelist olma
ölçeğinin nomofobi alt boyutuyla spor etkinliklerine yönelimleri arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Badminton, Spor etkinliklerine yönelim, Sosyotelist
ABSTRACT
Phubbing, which is defined as an individual's ignoring his / her environment by directing his / her time
towards smart phones, is seen as a major problem not only for young people but also for middle and
upper generations. As the participation of this generation in sports activities gradually decreased, it led
sports managers to investigate what motivated individuals to participate in the activities. In this context,
the aim of the present study is to determine the relationship between the tendency of veteran badminton
players to sport activities and their level of general phubbing; gender, age, education and sports age.
The sample group of the study consisted of 55 athletes; 22 of them female and 33 of them are male that
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participated in Adana Veterans Tournament in 2019. In the study, Personal Information Form was
developed by Göksün (2019) in order to determine the level of "General Phubber Scale (GPS)" and
their tendency towards sports activities, Çevik et al. (2019) “Tendency Scale towards Sports Activities”
was used. Kruskal Wallis test, Mann Whitney U test and Spearman correlation analysis were used for
data analysis. According to the results of the analysis; while there was a significant difference between
the subscales of tendency towards sports activities and the subscales of general phubber scale, gender,
educational level and age of sports, there was no significant difference between age variables. There
was a positive correlation found between the nomophobia sub-dimension of the general phubber scale
of veteran badminton players and their tendency towards sports activities.
Key Words: Badminton, Tendency towards sports activities, Phubber
GİRİŞ
Teknolojinin gelişmesine paralel olarak bilgisayarların hayatımıza girişiyle artış gösteren sorunlar,
akıllı telefonların da hayatımıza girmesiyle daha belirgin hale gelmiştir. Hayatımıza 20 yılı aşkın bir
süre önce giren cep telefonları günümüzde zorunlu bir ihtiyaç olarak görülmektedir (Salehan ve
Negahban, 2013). Ülkemizde her geçen gün artan mobil telefon kullanıcılarının %98’e ulaştığı
görülmektedir. Günlük ortalama internet kullanım süresinin 7 saatten fazla olduğu, 54 milyonunun
üzerindeki aktif internet kullanıcısının 51 milyondan fazlasının internet erişimini akıllı telefonlarından
sağladığı anlaşılmaktadır (We are social, 2018). Özellikle 3G teknolojisinde yaşanan gelişmelerden
sonra yeni medyada çok büyük değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. 3G teknolojisi ile birlikte
insanlar bilgiye akıllı telefonları ile daha rahat ulaşmaya başlamış bu durum akıllı telefonların
bireylerin yaşamlarının bir parçası haline dönüşmesine neden olmuştur (Akçay, 2013: 59). Kullanıcılar
için akıllı telefonları kıyafetleri ile nerdeyse aynı oranda kullanmaya başlamışlardır. Her biri bir cep
bilgisayarı özelliğinde olan ve internetten, fotoğraf makinesine, yazı yazma ve resim çizme
programlarından oyun uygulamalarına kadar birçok özelliği bünyesinde barındıran akıllı telefonlar
yaşamda yeni bir soruna da yol açmaktadır: sosyotelizm (phubbing)
Sosyotelizm, bireylerin diğer bireylerle aynı ortamda iletişim hâlindeyken dikkatlerini bireye değil de
akıllı telefona vermesi, karşısındakini dinlemek yerine akıllı telefonla ilgilenmesi ve algılarını
kişilerarası iletişimden kaçırması olarak adlandırılmaktadır (Karadağ vd.,2016:224).
Akıllı telefonların gittikçe artan kullanımı zaman içerisinde çeşitli sorunlara yol açmıştır. Bu sorunlar;
 Mobil telefonsuz kalma korkusu (No Mobile Phone Phobia- Nomophobia),
 Gelişmeleri kaçırma korkusu (Fear of Missing Out-FoMO),
 İnternetsiz kalma korkusu (Netlessphobia)
 Telefonun sürekli kontrol etme davranışına yol açan yanlış mesaj veya çağrı aldığına dair istem
dışı his (Textaphrenia ve Ringxiety),
 Kısa mesajları hemen alma ve cevaplama kaygısı (Textiety),
 Bir gruba aidiyetin göstergesi olarak değerlendirileceği düşüncesiyle çok sayıda tekli ya da grup
mesajı gönderme (Binge Texting)
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Akıllı telefonların kullanımının giderek artması tüketici yönelimini de etkilemiştir. Spor yöneticileri
de bu konuda çeşitli araştırmalar yaparak, tüketici yönelimine göre teknolojinin pozitif etkilerinden
yararlanmaya çalışmaktadır. Katılımcıları etkinliğe çekebilme yeteneği bir spor organizasyonunun
başarısı için hayati öneme sahiptir. Spor etkinliklerine olan katılımın azalması ve bununla birlikte spor
ile eğlence sektörü arasındaki artan rekabet, spor yöneticilerinin etkinliklere katılım için bireyleri neyin
motive ettiği konusunda daha derin bilgiler edinmesi gerektiğini gündeme getirmiştir (Punk ve
ark,2009;18).
Çalışmanın amacı
Veteran badmintoncuların spor etkinliklerine yönelimleri ile genel sosyotelist olma düzeyleri
arasındaki ilişkinin; cinsiyet, eğitim düzeyi ve yaş gibi çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Çalışma verileri 2019 yılında Adana ilinde gerçekleştirilen Veteranlar badminton şampiyonasında elde
edilmiştir. Araştırmada 33’ü erkek, 22’si kadın olmak üzere 55 sporcu örneklem olarak belirlenmiştir.
Veri Toplama Araçlar
Araştırma verileri araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, Pons ve ark. (2006)
tarafından geliştirilen “Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeği” ve Chotpitayasunondh ve Douglas (2018)
tarafından geliştirilen “Genel Sosyotelist Olma Ölçeği” ile toplanmıştır.
Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeği
Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeği 3 boyutlu (Sosyalleşme, Duygu Arayışı, Bilgi Arama) toplam 12
maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türk sporcuları için geçerlik ve güvenilirlik çalışması Çevik ve Ark.
(2019) tarafından yapılmıştır. Çevik ve Ark. (2019) yaptığı çalışmada ölçeğin toplam Cronbach alpha
değeri .87’dir. Bizim çalışmamızda ise toplam Cronbach alpha değeri .91’dir.

Genel Sosyotelist Olma Ölçeği
Ölçek, Göksün (2019) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. 15 madde, dört boyuttan (Nomofobi, Kişiler
Arası Çatışma, Kendini Yalnızlaştırma, Problem Farkındalığı) oluşan bir yapı ile sosyotelist olma
durumunu %52.56 açıklayan (α= 0.93) bir ölçektir. Bizim çalışmamızda ölçeğin güvenirliğini
Cronbach Alfa katsayısını. 89 olarak bulmuştur.
Verilerin Analizi
Öncelikle elde edilen verilere hangi testlerin uygulanacağını belirlemek amacıyla değişkenlerin
dağılımının normalliği Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiştir. Kolmogorov-Smirnov testi
sonucuna göre tüm değişkenlerin p<.05 normal dağılım göstermediği bulunmuş ve bu nedenle bu
çalışmada nonparametrik testler kullanılmıştır. Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre MannWhitney U testi, KruskalWallis Testi ve korelasyon analizi (spearman's rho) yapılmıştır.
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BULGULAR
Tablo 1. Sporcuların Cinsiyetlerine Göre Genel Sosyalist Olma Düzeyleri Arasındaki Mann
Whitney U Testi Sonuçları
Boyutlar

Cinsiyet n

Sıra Ort

Sıra
Toplamı

Kadın

22

33.98

747.50

Erkek

33

24.02

792.50

Kadın

22

23.16

509.50

Erkek

33

31.23

1030.50

Kadın

22

27.39

602.50

Erkek

33

28.41

937.50

Kadın

22

25.55

562.00

Erkek

33

29.64

978.00

Kadın

22

29.27

644.00

Erkek

33

25.25

896.00

Nomofobi
Kişiler Arası
Çatışma
Kendini
Yalnızlaştırma
Problem
Farkındalığı

Toplam

Z

U

p

-2.26

231.50

.02*

-1.85

256.50

.06

-.23

349.50

.81

-.93

309.00

.35

-.48

335.00

.63

p<0.05
Tablo 1‟de araştırmaya katılan sporcuların cinsiyetlerine göre genel sosyotelist olma ölçeği nomofobi
alt boyutu bakımından anlamlı bir farklılık görülmektedir. Tabloya göre: kadın sporcuların nomofobi
alt boyutu puanlarının erkek sporculara göre yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Sporcuların Eğitim Değişkenine Göre Genel Sosyalist Olma Düzeyleri Arasındaki Mann
Whitney U Testi Sonuçları
Cinsiyet

n

Sıra Ort

Sıra
Toplamı

Lise

28

27.41

767.50

Üniversite

27

28.61

772.50

Kişiler Arası
Çatışma

Lise

28

32.84

919.50

Üniversite

27

22.98

620.50

Kendini
Yalnızlaştırma

Lise

28

29.68

831.00

Üniversite

27

26.26

909.00

Problem
Farkındalığı

Lise

28

31.66

886.50

Üniversite

27

24.20

653.50

Boyutlar
Nomofibi
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Z

U

p

-.29

361.50

.78

-2.31

242.50

.02*

-.80

331.00

.42

-1.73

275.50

.08
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Toplam

Lise

28

30.00

840.00

Üniversite

27

25.93

700.00

-.94

322.00

.34

p<0.05
Tablo 2‟de araştırmaya katılan sporcuların eğitim düzeylerine göre genel sosyotelist olma ölçeği,
kişiler arası çatışma alt boyutunda anlamlı bir farklılık görülmektedir. Tabloya göre: lise mezunu
sporcuların kişiler arası çatışma alt boyutu puanlarının üniversite mezunu sporculara göre yüksek
olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Sporcuların Genel Sosyalist Olma Ölçeği ve Alt Boyutları ile Yaş Değişkenlerine İlişkin
Kruskal Wallis Testi Sonuçları
Boyut

Nomofobi

Kişiler Arası
Çatışma

Kendini
Yalnızlaştır
ma

Problem
Farkındalığı

Toplam

Yaş

n

Sıra
Ortalaması

35-45(1)

26

35.00

46-55 (2)

16

34.00

56 ve üstü (3)

13

20.44

35-45(1)

26

30.31

46-55 (2)

16

27.25

56 ve üstü (3)

13

27.31

35-45(1)

26

26.94

46-55 (2)

16

29.41

56 ve üstü (3)

13

28.38

35-45(1)

26

36.84

46-55 (2)

16

26.50

56 ve üstü (3)

13

23.31

35-45(1)

26

30.69

46-55 (2)

16

34.25

56 ve üstü (3)

13

22.81

sd

χ2

2

11.079

.00*

1-3
2-3

2

.365

.83

-

2

.250

.88

-

2

7.314

.02*

1-3

2

5.551

0.6

-

P

Fark

p<0.05
Tablo-3‟deki Kruskal Wallis testi sonuçları incelendiğinde, veteran badmintoncuların genel sosyotelist
olma alt boyutunda aldıkları puanların yaşlarına göre anlamlı olarak farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır.
35-45 yaş grubundaki sporcuların nomofobi puanlarının 46-55 ve 56 üstü yaş grubundaki sporculardan
daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca 35-45 yaş aralığındaki sporcuların problem farkındalığı alt
boyutundaki puanlarının, 56 ve üstü yaş aralığındaki sporculardan daha yüksek olduğu görülmektedir.
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Tablo 4. Sporcuların Cinsiyetlerine Göre Spor Etkinliklerine Yönelimleri Arasındaki Mann
Whitney U Testi Sonuçları
Boyutlar
Sosyalleşme
Duygu
Arama

Cinsiyet n

Sıra Ort

Sıra
Toplamı

Kadın

22

35.77

787.00

Erkek

33

22.82

753.00

Kadın

22

30.45

670.00

Erkek

33

26.36

870.00

Kadın

22

26.02

572.50

Erkek

33

29.32

967.50

Kadın

22

30.23

665.00

Erkek

33

26.52

875.00

Bilgi Arama

Toplam

Z

U

p

-2.96

192.00

.00*

-1.01

309.00

.31

-.75

319.50

.45

-.84

314.00

.39

p<0.05
Tablo 4‟de araştırmaya katılan sporcuların cinsiyetlerine göre spor etkinliklerine yönelim ölçeği
sosyolleşme alt boyutu bakımından anlamlı bir farklılık görülmektedir. Tabloya göre: kadın sporcuların
kişiler arası çatışma alt boyutu puanlarının erkek sporculara göre yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 5. Sporcuların Eğitim Düzeylerine Göre Spor Etkinliklerine Yönelimleri Arasındaki
Mann Whitney U Testi Sonuçları
Boyutlar
Sosyalleşme
Duygu
Arama
Bilgi Arama

Toplam

Cinsiyet

n

Sıra Ort

Sıra
Toplamı

Lise

22

26.43

740.00

Üniversite

33

29.63

800.00

Lise

22

23.63

661.50

Üniversite

33

32.54

878.50

Lise

22

23.09

646.50

Üniversite

33

33.09

893.50

Lise

22

23.68

663.00

Üniversite

33

32.48

877.00

Z

U

p

-.74

334.00

.45

-2.25

225.50

.02*

-2.32

240.50

.02*

-2.04

257.00

.04*

p<0.05
Tablo 5‟de araştırmaya katılan sporcuların eğitim düzeylerine göre spor etkinliklerine yönelim ölçeği
ve alt boyutu bakımından anlamlı bir farklılık görülmektedir. Tabloya göre: üniversite mezunu
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sporcuların duygu arama, bilgi arama alt boyutunda ve ölçeğin toplamında puanlarının lise mezunu
sporculara göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo 6. Sporcuların Spor Etkinliklerine Yönelimi ile Spor Yaşı Değişkenlerine İlişkin Kruskal
Wallis Testi Sonuçları

Boyut

Sosyalleşme

Duygu
Arama

Bilgi Arama

Toplam

Yaş

n

Sıra
Ortalaması

35-45(1)

26

24.23

46-55 (2)

16

31.56

56 ve üstü (3)

13

31.15

35-45(1)

26

22.06

46-55 (2)

16

30.59

56 ve üstü (3)

13

36.69

35-45(1)

26

25.58

46-55 (2)

16

28.63

56 ve üstü (3)

13

32.08

35-45(1)

26

22.69

46-55 (2)

16

30.50

56 ve üstü (3)

13

35.54

sd

χ2

2

2.781

.24

-

2

9.354

.00*

1-2
1-3

2

1.473

.47

-

2

6.147

.04*

1-2
1-3

P

Fark

p<0.05
Tablo 6‟daki Kruskal Wallis testi sonuçları incelendiğinde, veteran badmintoncuların spor
etkinliklerine yönelim alt boyutunda ve ölçeğin toplamında aldıkları puanların yaşlarına göre anlamlı
olarak farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. 35-45 yaş grubundaki sporcuların duygu arama puanlarının
46-55 ve 56 üstü yaş grubundaki sporculardan daha düşük olduğu görülmektedir. Ayrıca 35-45 yaş
aralığındaki sporcuların spor etkinliklerine yönelim ölçeği toplam puanlarının, 46-55 ve 56 üstü yaş
aralığındaki sporculardan daha düşük olduğu görülmektedir.
Tablo 7. Veteran Badmintoncuların Genel Sosyotelist Olma Düzeyleri ile Spor Etkinliklerine
Yönelimleri arasındaki İlişki (Spearman's rho)
Sosyalleşme

Duygu
Arama

Bilgi Arama

Toplam

r

.32**

.50**

.34**

.43**

p

.01

.00

.01

.00

r

-.19

-.07

-.01

-.06

Boyut
Nomofobi

Kişiler Arası
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Çatışma

p

.14

.60

.93

.62

Kendini
Yalnızlaştırma

r

-.08

-.02

-.11

-.06

p

.55

.86

.41

.62

Problem
Farkındalığı

r

-.14

-.05

-.12

-.09

p

.30

.71

.36

.48

Toplam

r

.10

.21

.06

.13

p

.44

.11

.66

.33

** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 7‟ye göre veteran badmintoncuların genel sosyotelist olma ölçeği alt boyutlarından nomofobi
ile spor etkinliklerine yönelim ölçeği ve alt boyutlarından sosyalleşme, duygu arama, bilgi arama
arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğu görülmektedir (p<.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ
Yapılan analizler, kadın sporcuların nomofobi puanlarının, erkek sporculardan daha yüksek olduğunu
ortaya koymuştur. Kaysi (2016), tarafından üniversite öğrencileri ile yapılan çalışmada kız öğrenciler
lehine akıllı telefon bağımlılığın yüksek olduğu görülmüştür. Yine Mok vd. (2014) tarafından yapılan
çalışmada kadınların, erkeklere göre daha fazla akıllı telefon bağımlısı olduğu saptanmıştır. Secure
Envoy (2012) tarafından yapılan çalışmada, kadınların erkeklere göre nomofobi düzeyinin daha yüksek
olduğu bulunmuştur. Alan yazında benzer sonuçlara ulaşılan pek çok araştırma bulunmaktadır
(Altundağ ve Bulut, 2017; Çakır ve Oğuz, 2017; Park ve Lee, 2014).
Elde edilen bulgulara göre, eğitim düzeyi ile genel sosyalist olma alt boyutlarından kişiler arası çatışma
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Üngüren (2008) araştırmasında, özellikle üniversite ve
lisansüstü mezunlarının çatışmayı demokratik bir yöntemle ele aldıklarını, eğitim düzeyinin çatışmaya
yapıcı özelik kazandırmada önemli olduğunu saptamıştır. Bu çalışma, araştırma bulgumuzu destekler
niteliktedir.
Sıra ortalamaları dikkate alındığında 35-45 yaş aralığındaki veteranların nomofobi ve problem
farkındalığının 46-55 yaşındakiler ve 56 yaş ve üstü olan veteranlardan daha yüksek olduğu
görülmektedir. Akıllı telefonlara bağlı olma ile internete bağımlı olma arasında da ilişki bulunmaktadır.
Akıllı telefonlarda internet erişiminin olmaması bireyleri yine korkuya düşürmektedir (Yıldırım ve
Correira 2015: 130). Yaşlılarda televizyon ve radyo gibi bazı teknolojik cihazların kullanımı çok çabuk
kabul görürken akıllı telefon gibi cihazların kullanımının gözle görülür oranda düşüktür. Hatta yaşlılar
nispeten kullanımı daha kolay olan eski telefonlara yönelmektedir (Dönmez, 2012). Park ve
arkadaşlarının (2013) Güney Kore'de akıllı telefon kullanımını ve bağımlılığını etkileyen faktörleri
kapsayan çalışmada da bu çalışma sonucu elde edilen bulgulara benzer şekilde genç kullanıcıların
nomofobi düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Ölçekte yer alan sosyalleşme boyutu spor etkinlik tüketicilerinin spor etkinliklerine yönelimde rol
oynayan önemli faktörlerden birisidir. Birçok çalışmada cinsiyetin spora katılımı etkilediği ve
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erkeklerin bu konuda aile, iş, toplumsal alışkanlıklar gibi sosyal kurumların da desteklediği yapılardan
dolayı daha aktif, daha rahat olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmamızda da spor etkinliklerine
yönelimin, sosyalleşme boyutunda kadınların lehine çıkan bu sonuç, erkeklerin sosyalleşme ve spor
etkinliklerine ulaşmada daha rahat olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Spor Etkinliklerine
Yönelim Ölçeğinin duygu arama boyutu fizyolojik uyarılmaya, yeni bir deneyime ve böyle bir
uyarılmayı elde etmek için sosyal, fiziksel ve finansal riskleri almaya istekli olan kişilik özelliğidir
(Bordo ve ark., 1996). Spor tüketicileri aynı zamanda ilgilendikleri alanda bilgi sahibi olmak için
araştırma yapmaktadır.
Araştırma sonuçlarına göre; GSO ölçeği alt boyutu nemofobi ile spor etkinliklerine yönelim ölçeği
arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Diğer yaş gruplarında olduğu gibi akıllı telefon bağımlılığı ve
nomofobi çocuklar ve gençler arasında daha yaygın olarak görülmekle beraber, son yıllarda orta ve
üstü yaş gruplarında da görülmektedir. Telefondan mahrum kalma korkusu olarak adlandırılan
nemofobi, olgusu arttıça spor etkinliklerine yönelim sebebi olarak sosyalleşme bilgi ve duygu arama
da artmaktadır. Mert ve Özdemir (2018) yalnızlık duygusunun akıllı telefon bağımlılığına etkisini
araştırmak amacıyla yaptığı çalışma sonucunda, yalnızlık duygusunun akıllı telefon bağımlılığını
etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Al-Saggaf vd. (2018) can sıkıntısı ve sosyotelizm arasındaki ilişkiyi
belirleyebilmek için 352 akıllı telefon kullanıcısı ile çevrimiçi bir anket araştırması yapmıştırlar.
Araştırma sonucuna göre can sıkıntısının sosyotelizm ile anlamlı bir ilişkisinin olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Sosyal medyanın en çarpıcı olumlu etkilerinden birisi de sosyal medya kullanıcıların spor yapma
arzularında artış yaşanmasıdır. Gelişen ve ucuzlayan teknoloji sayesinde giyilebilir akıllı cihazların
kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu cihazlar ile sosyal medya ulaşmak çok kolay olmakta ve spor yapmaya
özendirici birçok yazılım kullanılmaktadır. Diğer taraftan sosyal medya sayesinde kullanıcılar iştirak
etmek istedikleri bütün spor organizasyonlarından haberdar olmaktadır. Spor organizatörleri de halkla
iletişim için sosyal medyayı aktif kullanmaktadır. Bu sayede her geçen gün organizasyonlara katılım
ve egzersiz yapan birey sayısı artmaktadır (Şenduren ve ark, 2018).
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ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNİN GIDA SANAYİNDE KULLANIMI VE BAZI FONKSİYONEL
ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Emine AKSAN ALDANMAZ
Mustafa Kemal Üniversitesi
Yük. Müh. Nursel ATEŞ BAYRAKTAR
Mustafa Kemal Üniversitesi

ÖZET
Üzüm ülkemizin ekonomik açıdan değerli ürünlerden biridir. Türkiye’de, yaklaşık olarak yıllık 4.2
milyon ton üzüm üretilmekte ve dünyanın en büyük altıncı üzüm üreticisi konumunda bulunmaktadır.
Üretilen üzümlerin %15’i, şıralık-şarap, üzüm suyu, sirke, pekmez, sucuk, bastık, samsa, pestil gibi
ürünlerde kullanılmaktadır. Üzüm çekirdeği, bu ürünlerin üretiminde atık olarak ortaya çıkan
ürünlerdendir.
Son yıllarda fonksiyonel özelliklerinin dikkat çekmesi nedeniyle, üzüm çekirdeği birçok alanda
kullanılmaya başlanmıştır. Gıda endüstrisinde çeşitli üründe, üzüm çekirdeğinden yararlanılmaktadır.
Et ve tahıl ürünleri, şekerlemeler yaygın kullanıldığı alanlardır. Üzüm çekirdeğinin artan
popülaritesinde özellikle bileşiminde bulunan fenolik maddeler ve çoklu doymamış yağ asitleri etkili
olmaktadır. Üzüm çekirdeğinden elde edilen yağı, unu ve ekstresinde, bu fonksiyonel maddelerin
miktarları değişebilmektedir.
Bu çalışmada gıda endüstrisinde, üzüm çekirdeği yağı, unu ve ekstresinin kullanım alanları
incelenmiştir. Ayrıca çalışmada, Antep Karası (Horoz Karası) üzümler kullanılarak, üzüm çekirdeği
elde edilmiş ve elde edilen çekirdeklerden yağ, unu ve ekstresi üretilmiştir. Bu ürünlerin fonksiyonel
madde oranları (fenolik maddeler ve çoklu doymamış yağ asitleri) araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Üzüm Çekirdeği, Gıda, Fenolik Madde, Çoklu Doymamış Yağ Asitleri
GİRİŞ
Asma (Vitis vinifera L.), dünya üzerinde yetiştirilen eski meyve türlerinden birisidir (Akın ve
Altındişli, 2010). Dünyada yaygın olarak üzüm ismiyle adlandırılmakta ve yetiştiriciliği Kuzey
Yarımkürede 20°-50°, Güney Yarımkürede ise 20°-40° enlemleri arasında yapılmaktadır (Payan,
2007). Dünya’da 2017’de üretilen üzüm miktarı 74276583 ton’dur. Dünya’da üretim alanı olarak
Türkiye, Çin, İtalya, A.B.D., Fransa ve İspanya ilk altı büyük üretici ülkedir (Anonim, 2019).
Üzümün anavatanı Anadolu ve Kafkasya’yı kapsayan bölgelerdir. Anavatanı Anadolu olan 1200'ün
üzerinde üzüm çeşidi bulunmaktadır. Türkiye, üzüm yetiştirilmesi için elverişli iklim kuşağında
bulunması nedeniyle, bağcılık kültürü çok eski yıllara kadar uzanmaktadır. Üzüm ve bağcılık,
Anadolu’da Hititler döneminden (M.Ö. 2000 yıllarında) kalma kaya resimleri, heykeller ve figürler
gibi birçok arkeolojik buluntuda yer almaktadır. Ayrıca bu dönemde dini merasimlerde ve sosyal
yaşantıda üzümü kullanmışlar, bağcılıkla ilgili tarım yasaları uygulamışlardır (Çalkan Sağlam ve
Sağlam, 2018). Anadolu’da daha sonraki yıllarda yaşayan Frigya ve Pers uygarlıkları döneminde de
bağcılığın önemi devam etmiştir. Üzüm yetiştiriciliği, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ve
sonrasında çeşitli Avrupa ülkelerine yayılmıştır Asma kültürü Avrupa’ya 16-17. yüzyıllarda,
Amerika’ya 16. yüzyılın başlarında yayılmıştır. Doğuda ise Türkiye ve İran’dan İpek Yolu aracılığıyla
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Pakistan, Çin ve Hindistan’a yayılmıştır (Demiryürek, 2006). Günümüzde de, üzüm ve bağcılık
önemini korumaktadır ve tarım sektörü içinde önemli bir payı bulunmaktadır (Akın ve Altındişli,
2010). Türkiye’de, yaklaşık olarak yıllık 4.2 milyon ton üzüm üretilmekte ve dünyanın en büyük altıncı
üzüm üreticisi konumundadır (Oberheu, 2017; Anonim, 2019).
Ülkemizdeki toplam yaş üzümün yaklaşık yarısı sofralık olarak tüketilmektedir. Üretilen üzümlerin
%36.4’ü kurutmalık olarak değerlendirilmekte, %10.8’i ise şıralık-şaraplık olarak kullanılmaktadır.
Son yıllarda ise özellikle kırmızı, mor, siyah renkli üzümlerden üzüm suyu üretimi yapılmaktadır.
Ayrıca üretilen bu üzümlerin %15’inden sirke, pekmez, sucuk, reçel, köfter, bastık, samsa, pestil gibi
çeşitli ürünler de üretilmektedir (Tenderis, 2010).
Üzümün çeşitli ürünlere işlenmesi sonucu, atık olarak ortaya çıkan posanın yaklaşık dörtte birini üzüm
çekirdekleri oluşturmaktadır (Bekar, 2016). Danede çekirdek sayısı 2-4 arasında değişiklik
göstermekte ve ağırlık olarak danenin %10-20’sine kadar ulaşabilmektedir. Türkiye’de yıllık üzüm
çekirdeği üretim kapasitesi yaklaşık 30000 ton’dur (Göktaş, 2008). Son yıllarda özellikle beslenme ve
sağlık üzerinde birçok olumlu etkilerinin belirlenmesi nedeniyle, üzüm çekirdeğine olan ilgi gün
geçtikçe artmaktadır (Rababah ve ark., 2008; Lauli ve ark., 2004; Bagchi ve ark., 2000). Bileşiminde,
%16 ham protein, %26 karbonhidrat, %23 yağ, %48 lif, pigmentler, esansiyel amino asitler, demir,
kalsiyum, çinko, bakır, fosfor, magnezyum ve potasyum bulunmaktadır (Akın ve Altındişli, 2010;
Tenderis, 2010). Ayrıca, yüksek oranda fenolik madde içeriğine sahiptir.
Üzüm çekirdeği, fonksiyonel özellikleri nedeniyle, farklı endüstrilerin (tıp, kozmetik, gıda, kimya)
dikkatini çekmektedir. Gıda endüstrisinde de, üzüm çekirdeği bir çok üründe kullanılmakta ve giderek
daha fazla talep görmektedir (Banon ve ark., 2007, Özvural, 2009). Üzüm çekirdeği, FDA tarafından
GRAS (genel olarak güvenli kabul edilen) olarak kabul edilmiş ve tavsiye edilen GSE dozu günlük
100 ila 300 mg arasında değişmektedir (Altınay, 2008). Gıdalarda yaygın olarak unu ve yağı
kullanılmaktadır (Akbaş, 2014).
Üzüm çekirdeği unu, çekirdeğin direk olarak ya da yağı alındıktan sonra kurutulup öğütülmesiyle elde
edilmektedir (Akbaş, 2014). Üzüm çekirdeği unu, besin içeriği açısından çekirdek tanesi ile benzer
özelliklerdedir. Yağı alınarak elde edilen çekirdek unlarında yağ miktarı azalmaktadır (%2-4). Üzüm
çekirdeği özellikle glutamik asit, tirozin ve aspartik asit açısından zengin iyi bir amino asit içeriği
bulunmaktadır. Ayrıca proantosiyanidinler ve polifenoller açısından iyi bir kaynak olması nedeniyle,
antioksidan aktiviteye sahiptir (Ragni ve ark., 2014). Bu nedenle yer aldığı gıdada, hem depolama
süresince kalite kayıplarını azaltmak hem de yağların oksidasyonunu önlemek amacı ile
kullanılabilmektedir. Yüksek lif içeriği nedeniyle de, çeşitli gıdalarda yer almaktadır (Çizelge
1)(Özvural, 2009).
Çizelge 1.Üzüm çekirdeği unu katkısının kullanıldığı gıdalar
 Lokum, çikolata ve leblebi üretiminde kaplama materyali olarak
 Ekmek katkısı olarak kullanılarak kalite özelliklerini geliştirmek amacıyla
 Et, balık ve ürünlerinde, oksidasyonu önlemek amacıyla
 Sucuk, salam, sosis üretiminde, su tutma kapasitesi ve lif içeriğini artırmak amacıyla
Üzüm çekirdeği yağı, çekirdek tanesinde yaklaşık %7-20 oranında bulunmaktadır (Akın ve Altındişli,
2010) ve soğuk pres ya da çeşitli çözücülerle ekstraksiyon ile elde edilmektedir (Cao ve Ito, 2003;
Luque-Rodriguez ve ark., 2005). Genel olarak yağın, %61-73 linoleik asit, %14-25 oleik asit, %7-3
palmitik asit, %3-6 stearik asit, %0-0.6 linolenik asit, %0-0.9 palmitolik asit, %0-0.2 miristik asit
içermektedir (Özvural, 2009; Erbek, 2016). Ayrıca, üzüm çekirdeği yağı, monomerik flavan-3-ol’ler,
polifenolik asitler, oligomerik proantosiyanidinler ve tanen içermektedir. Bunun yanı sıra, üzüm
çekirdeği yağının %0.8-1.5 sabunlaşmayan lipidleri, β-sitosterol, kampesterol ve stigmasterol gibi
başlıca esterolleri içerdiği belirtilmektedir. Bu durum üzüm çekirdeği yağını peroksidasyona karşı daha
dirençli kılmaktadır. Ayrıca tokoferollerde yağın depolanması esnasında ransiditeyi önlemektedir.
Üzüm çekirdeği yağında bulunan proantosiyanidinler, biyoflavonoidler ve E vitamininin, antioksidan
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etkiyi göstermesi (Görüş, 2016) ve C vitamini ve beta-karoten, tokoferol ve fitosteroller içermesinden
dolayı fonksiyonel bir ürün olması nedeniyle çeşitli gıdalarda yer almaktadır (Kim ve ark., 2008;
Davidov-Pardo ve McClements, 2015). Özellikle, salata sosları, kızartma yağı, pişirme yağı, flavor
yağı olarak kullanılmaktadır (Çizelge 2) (Luque- Rodriguez ve ark., 2005).
Çizelge 2.Üzüm çekirdeği yağının kullanıldığı gıdalar
 Salata sosları, kızartma yağı, flavor yağı ve pişirme yağı olarak
 Tavuk yemlerinde kullanılarak, yumurtanın doymamış yağ asit içeriğini değiştirmek amacıyla
 E vitamini elde edilmesinde
 Yağı azaltılmış et ürünlerinde yapıyı iyleştirmek amacıyla
 Sabun üretiminde
Üzüm çekirdeği özütü, üzüm çekirdeklerinin yaklaşık 3-5 mm arasında partikül boyutu olacak şekilde
parçalanması ve ardından bir çözücü ile (alkol yada su) ekstraksiyonu ile elde edilmektedir (Akbaş,
2014). Çekirdek özütünün de içerdiğinde flavanoller ve proantosiyanidin (kondense taninler)
bulunması nedeniyle antioksidan özelliği bulunmaktadır. Özellikle et ve et ürünlerinde oksidatif
bozulmayı geciktirmek, ekmeklerde antioksidan aktiviteyi artırmak, hayvan beslenmesinde
kullanılarak etin oksidatif stabilitesini artırmak amacıyla kullanılmaktadır (Bagchi ve ark., 2000;
Shrikhande, 2000; Jayaprakasha ve ark., 2001; Yamakoshi ve ark., 2002; Nawaz ve ark., 2006).
Çeşitli gıdalarda, üzüm çekirdeği, özellikle bileşimindeki fenolik maddeler ve çoklu doymamış yağ
asitleri nedeniyle kullanılmaktadır. Üzüm çekirdeğinin gıda endüstrisinde farklı kullanım formlarıyla
(yağı, unu ve ekstresinde) yer alması nedeniyle, bu fonksiyonel madde miktarları da değişkenlik
göstermektedir. Bu araştırma kapsamında da Antep Karası (Horoz Karası) üzümlerden çekirdek yağı,
unu ve ekstresi elde edilmiş ve fonksiyonel madde oranlarındaki (fenolik maddeler ve çoklu doymamış
yağ asitleri) değişim araştırılmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırmada, Hatay ili Hassa ilçesinden temin edilen üzümlerin Antep Karası (Vitis Vinifera)
çekirdekleri alınarak, üzüm çekirdeği unu, üzüm çekirdeği yağı ve ekstresi elde edilmiştir. Antep
Karası (Horoz Karası) üzümlerin çekirdekleri ayıklanmış ve çekirdekler oda koşullarında
kurutulmuştur. Kurumuş üzüm çekirdekleri öğütücü yardımıyla parçalanmış ve üzüm çekirdeği unu
elde edilmiştir. Üzüm çekirdeği unundan, yağ ve ekstresi üretilmiştir. Üzüm çekirdek yağı Soxhlet
ekstraksiyon yöntemi ile elde edilmiştir (Banat ve ark., 2013). Üzüm çekirdek ekstresi de, su ile
ekstraksiyon yapılmıştır (Youssef ve El-Adawi, 2006). Ardından örneklerde toplam serbest yağ asiti
ve fenolik madde analizi yapılmıştır. Üzüm çekirdeği yağında toplam serbest yağ asidi TS EN ISO 660
yöntemiyle yapılmış ve oleik asit cinsinden araştırılmıştır. Üzüm çekirdeği özütünde de TS 522
yöntemi uygulanmış ve tartarik asit cinsinden hesaplanmıştır (Anonim, 2010). Üzüm çekirdeği unu,
yağı ve özütünde toplam fenolik madde miktarı Folin-Ciocalteu yöntemine göre hesaplanmıştır.
Numunenin 100 gramındaki mg gallik asit eşdeğeri [mg GAE (Gallik Asit Eşdeğeri)/100 g numune]
fenolik madde miktarı olarak hesaplanmıştır (Aktaş ve ark., 2018). Analizler 3 paralel olarak
yapılmıştır.
ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Üzüm çekirdeği unu, yağı ve özüt verim sonuçları
Araştırma kapsamında kullanılan Antep Karası (Horoz Karası) üzüm tanelerinde 1-4 arasında çekirdek
belirlenmiştir. Yaklaşık 15,6 kg Antep karası üzümden 100 g üzüm çekirdeği elde edilmiştir. 100 g
üzüm çekirdeğinden %100 verimle unu, %10 verimle yağı ve %550 verimle ekstresi elde edilmiştir.
Çekirdek unu, yağı ve ekstresi verimleri de Çizelge 3’de verilmiştir.
Çizelge 3.Üzüm çekirdek unu, yağı ve ekstresi verimleri
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Çekirdek
100g

Çekirdek unu
100g

Çekirdek yağı
10ml

Çekirdek ekstresi
550 ml

Toplam serbest yağ asitleri analiz sonuçları
Üzüm çekirdeği yağı ve ekstresinde toplam yağ asidi miktarı Çizelge 4’de verilmiştir.
Çizelge Error! No text of specified style in document..1 Üzüm çekirdeği yağı ve ekstresinde toplam
serbest yağ asitleri miktarı
Üzüm çekirdek yağı g/L
Üzüm çekirdeği ekstresi g/L
(oleik asit)
(tartarik asit)
% 0.83±0.13
% 1.50 ±0.01
Üzüm çekirdeği yağı ve ekstresinde, serbest yağ asidi oranının 0.08 g/L ile 2.65 g/L oranı arasında
değişim gösterdiği saptanmıştır. Üzüm çekirdeği ekstresindeki, serbest yağ asidi oranı çekirdek
yağından daha yüksek olarak bulunmuştur. Endüstriyel üzüm çekirdeği yağlarının spesifikasyon
değerlerinde %FFA olarak tabir edilen serbest yağ asidi yüzdesinin %1’den küçük olduğu belirtilmiştir
(Nyam ve Ken, 2014).
Toplam fenolik madde analiz sonuçları
Üzüm çekirdeği yağı, unu ve özütünde toplam fenolik madde miktarları Çizelge 5’de verilmiştir.
Çizelge 5. Üzüm çekirdeği unu, yağı ve özütünde toplam fenolik madde miktarları (mg/100g GAE)
Üzüm Çekirdek unu
Üzüm Çekirdek yağı
Üzüm çekirdeği özütü
1122
130
350
Araştırmada, en yüksek fenolik madde miktarı üzüm çekirdeği ununda, en düşük fenolik madde miktarı
üzüm çekirdeği yağında saptanmıştır. Pastrana-Bonilla ve ark. (2003) Güney Amerika bölgesinde
yetişen 10 farklı üzüm cinsinin çekirdeğinde ortalama 2178 mg/100g GAE toplam fenoik madde
belirlemişlerdir. Payan (2007) üzüm çekirdeği ekstresinde toplam fenolik madde miktarını 546 mg
GAE/100g olarak saptandığını belirtmişlerdir. Kuru ve ark. (2017) üzüm çekirdeği ekstresinde,
çekirdeğin olgunluğuna bağlı olarak fenolik madde içeriğini 200-380 mg GAE/kg olduğunu
belirtmiştir. Garavaglia ve ark. (2016) üzüm çekirdeği yağında toplam fenolik madde içeriğini 60-360
mg GAE/100g aralığında olduğunu belirtmiştir. Bail ve ark. (2008), 9 farklı üzüm çekirdeği yağında
toplam fenolik madde içeriğini incelemiş ve fenolik madde içeriğini 59-115.5 mg GAE/100g
aralıklarında tespit etmişlerdir. Lutterodt ve ark. (2011) üç farklı üzüm çekirdeğinden elde ettikleri
üzüm çekirdeği yağı ve üzüm çekirdeği unlarında toplam fenolik madde içeriğini incelemiş ve üzüm
çekirdeği yağındaki toplam fenolik madde içeriğini 16-80 mg GAE/100g, üzüm çekirdeği ununda ise
593-896 mg GAE/100g olarak tespit edilmiştir. Sarıçam, (2014) liyofilizatörde ve etüvde kurutulmuş
Horoz Karası ve Besni üzüm çekirdekleri unlarının, toplam fenolik madde miktarlarını hesaplamıştır.
Toz halde etüvde kurutulmuş Horoz Karası üzüm çekirdeği özlerinin toplam fenolik madde miktarını
1 g örnekte 112.84-214.95 mg GAE; Besni üzüm çekirdeği özlerinin toplam fenolik madde miktarını
ise 1 g örnekte 119.70-225.37 mg GAE aralığında hesaplamıştır. Liyofilizatörde kurutulmuş Horoz
Karası ve Besni üzüm çekirdekleri özlerinin 1 g örnekteki toplam fenolik madde miktarları sırasıyla
126.62-258.78 mg GAE ve 128.58-238.03 mg GAE olarak hesaplamıştır. Araştırma sonuçlarında,
literatür sonuçları ile benzer bulgular elde edilmiştir. Ancak, ısı, ışık, ekstraksiyon yöntemi,
ekstraksiyonda kullanılan kimyasallar, üzüm çeşidi, iklim, hasat zamanı gibi değişkenlerin fenolik
madde miktarları üzerinde etkili olmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
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Araştırmada, üzüm çekirdeğinin yağ olarak kullanımında, ekstresine göre oksidasyona karşı daha
dayanıklı olduğu saptanmıştır. Ayrıca fenolik madde miktarı açısından da, en düşük içerik üzüm
çekirdeği ekstresinde, en yüksek içerik çekirdek ununda belirlenmiştir. Bu nedenle, üzüm çekirdeğinin,
gıdaların stabilitesini ve raf ömrünü artırmak ya da fonksiyonel özelliklerini iyileştirmek amacıyla
kullanımı için, unu veya yağı formunda tercih edilmesinin daha uygundur.
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PROTECTIVE EFFECT OF NIGELLA SATIVA AND THYMOQUINONE ON RELATIVE
LIVER WEIGHT OF BROILER IN AFLATOXICOSIS
Dr. Mehmet Burak ATES
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Prof. Dr. Mustafa ORTATATLI
Selcuk University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology

ABSTRACT
It is aimed to determine the preventive effect of black seed (Nigella sativa L; NS) and its
pharmaceutically active substance volatile fatty acid thymoquinone on relative organ weight of liver
in broiler in aflatoxicosis. Sixty 1-d-old broiler chicks were used and divided into 6 equal groups and
fed for 28 days. Animals were received feed with 2 mg/kg total aflatoxin (AF; AFB1, AFB2, AFG1
and AFG2), Black seed (NS; 5%) and Thymoquinone (TQ; 300 mg/kg), according to the groups;
Control, AF, NS, TQ, AF+NS and AF+TQ. At the end of the experiment, euthanasia was performed
by decapitation after determination of the live weight of broiler chickens in all groups, and systemic
necropsies were performed. The liver, the main target organ for AF, was removed and weighed to
determine relative organ weight. Since developmental differences were also found in the animals in
the group, the relative organ weights of liver were calculated as % (liver weight x 100 / live body
weight) instead of direct weight of organs. The data obtained in these calculations were evaluated by
the One-Way Anova post-Hoc Duncan test. AF application significantly increased the relative weight
of the liver (P<0.01). While the difference was not significant in the TQ group compared to the control
group, a significant increase in liver weight was found in the NS group. Addition of TQ to feeds with
AF significantly reduced the relative liver weight values to normal. NS effect was found more partial
compared to TQ. In conclusion, it was thought that TQ and NS prevented the relative organ weight
increase of the liver by probably ameliorating lipid metabolism and transport which is impaired by the
toxic effect of AF.
Keywords: Aflatoxicosis, Thymoquinone, Nigella Sativa, Liver, Relative Weight.
1. INTRODUCTION
Aflatoxins are a serious threat to human and animal health due to their hepatotoxic,
immunosuppressive, potential carcinogenic, teratogenic, and mutagenic effects (Ates et al., 2017;
Bräse et al., 2013). Aflatoxins (AF), which are found in four types (B1, B2, G1, and G2), are fungal
secondary metabolites and are commonly produced by Aspergillus (A.) flavus, A. parasiticus, A.
nomius, A. tamarii, A. pseudotamarii, A. bombycis and A. ochraceoroseus (Bräse et al., 2013; Cary et
al., 2005).
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The presence of AF in poultry feed reduces hatching efficiency, hatching weight, growth ratio, feed
conversion ratio, meat and egg production and quality. It also reduces immunization efficiency by
suppressing the immune system, increasing susceptibility to disease and mortality (Fouad et al., 2019).
Although the damages of aflatoxicosis to the poultry sector is not yet fully known, it is estimated $ 143
million losses each year due to hepatotoxicity, loss of yield and secondary infections in USA (Cast,
2003).
The bioactivation required for the conversion of aflatoxin B1 (AFB1) to toxic metabolites is mostly
performed in the liver (Bedard and Massey, 2006; Eaton and Gallagher, 1994; Rawal et al., 2010). The
AFB1 in feeds is absorbed from the intestines, especially the duodenum, and reaches the liver (Gratz
et al., 2005). AFB1 bioactivation in the intestines is very limited (Guengerich et al., 1996). AFB1,
which is biotransformed by hepatic cytochrome p450 enzyme systems in the liver, is converted to
reactive and electrophilic aflatoxin B1-8,9-exo-epoxide (AFBO), responsible for AF toxicity
(Dhanasekaran et al., 2011; Omar, 2013; Zhang et al., 1997). As a biochemically highly unstable
substance, AFBO binds to DNA, RNA and proteins and has a toxic effect on the liver, which is
primarily responsible for AF metabolism (Eaton and Gallagher, 1994; Gross-Steinmeyer and Eaton,
2012).
Macroscopically, AF exposure is characterized by an enlarged, discolored, easily degradable, and
relatively weighted liver (Giambrone et al., 1985; Huff et al., 1986; Monson et al., 2015; Ortatatli and
Oğuz, 2001; Yarru et al., 2009). Hepatic hydropic and fatty degeneration, bile duct proliferation,
fibrosis are the most common histopathologic findings (Ortatatli and Oğuz, 2001).
Researchers have searched for new and natural substances and methods because of the disadvantages
of the substances used to prevent aflatoxicosis such as leaving residues at effective doses, inadequacy
in inhibiting AF absorption, causing changes in the taste and odors of feeds, and expensive to use. It
has been reported that black seed (Nigella sativa; NS) and thymoquinone (TQ), which is considered to
be a pharmaceutically active substance of NS, have antioxidant, therapeutic, hepatoprotective,
anticarcinogen, anti-inflammatory, immunomodulatory, etc. effects (Ince et al., 2012; Nehar and
Kumari, 2013; Pourbakhsh et al., 2014; Salem, 2005; Türkdoğan et al., 2001; Woo et al., 2012). Studies
on the effects of hepatoprotective effectiveness of black seed and its components on relative organ
weight, a critical finding in aflatoxicosis, are very limited. Therefore, the present study aimed to
investigate the comparative effects of NS and TQ on relative liver weight as a macroscopic biomarker
for aflatoxicosis in experimentally induced aflatoxicosis in broiler chickens.
2. MATERIALS AND METHODS
The material of this experimental study was obtained from a commercial hatchery and consisted of 60
unvaccinated Ross breed, 1-d-old male broiler chicks. After determining the live weight of these chicks,
they were randomly divided into 6 equal groups. The chicks were fed with commercial broiler starter
feed (1-10 days) and broiler grower feed (11-28 days) for 28 days at appropriate temperature and
humidity conditions. Detailed trial design by groups is presented in Table 1.
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Table 1. Detailed experimental design.
Groups

Experimental Design

I.

Group (Control)

Ad-libitum feeding with standard broiler starter / grower feed and
clean water for 28 days (normal diet).

II.

Group (AF)

Normal diet + 2 mg AF / kg feed

III. Group (TQ)

Normal diet + 300 mg TQ / kg feed

IV. Group (NS)

Normal diet + %5 (50 gr) NS / kg feed

V.

Normal diet + 2 mg AF / kg feed + 300 mg TQ / kg feed

Group (AF+TQ)

VI. Group (AF+NS)

Normal diet + 2 mg AF / kg feed + 50 gr NS / kg feed

At the end of the experiment, euthanasia was performed by decapitation after determination of the live
weight of broiler chickens in all groups, and systemic necropsies were performed. The liver, the main
target organ for AF, was removed and weighed to determine relative organ weight. The relative organ
weights of liver were calculated as % (liver weight x 100 / live body weight). The data obtained in
these calculations were evaluated by the One-Way Anova post-Hoc Duncan test in Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS for Windows® version 25.0). P <0,05 was considered statistically
significant.
3. RESULTS AND DISCUSSION
In the study, the relative organ weights of the liver were calculated according to the live weight of each
chick in the groups. The relative organ weight averages and statistical results of the liver, which is the
target organ for AF, are summarized in Table 2 and Figure 1 by groups. Accordingly, it was observed
that AF application significantly increased the relative weight of the liver (P<0,01). In the TQ group,
the difference was insignificant compared to the control group, while the weight increase was found in
the NS group. Addition of TQ to feeds with AF (AF+TQ group) significantly reduced relative liver
weight. Although there was no statistically significant difference in AF+NS group, a partial decrease
in liver weight according to AF group was detected. In addition, macroscopically the livers of chickens
in AF group were found to be pale and easily degradable. In the AF+TQ and AF+NS trial groups, these
findings were found to decrease compared to the AF group (Figure 2).
Table 2. Relative Weight Means of Livers. *
Groups

Relative Liver Weights

Control

2,85±0,10a

AF

3,29±0,11c
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TQ

2,95±0,04 ab

NS

3,23±0,13bc

AF+TQ

2,89±0,07a

AF+NS

3,08±0,11abc

P<0,01 (One-way ANOVA)
a-c

According to one-way ANOVA and post-hoc Duncan test, the difference between non-common
values in the column is significant (P <0.01).
* The values in the table represent the mean relative liver weight ± Standard Error (X̅ ± Sx̅) of 10
broiler chickens in each group, and the relative organ weights of liver were calculated as % (liver
weight x 100 / live body weight).

CNT

NS

AF NS

Figure 1. Graphical representation of the relative organ weight of the liver.
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B

A

Figure 2. Differences in color and size between livers. Note: Growth
and paleness are seen in AF liver. A: AF+TQ group, B: AF group.

Since the relative weight of the organs is calculated by proportional to the individual body weight of
the trial animals, it provides very useful data by eliminating the disadvantages that may arise from the
individual weakness or fattened of the chick as opposed to direct organ weight. In the researches, it
was reported that hydropic degeneration and lipid accumulation in hepatocytes were seen due to the
toxic effect of AF in the liver, which is the organ where many xenobiotics, especially AF, accumulate
and undergo biotransformation, lead to hepatomegaly (Ali Rajput et al., 2017) and relative organ
weight increase (Liu et al., 2018; Ortatatli and Oğuz, 2001; Salem et al., 2018; Valchev et al., 2013).
Also, Ortatatli et al. (2005) emphasized the importance of relative organ weight by reporting that liver
color and hepatomegaly are two important macroscopic indicators of aflatoxicosis. When the findings
obtained in our study were examined, it was found that AF caused an increase in relative liver weight
(Table 1). This has been predicted to be due to the direct toxic effect of AF on hepatocytes, as well as
damage to cells by reactive oxygen species and toxic metabolites produced during AF
biotransformation. It was noted that in the other trial groups (AF + TQ and AF + NS), the relative liver
weight was reduced according to AF group in varying degrees and TQ was more effective than NS in
these activities (Table 1). In the literature review, there was no study of TQ and NS in aflatoxicosis in
broilers, however, in some trials with different xenobiotics, TQ and NS have been reported to reduce
relative liver weight (Abdel-Hamid et al., 2013; Abdel-Wahab, 2014). From this it can be concluded
that TQ and NS inhibit the growth of the liver, caused by fat and degenerative changes, by correcting
lipid metabolism and transport impaired by the toxic effect of AF, and that relative liver weight can be
used as an important macroscopic criterion in the assessment of aflatoxicosis.
4. CONCLUSION
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AFs, which can be transferred from poultry feeds to eggs, meat, and other edible animal products,
adversely affect animal health and the livestock sector and threaten human health as they are
carcinogenic. In this study, it was concluded that the increase in relative liver weight, which is an
important macroscopic finding of aflatoxicosis, was reduced by adding 300 mg/kg TQ or 50 g/kg NS
to aflatoxin-containing feeds. However, it is thought that the evaluation of these data together with
other parameters reflecting the effects of aflatoxicosis on the liver and microscopic findings will
provide a more conclusive judgment.
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ÖZET
Sağlık hizmetlerinin temel amacı ve sağlık personelinin birincil sorumluluğu, bireylerin sağlığını
korumak ve hastalıkları engellemektir. Aşılar; immünoloji ilkelerinin sağlık alanındaki en başarılı
uygulamasıdır. Aşılar hem bireysel bağışıklanmayı sağlar hem de aşılanmamış kişilerin, aşılanan
kişiler nedeniyle, hastalık etkeni ile temaslarının azalması sonucu, toplumda o hastalığın görülme
hızının azalması demek olur ki buna toplumsal bağışıklık denir. Dünyada yirmi yıl önce, “aşı
kararsızlığı-aşı reddi” kavramları ortaya atılmış olup giderek artan aşı reddi vakaları, aşılama
oranlarında düşüşlere neden olmuş ve aşı ile korunabilir hastalıkların sıklığında artışa yol açmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (Mart 2018) raporuna göre; küresel bağışıklama yılda 2-3 milyon ölümü
engellemektedir. Son birkaç yıldır küresel bağışıklama oranı %85 civarında seyretmekted ir.
Bağışıklama oranlarının hedeflenen düzeye yükseltilmesi ile yılda 1,5 milyon kadar daha ölümün
önüne geçebileceği belirtilmektedir. Türkiye’de ise 2016 yılında %98 olan aşılama oranı, 2017 yılında
%96’ya gerilemiştir. Aşı reddi nedenlerine bakıldığında; aşı içeriğindeki maddelerin hastalığa neden
olduğu, aşıların otoimmün hastalığa sebep olduğu, vücuda fazla yük bindirdiği, doğal bağışıklığın
daha iyi olduğu, aşının yan etkileri ve ilaç firmalarını çıkarları en sık karşımıza çıkan nedenler
arasındadır. Dünyadaki aşı reddi vakalarının son yıllarda hızla tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine;
DSÖ 2019’da çözüme kavuşturmayı planladığı 10 küresel sağlık sorunları arasında aşı karşıtlığına da
yer vermiştir. Son yıllarda, aşı reddi vakalarının ülkemizde de hızla artış göstermesi üzerine Sağlık
Bakanlığı tarafından “aşı portalı” adıyla bir web sayfası oluşturulmuş, aşı konusunda doğru ve sağlık lı
bilgilendirme yapmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalar; hekim
ve sağlık çalışanlarının, aşı uygulanacak bireyler ve ebeveynler ile iyi bir iletişim kurmasının ve güven
sağlamasının, aşı konusundaki tereddütleri gidermede en etkin yollardan biri olduğunu göstermekted ir.
Aşıya karşı olan güvensizliği yok etmek için, ebeveynlerin, sağlık pratisyenlerinin, toplum liderlerinin,
politika belirleyicilerinin ve medya dahil olmak üzere toplumdaki tüm paydaşların, aşıların yararlarını
tanımak ve tanıtmak amacıyla bir araya gelmesini ve ortak bir çalışma yürütülerek aşı reddiyle
mücadele edilmesi sağlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: aşı reddi, bağışıklama, yan etki, aşı karşıtlığı

SUMMARY
The main purpose of health services and the primary responsibility of health personnel is to protect the
health of individuals and prevent diseases. Vaccines; is the most successful application of the princip les
of immunology in the field of health. Vaccines provide both individual immunization and decrease
the
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contact rate of unvaccinated people with the causative agent due to the vaccinated persons, which
means the decrease in the incidence of the disease in the society, which is called social immunity.
Twenty years ago, the concept of “vaccine instability-vaccine rejection” emerged in the world, and
increasing cases of vaccine rejection have led to reductions in vaccination rates and increased incidence
of vaccine-preventable diseases. According to the report of World Health Organization (March 2018);
global immunization prevents 2-3 million deaths per year. In the last few years, the global
immunization rate has been around 85%. It is stated that by increasing immunization rates to the
targeted level, it can prevent 1.5 million more deaths per year. The vaccination rate of 98% in Turkey
in 2016, declined to 96% in 2017. When the reasons for vaccine rejection are examined; vaccine
substances cause disease, vaccines cause autoimmune disease, overload the body, natural immunity is
better, the side effects of vaccine and the interests of pharmaceutical companies are among the most
common causes. Upon the rapid increase in the number of vaccine rejection cases in the world in recent
years; WHO has included anti-vaccination among the 10 global health problems it plans to resolve in
2019. In recent years, as a result of the rapid increase in vaccine rejection cases in our country, the
Ministry of Health has created a web page called “vaccine portal“. The aim of this web page is to
provide accurate and healthy information about vaccination and to raise public awareness. Studies
showed that; physicians and healthcare workers have good communication and trust with individ ua ls
and parents to be vaccinated is one of the most effective ways of eliminating the doubts about
vaccination. In order to eliminate the insecurity of vaccination, parents, health practitio ners,
community leaders, policy-makers and all stakeholders in the community, including the media, should
come together to recognize and promote the benefits of vaccines, and a common effort should be
undertaken to combat vaccine rejection.
Key words: vaccine rejection, immunization, side effect, vaccine contrast

GİRİŞ
Sağlık hizmetlerinin temel amacı ve sağlık personelinin birincil sorumluluğu, bireylerin sağlığını
korumak ve hastalıkları engellemektir1 . Sağlık hizmetlerinin planlanmasında, kaynakların
harcanmasında ve hizmetin sunulmasında, söz konusu toplumda en sık görülen, en çok ölüme ve
sakatlığa yol açan durumlara öncelik verilmesi, toplumun sağlık düzeyinin iyileşmesinde temel
stratejidir2 . Bireyin hastalığı, sadece hasta kişinin değil; içinde yaşadığı toplumun da sorunudur.
Bireyin hastalıklardan korunmaması toplumu da etkileyecektir. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve
sağlığın sürdürülebilmesi konusunda en önemli halk sağlığı uygulamalarından biri aşılamadır 1 .
Aşılama zayıflatılmış virüs ya da bakterilerin ya da bunların antijenik parçalarının vücuda verilerek
yapay bağışıklık elde edilmesidir. Bu sayede bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere morbiditesi ve
mortalitesi yüksek olan hastalıkların engellenmesi ya da zarar verme oranının azaltılmas ı
amaçlanmıştır3 . Aşılar; immünoloji ilkelerinin sağlık alanındaki en başarılı uygulamasıdır4 . Aşılar hem
bireysel bağışıklanmayı sağlar hem de aşılanmamış kişilerin, aşılanan kişiler nedeniyle, hastalık etkeni
ile temaslarının azalması sonucu, toplumda o hastalığın görülme hızının azalması demek olur ki buna
toplumsal bağışıklık denir. Dolayısıyla aşılama programları bulaşıcı hastalıkları engelleme ve ortadan
kaldırma, hastalıkların morbidite ve mortalitesini azaltma ve sağlıklı toplum gelişimi için maliyet etkin
en iyi yöntemdir3 . Bu derlemede, sıklığı günümüzde oldukça artan aşı reddi kavramına ve aşıya dair konular
incelenecektir.

Aşı karşıtlığı tarihçesi
Aşı karşıtlığı günümüzde ortaya çıkmış yeni bir kavram değildir. Aşıların kullanıma girmesi ile birlikte
başlamıştır. Aşı karşıtlığı ilk olarak, 1796’da İngiltere’de Edward Jenner’in aşı çalışmaları sırasında
gündeme gelmiştir. O dönemde E. Massey isimli bir din bilgini; hastalıkların Tanrı tarafından
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cezalandırmak amacıyla gönderildiğini dolayısıyla hastalıkları önlemeye çalışmanın Tanrıya karşı
gelmekle eşdeğer olduğunu ileri sürmüş ve aşılama girişimlerini şeytana uymak olarak nitelendirmiş tir.
Tarihteki ilk aşı yasası, İngiltere’de 1840 yılında çıkarılmıştır 4 . Yasa, ilk başlarda katı bir şekilde
uygulanmamış dolayısıyla küçük çaplı karşı çıkışlar dışında, çok büyük bir tepki çekmemiştir5 . Zorunlu
aşı programlarının sağlık politikalarına dahil edilmesiyle aşı karşıtlığında beliren düzeyde artış
olmuştur6 . John Gibbs, 1854 yılında, bu yasayı eleştiren “Tıbbi Özgürlüklerimiz” isimli 64 sayfalık
bir kitapçık yazmıştır. Bu kitapçığın aşı karşıtı hareketin başlangıcı olduğu söylenebilir 4 . 1870-1880
yılları arasında çok sayıda aşı karşıtı broşür, kitap, dergi ortaya çıkmış ve insanlara dağıtılmıştır 7 .
1885 yılında İngiltere’nin Leicester kenti o güne kadar görülmemiş bir kitlesellikle yaklaşık 100 bin
kişinin katıldığı tarihin ilk anti-aşı gösterisine ev sahipliği yapmıştır. Bu gösteriden sonra hem aşı
karşıtı şikayetlerin araştırılması hem de aşı lehine olan kanıtların ortaya konulması için kraliyet
komisyonu kurulmuştur4 . Karşıt görüşlerin dinlenmesi sonucu 1896 yılında bir rapor yayınla ya n
kraliyet komisyonu aşılama zorunluluğunun çiçek hastalığı için devam etmesi ve aşı cezalarının
kaldırılmasını önermiştir. 1898 yılında yeni aşılama kanunu ile aşı yaptırmayanlara uygulanan cezalar
kaldırılmış, aşılamaya inanmayan ebeveynler için “conscientious objector” (vicdani retçi) kavramı
İngiliz Hukukuna girmiştir. 1940’lı yıllarda başarılı aşılamaların ardından aşı karşıtlığı önemini
yitirmeye başlamış gibi gözükse de aslında devam etmektedir. 1946’da Birleşik Krallık, aileler in
neredeyse yarısı vicdanı muafiyet talep ettiği için zorunlu aşı uygulamasını yürürlükten kaldırma kararı
almıştır7 . 1950-1960 yılları aşı karşıtı eylemler olsa da evrensel aşılama programıyla çocuk felci,
kabakulak, kızamık, kızamıkçık hastalıklarına aşılar uygulanmış ve geniş kabul görmüştür. 1970’li
yıllarda dünyanın pek çok bölgesinde difteri-boğmaca-tetanos (DTP) aşısından kaynaklı tartışma lar
başlamıştır. Nedeni Londra’daki bir çalışmada, bu aşının nörolojik bozukluklara sebep olduğunu rapor
etmesi olmuştur. Televizyon ve gazetelerde paylaşılması halkın dikkatini çekmiş ve aşı karşıtı aile
sayısını artırmıştır6 . 90’lı yılların sonunda aşı hakkında medya patlaması yaşanırken aileler olumsuz
medya haberleri sonucunda etkilenmeye devam etmiştir. 1998 yılında İngiliz gastroenteroloji doktoru
olan Andrew Wakefield’in otizm ve kızamık-kızamıkçık-kabakulak (KKK) aşısı arasında bir ilişk i
olduğunu iddia ettiği araştırması Lancet dergisinde yayınlanmış ve Türkiye dahil bütün dünyada yankı
uyandırmıştır. Bu çalışma sadece 12 çocuk ile yapılan ve metodolojik açıdan sorunlu bir araştırma olsa
da medya tarafından büyük ilgi görüp yayılmış ve bu haberler ile ailelerin aşı reddi giderek artış
göstermiştir7 . 2000 yılının başında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye’nin de dahil olduğu polio
eradikasyon programı başlatmış, Nijerya devlet başkanının aşı ile olumsuz sözleri o bölgede çocuk
felcinin yayılmasına yol açılmıştır. Medya ve internetle beraber aşı karşıtlığı geniş kitlelere ulaşmaya
başlamıştır6 . Bugün gelinen noktada aşı reddi hareketi farklı argümanlarla sürmektedir ve bu
argümanlar aşı kararsızlığı yaşayan ebeveynleri de redde doğru yöneltebilmektedir. Ç
evrimiçi medya
aracılığıyla sahte veya asılsız haberlerin hızla yayılması, bağışıklama programlarına engeller sunmakta
ve bu programların güvenirliliğine dair endişeler oluşturmaktadır 8 . 1800’lü yıllardan günümüze kadar
aileler farklı sebeplerle aşıya karşı çıkmışlar ve çıkmaktadırlar. Yaşanılan zamanın ve toplumun
yapısına göre şekillenen aşı retleri ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada hala tartışma konusudur 7 .
Dünyada ve Türkiye’de Aşı Reddi
Dünyada yirmi yıl önce, “aşı kararsızlığı-aşı reddi” kavramları ortaya atılmış olup giderek artan aşı
reddi vakaları, aşılama oranlarında düşüşlere neden olmuş ve aşı ile korunabilir hastalıkların sıklığında
artışa yol açmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (Mart 2018) raporuna göre; küresel bağışıklama yılda 23 milyon ölümü engellemektedir. Son birkaç yıldır küresel bağışıklama oranı %85 civarında
seyretmektedir. Bağışıklama oranlarının hedeflenen düzeye yükseltilmesi ile yılda 1,5 milyon kadar
daha ölümün önüne geçebileceği belirtilmektedir. Dünyada 2018 yılında görülen toplam kızamık vaka
sayısı 324.277 iken, 2019 yılının ilk iki ayı içinde 74.338 kızamık vakası görülmüştür. Ülkemizde ise
son sekiz yıldır “aşı karşıtlığı” hareketi başlamıştır. Önceleri çok az sayıda olan aşı reddi vakaları, 2015
yılında “aşı uygulaması için ebeveynden onam alınması” ile ilgili bir davanın kazanılması ve aşı karşıtı
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söylemlerin sık sık medyada yer alması ile hızla artış göstermiştir. Türkiye’de 2016 yılında %98 olan
aşılama oranı, 2017 yılında %96’ya gerilemiştir. Çocuklarına aşı yaptırmak istemeyen ailelerin sayısı;
2011’de 183’ken, 2013’te 980, 2015’te 5 bin 400, 2016’da 12 bin düzeyine yükselmiş, aşı reddi ile
ilgili vaka sayısı 2018 yılı itibari ile 23 bin düzeyine ulaşmıştır 9 . Türkiye’de (2017) bölgelere göre
bebeklerde aşı reddi sıklığı Şekil 1’de gösterilmiştir10 .

Türkiye:3.58

4.26

3.93
6.13

3.0

2.27
3.22

1.52

Şekil1: Bölgelere Göre 0 Yaş Grubu Bebeklerde Aşı Reddi Sıklığı (Binde), 2017

Aşı içeriği
Aktif içerik: Aşının bağışıklık oluşmasını sağlayan en temel maddesidir. Aşının türüne göre aktif içerik
değişebilir. Ancak genel olarak bakteri veya virüsten yapılır, buna “antije n” adı verilir. Aşının içindeki
antijenin bağışıklık sistemini uyarması sonucunda antikorlar oluşur. Aşının içindeki antijen,
mikrogram ile ifade edilecek kadar düşük düzeydedir11 .
Koruyucular: Tiyomersal buna örnektir. Bu madde aşıların içinde koruyucu madde olarak konan
etilcıvalı bir maddedir. Görevi aşıda mikrobiyal üremesini engellemektir. Mikrobiyal üreme aşının
bozulmasına aşıda kalite, güven, etkinlik sorunu oluşturmaktadır 11 .
Adjuvan; temel antijenin, immun yanıtı uyarma niteliğini arttırmak için aluminyum fosfat, aluminyum
hidroksit, alum eklenebilir, aşının enjekte edildiği bölgeden yavaş yavaş salınımını sağlar. Alum’un
insanlarda dendritik hücrelerin TH2-tetikleyen sitokinlerin yapılmasını uyararak humoral immün yanıtı
artırdığı düşünülmektedir12 .
İnsan ve Hayvan Kültürü: Aşılardaki virüslerin antijenlerini üretmek için kullanılır. Örneğin; KKK
aşısının kızamık ve kabakulak kısımları civciv embriyosu hücre kültüründe üretilirken kızamıkçık aşısı
insan diploid hücre kültüründe üretilir11 .
Jelatin: Bitkisel veya hayvansal kaynaklardan elde edilen stabilizör olarak kullanılan maddedir. Domuz
dokularından elde edilen jelatin önemli tartışma nedenidir. Sağlık Bakanlığı ithal edilen aşılarda domuz
jelatini analiz ederek gerekli denetimi yapmaktadır11 .
İnaktif Maddeler: Virüsleri öldürmek
formaldehit11 .
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Antibiyotikler: Aşının içindeki bakteriler tarafından oluşturulabilecek kontamisyonu önlemek için
kullanılır. Aşılarda kullanılan antibiyotiklere örnek olarak, neomisin, polimiksin B, gentamisin ve
kanamisin verilebilir. Aşının içeriğinde antibiyotik bulunmasından dolayı penisilin alerjisi olanlar aşı
uygulanmadan önce sorgulanmalıdır11 .
Aşı reddi nedenleri
Aşı karşıtı söylemlerin başında; aşıların içeriğinde bulunan kimyasal maddelerin insan sağlığına zararlı
olduğu, aşı üreten firmaların para kaygısı ve bilimsel araştırmalarda etkinliği ya da bazı besinler i
tüketerek doğal yollarla da bu hastalıklardan korunmanın mümkün olduğu ile ilgili söylemlerd ir 9 .
Ülkemizde 2016 ve 2017 yıllarında yapılan çalışmalarda, aşı reddi için en sık belirtilen sebepler Tablo
1’de gösterilmiştir10 .
Tablo 1. Türkiye’de Aşı Reddi için En Sık Belirtilen Nedenler

Aşı Reddi Nedenleri

2016 (%)

2017 (%)

Aşının İçeriğine Güvenmeme (Cıva,
23
30
alüminyum vb.)
Aşıya Güvenmeme
19
14
Dini Sebepler (Domuz ürünü)
17
15
Yan Etki (Ateş, alerji, havale)
15
14
Aşıların Yurtdışı Kökenli Olması
11
8
Aşıların Zararlı Olması (SSPE, hiperaktivite,
7
7
kısırlık)
Otizm
4
Basında Olumsuz Haberler
4
7
Diğer (kronik hastalık, hasta hakları, mahkeme 5
kazanımları, aynı anda birçok aşı
uygulamaları, doğal yaşam)
Toplam
100
100
Dünya genelinde aşı reddi nedenlerine bakıldığında, en sık karşımıza çıkan başlıca nedenler aşağıda
belirtilmiştir. Bunlar;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aşı içeriği birtakım hastalıklara sebep olur.
Otoimmün hastalığa sebep olur.
Vücuda fazla yük bindirir.
Doğal bağışıklık daha iyi
Aşının yan etkileri
İlaç firmalarını çıkarları

1.Aşı içeriği birtakım hastalıklara sebep olur.
Civa
Andrew Wakefield’ın 1998’de Lancet’te yayınlanan makalesinde, bebeklik döneminde uygula na n
KKK aşısı ile otizm arasında bağlantı olduğunu öne sürdü. Bu çalışma, tekrar eden bulgulara
dayanmaması sonucu sonradan geri çekilmesine rağmen, bu durum KKK aşısına karşı ebeveyn
tutumlarında değişimlere ve sağlık hizmetlerine karşı güven kaybına neden oldu. İskoçya'da aşılanan
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çocuk sayısı 1997'de neredeyse %95 iken, 2001'de %87'ye düşmüştür. 2001’den bu yana kademeli bir
artış olmasına rağmen, Wakefield’in yayınından önceki oranlara yeniden ulaşılması 2012’nin sonlarını
bulmuştur13 . Aşılarda bakteriyel kontaminasyonu engellemek için kullanılan timerosal diye biline n
madde organik bir civa bileşiğidir. Doğada toprakta, havada ve sularda bulunan civanın iki formu
vardır: Metil-civa ve etil-civa. Metil-civa vücutta birikerek yüksek dozlarda insanlarda zehir etkisi
gösterir. Etil-civa ise metil-civa’ya göre çok hızlı vücuttan atıldığı için toksik dozlara ulaşmaz. İnsana
zarar vermez. Timerosal etil-civadır ve sadece çoklu doz içeren flakon şeklindeki aşılarda bulunur. Tek
kişiye yapılmak için hazırlanmış enjektörde bulunan aşılarda zaten timerosal (etil-civa) yoktur.
Timerosalin otizm yaptığı iddiası da ortaya atılmıştır. Ancak yapılan bilimsel çalışmalar timerosal ile
otizm arasında hiçbir ilişki olmadığını göstermiştir14 . Buna rağmen Amerika hükümeti aşılanma
oranlarının düşmemesi için 2001 yılında aşılardan civayı çıkardığını açıklamıştır. Ülkemizde de 2009
yılından itibaren civanın aşı içeriklerinden çıkarıldığı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Ancak
ebeveynler aşıların içerisinde hala civa olduğuna ve bunun otizm ile ilişkili olduğuna inanmaktadır 15 .
Alüminyum
Alüminyum ve skualen gibi maddeler aşıların etkisini artırıcı (adjuan) olarak 1930’lardan beri aşıların
içerisindeki antijenlerin dozunu düşük tutmak için kullanılmaktadır 4,14 . Bu maddeler de tıpkı civa
bileşikleri gibi doğada çok yaygın olarak bulunurlar ve insanlar aşılarda karşılaştıkları adjuanlardan
çok daha fazlası ile günlük hayat içerisinde karşılaşırlar14 . Alüminyumun nörotoksin olduğunu, beyin
gelişimi henüz tamamlanmayan süt çocuklarına alüminyum içeren aşıların yapılmasının nörogelişimse l
ve otoimmün hastalıklara yol açabileceğini içeren iddialar vardır 3 . Alüminyumun yüksek dozlarda
muhtelif toksik etkileri olduğu yolunda kanıtlar mevcuttur; ancak aşılar ile alınan alüminyum miktarı
bu etkileri oluşturabilecek dozun çok çok altındadır. Anne sütüyle beslenen bir bebek, doğumdan altı
aylık olana kadar ortalama 10 mg alüminyum alır. Eğer anne sütü değil, formula ile besleniyorsa bu
miktar 40 mg’a kadar çıkabilir. Oysa aynı süreler içerisinde aşılar yolu ile vücuduna giren alüminyum
sadece 4 mg’dır4 . Yapılan laboratuvar çalışmalarında alüminyum ve civanın beraber nöron hücre
kültürlerindeki toksik etkilerinden söz edilmiştir, başka bir çalışmada ise bazı koyunlarda aşılanma
sonrası ensefalit geliştiği iddia edilmiştir. Ancak klinik olarak, aşıya bağlı ensefalit gelişen olgu
bildirimi olmadığı gibi aşıların önlediği birçok ensefalit ve menenjit vardır. Hib menenjit sayısı
ülkemizde 2005 yılında 28 iken, 2012 yılından itibaren 0’dır3 .
Jelatin ve Yumurta embriyosu
Jelatin, aşılarda stabilize edici ajan olarak kullanılır. Tamamı domuz ürünüdür ve aşı raf ömrünün
uzatılmasına yardımcı olur7 . Ülkemizde ithal aşılardaki domuz jelatini Sağlık Bakanlığı tarafından
analiz edilip denetimden geçmektedir11 . Yumurta embriyosu ise aşı üretiminde hücre kültürü ortamı
olarak kullanılmaktadır. Yumurta proteini kullanılarak üretilen aşı preparatları eser miktarda da olsa
yumurta proteini içermektedir. Dünya genelinde ve ülkemizde kullanılan KKK ve influenza aşılarını
üretiminde yumurta embriyosu kullanılmaktadır. 1993 yılında Kaliforniya’da 17 yaşındaki bir kız
çocuğu kızamık, kızamıkçık aşısını olduktan kısa süre sonrasında alerjik reaksiyon gelişmiştir. Daha
sonrasında yapılan testlerde hastada gelişen bu alerjik reaksiyonun aşı içerisindeki jelatin maddesinden
kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu reaksiyon olgusunu takiben 1995 yılında yapılan araştırmada yumurta
alerjisi olan çocuklarda KKK aşısının güvenle yapılabileceği bildirilmiştir. Ülkemizde de bu konuya
dair tartışmalar devam etmekle beraber 2017 yılında Bahçeci ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre
yumurta alerjisi olan olgularda KKK aşısı sonrasında reaksiyon gözlemlenmemiş ve uygulanmas ında
sakınca olmadığı vurgulanmıştır7 .
Formaldehit
Aşı karşıtı söylevlerde karşımıza çıkan kulağa ürkütücü gelen bir diğer argüman da formaldehitd ir.
Formaldehit aşıların üretimi esnasında kullanılmakta ve ana fonksiyonu aşı üretiminde kullanıla n
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virüsleri ve bakteriyel toksinleri etkisiz hale getirmektir. Üretim sonrasında kullanılan formaldehitin
çoğu aşılardan temizlense de çok az miktarı aşıların içinde kalmaktadır. Formaldehit aslında DNA ve
protein sentezi esnasında ortaya çıkan bir yan üründür. Tüm canlı hücrelerinde sentezlenmektedir. İki
aylık bir bebeğin kanında, kendi vücudu tarafından sentezlenen formaldehit miktarı 1.1 mg iken,
herhangi bir aşının içinde bulunan ortalama 0.1 mg olan formaldehit miktarından çok fazladır. Bir
armut yediğimizde ise aşının içinde bulunan formaldehitten 50 kat daha fazlasını vücudumuza
almaktayız. Yapılan bilimsel çalışmalar, aşıların içindeki formaldehit miktarının sağlık açısından
endişe yaratmayacak düzeyde olduğunu bildirmektedir4 .
2.Otoimmün hastalığa sebep olur.
Otoimmun reaksiyonlar, kalıtsal predispozisyon varlığında, immun sistemin antijene özgü uyarısı ve
antijen sunan hücrelerin nonspesifik aktivasyonu sonucunda ortaya çıkan kombine olaylar zincir inde
gerçekleşmektedir. Otoimmun hastalıkların ortaya çıkışında bazı enfeksiyon etkenlerinin tetikleyic i
olarak rol oynadığı gösterilmiştir. Aşılama sırasında verilen immünojenik özellikteki epitopların
otoimmün reaksiyonları aktive edip etmeyeceği; aşı içeriğinde yer alan bazı adjuvan maddelerin nonspesifik uyarıdan sorumlu olup olmadığı soruları akla gelmektedir. Ancak gerçek otoimmün
patolojilerin ender görülmesi nedeniyle belirtilen sorulara yanıt aranması genellikle epidemiyolo jik
çalışmalar ile irdelenmektedir. Viral aşılar ve otoimmun hastalıklar arasındaki olası nedensel ilişk iyi
inceleyen bilimsel makalelerde; bugüne kadar otoimmun hastalıklar ve viral aşılar arasında bilimse l
bir ilişkisi bulunmadığı vurgulanmaktadır4 .
ABD’de 1976 yılında meydana gelen influenza (H1N1) salgını sırasında yüz binde bir oranında
aşılamaya bağlı Guillain-Barre Sendromu (GBS) geliştiği raporlanmış; fakat yapılan araştırmalar bu
oranın; GBS’nin görülme sıklığının altında olduğunu; hastalığı geçirenlerde daha yüksek sıklık la
görüldüğünü ortaya koymuştur. Benzer tartışmalara KKK aşılaması ve idiyopatik trombositope ni
ilişkisi de yol açmış; fakat aşı sonrası otuz binde bir saptanan bu olguların yine enfeksiyonlar ı
geçirenlerde daha sık görüldüğünün belirlenmesiyle konu önemini yitirmiştir 1 . Yakın zamanda ortaya
konan iddialardan biri de İnbar ve ark (2017) yayınladıkları makaledir. Bu makalede insanlarda HPV
aşısı olarak kullanılan Gardasil’in içinde taşıt madde olarak bulunan alüminyumun dişi farelerde
nöroinflamasyon ve otoimmun reaksiyonları tetikleyerek davranış değişikliklerine neden olacağını
iddia ediyorlardı. Bununla beraber makale, bilimsel doğruluğuna ilişkin ciddi endişeler nedeniyle
editörün talebi ve dışarıdan uzmanlar tarafından yaptırılan değerlendirme sonucunda, metodolojinin
ciddi şekilde hatalı olduğu ve makalenin iddia ettiği gerekçeleri doğrulamadığı nedeniyle yayından
çekilmiştir16 .
3.Vücuda fazla yük bindirir.
Bebekler doğumdan itibaren her dakika çok sayıda yabancı antijenle karşılaşırlar. Annesinin
vücudundan ve çevreden çok sayıda mikroorganizma bebeğin vücuduna yerleşir. Bebek ek gıda almaya
başladığında ise gıdalarla çok sayıda mikroorganizma ve farklı antijenlere maruz kalır. Geçirdiği nezle
gibi infeksiyonlar antijenik uyarıya sebep olur. Basit bir nezle 4-10 farklı antijen, beta infeksiyonu 2550 farklı antijenle karşılaşması demektir. Aşılarla verilen antijenlerin sayısı çocuğun karşılaştıklar ının
yanında karşılaştırılamayacak kadar az miktardadır. Aşılama doğadakinin aksine kontrollü bir antijenik
uyarımdır. Bilimsel veriler aynı anda farklı aşılar yapmanın bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz bir
etkiye neden olmadığını ayrıca yan etkinin de artmadığını göstermektedir. Bu nedenle çok uzun
yıllardır bebeklere çoklu aşılar uygulanmaktadır14 . Tüm bunlara ilave olarak teknolojinin gelişmesi ile
son yüzyılda önceki yıllara oranla aşı sayısı neredeyse iki katına çıkmış olmasına rağmen aşıların
içerisinde bulunan antijen sayısı yani yabancı madde sayısı 10 kat azalmıştır 4 .
4.Doğal bağışıklık daha iyi
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Hastalığı geçirmek de aşılanmak kadar (bazı durumlarda daha fazla) bağışıklık oluşturur. Ancak
aşılanmak yerine hastalığın kendisini geçirerek bağışıklık kazanmanın ağır bedelleri olabilir: Kızamığa
bağlı ensefalit, körlük ve ölüm, kızamıkçığa bağlı doğum kusurları, bakteriyel menenjit sonrasında
zeka geriliği ve sinir hasarı, çocuk felci infeksiyonundan sonra kalıcı felçler, Hepatit B virusuna bağlı
olarak karaciğer kanseri veya ölüm gibi ağır bedeller ödenebilir 14 .
5.Aşının yan etkileri
Lisanslı bir aşı, kullanım için onay almadan önce çok sayıda deneme aşaması boyunca titizlikle test
edilir ve piyasaya çıktıktan sonra düzenli olarak yeniden değerlendirilir14 . Aşıların etkinliğini artırmak
ve bozulmasını önlemek için içerisine konan maddelerin basit ağrılardan anafilaksiye kadar birçok yan
etkisi olabilir. Ancak aşıların yan etkileri hastalığın kendisi ile kıyaslandığında çok daha seyrek ve
hafif formdadır17 . Dünyada aşı sonrası fibromiyalji oluşması tartışılan bir konudur. 2014 yılında
Hepatit B aşısını takiben fibromiyalji tanısı alan 19 hastanın aşı ile bağlantısını araştıran bir araştırma
sonucunda Hepatit B aşısı ile nedensel bir ilişki bulunmadığı bildirilmiştir7 .
6.İlaç firmalarını çıkarları
2012 yılında Hollanda’da çocuklarının aşılanmasını reddeden aileler ile yapılan bir araştırmada
katılımcı aileler sağlık kurumlarına güvenmediklerini belirtmişlerdir. 16’şar gruplar halinde 3 odak
grup görüşme yapılan bu çalışmada 7 aile aşı geliştirici ve dağıtıcı kurumların söyledikle r ine
güvenmediğini belirtmiştir7 .
Diğer ilaçların aksine aşı maliyetleri ve pazarı DSÖ ve pek çok devlet tarafından oldukça sıkı
şekilde denetlenmektedir. Ayrıca belirtmek gerekir ki aşı geliştirmek ilaç sektörünün tekelinde
değildir. Günümüzde dünyada birçok akademik ve bağımsız laboratuvar, belirli hastalıklar için
geliştirmek amacıyla çalışmaktadır. Aşıların ilaç firmalarının komplosu olduğuna inanan kişilere
soruları sormak gerekir4 ;

bir
de
aşı
şu



Bireyler aşılamak yerine bu bulaşıcı hastalıklara yakalansalar tedavilerinde kullanılacak muhte lif
ilaçlardan ilaç firmaları daha çok kar etmez miydi?
 Aşıların güvenli ve etkili olduğunu tekrar tekrar gösteren dünyanın sayısız ülkesinde milyonlarca
çocuğu içeren yüzlerce çalışma var. Bu çalışmaların hepsinin sonucu düzmece olabilir mi?
 Dünyadaki bilim merkezlerinin, tıp otoritelerinin, üniversite ve araştırma laboratuvarlarında çalışan
tüm personelin ve doktorların bu komplonun içinde olması mümkün müdür?
Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler (ASİE) ve Nedenleri
Aşı uygulanan bir kişide, aşı sonrası ortaya çıkan, bilinen aşı yan etkisi ya da aşıya bağlı olduğu
düşünülen herhangi bir istenmeyen tıbbi olaydır. Aşı sonrası istenmeyen etkiler ABD'de Adverse Event
Reporting System (VAERS), Avrupa'da EUROSAFEVAC adlı bildirim sistemleri ile ülkemizde ise
ASİE bildirim sistemi ile izlenmektedir7 . ASİE’ler beş grupta toplanmaktadır18 :
1. Aşı yan etkisi
2. Program uygulama hataları (aşının üretim, dağıtım ve uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek
hatalar)
3. Enjeksiyon reaksiyonu
4. Rastlantısal
5. Bilinmeyen
Aşı sonrası istenmeyen etkileri en aza indirmek için aşı uygulamasının prensiplere uygun yapılmas ı
önemlidir. Bunun için aşının saklanmasından uygulanmasına kadar dikkat edilmesi gereken kurallar
vardır. Aşılar buzdolabında saklanmalı, ancak sıvı aşıların donmamasına dikkat edilmelidir. Aşı
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dolabına karışıklığa yol açmaması için aşı dışında başka bir ilaç konmamalıdır. Aşılar üretici firma
tarafından belirtilen şekilde sulandırılmalı ve uygulanmalıdır. Aşılama öncesi ailelere tarama soruları
sorularak istenmeyen bir etkiye yol açacak durumlar belirlenmelidir. Aşı uygulanırken çocuklar uygun
şekilde sabit duruma getirilmeli, kişi ayakta dururken aşı uygulanmamalıdır. Aşı uygulandıktan sonra
bir süre kişinin sağlık kurumundan uzaklaşmaması sağlanarak nadir de olsa ortaya çıkabilecek
anafilaktik reaksiyon açısından gözlemleme fırsatı yaratılmalıdır. Aşının uygulanan yerde anafilak tik
reaksiyonda gerekecek tüm malzemeler bulunmalıdır19 .
1.Aşı Yan Etkisi
Aşılar yıllardır bulaşıcı hastalıkları önlemek için kullanılmakta ve çok güvenilir oldukları
bilinmektedir. Aşının kendi özelliklerine ve bileşenlerine bağlı olarak ortaya çıkan yan etkiler
genellikle hafiftir. C
iddi yan etkiler ise oldukça nadir görülmektedir. C
iddi ASİE; Ölüm, sakatlık,
konjenital anomali ile sonuçlanan veya hastanede yatış gerektiren ASİE’dir 18 .
2.Program Uygulama Hataları
Aşıların üretimi, dağıtımı ya da uygulanması sırasında yapılan hatalara bağlı olarak ortaya çıkan
istenmeyen etkiler bu grupta toplanmaktadır. Bu gruptaki etkiler, gerçek yan etkilerden biraz daha sık
görülmeleri ve önlenebilir olmaları açısından önem taşımaktadır 18 . Steril olmayan bir enjeksiyon
sonrası gelişebilecek abse, selülit gibi lokal ya da sepsis ve toksik şok sendromu gibi sistemik
reaksiyonlar buna örnek gösterilebilir. Burada steril olmayan enjektör ya da iğne kullanımı, kontamine
aşı ya da sulandırıcılar ya da bayat aşı kullanılması gibi nedenler sorgulanmalıdır. Aşı hazır la ma
aşamaları gözden geçirilmeli, aşıların saklanma koşullarında bir aksaklık olup olmadığı
araştırılmalıdır7 . En sık görülen uygulama hatası, steril olmayan enjeksiyonun neden olduğu
enfeksiyondur18 .
Saptanan ASİE vakalarının pek çoğu, dağıtım ve/veya uygulama hatası nedeniyle ortaya
çıkabileceğinden ve genellikle önlenebilir olduğundan; veri analizinde ilk aşama aşının depolanmas ı,
dağıtımı, sağlık kuruluşunda saklanması, hazırlanması ve uygulanması sırasında hata olup olmadığını n
araştırılmasıdır18 .
3. Enjeksiyon Reaksiyonu
Kişi ya da gruplar, aşı ya da içeriği ile ilgisiz olarak sadece enjeksiyona karşı reaksiyon
gösterebilirler18 . Bazen okullarda birbirinden etkilenen çocuklarda oluşan bir toplum psikolojisi sonucu
ardı ardına bayılmalar olabilir. Buna benzer şekilde baş dönmesi, hipervantilasyon, mide bulantısı gibi
reaksiyonlar da görülebilir. Bunlar büyük ölçüde okul çocukları ve ergenlerde rastlanan belirtilerd ir;
küçük çocuklarda çok nadirdir7 . Aşılama hakkında açık ve anlaşılır bir bilgilendirme, sakin ve güvenli
bir uygulama anksiyeteyi, dolayısıyla da bu tip olayların görülme ihtimalini azaltacaktır 18 .
4. Rastlantısal
Aşıdan sonra ortaya çıkan ancak aşılama ile hiçbir ilgisi olmayan tıbbi olaylar bu grupta yer almaktadır .
Aşılama sonrası görülen bir tıbbi olay aşı yan etkisi olabileceği gibi rastlantısal olarak ortaya çıkan
başka bir nedene de bağlı olabilir. Ancak bu durum genellikle aşıya atfedilir ve yanlış olarak aşı
suçlanabilir18 . Bu durum, özellikle medya aracılığıyla yanlış bir biçimde topluma ulaştırıldığında,
aşılamaya karşı bir güvensizlik yaratarak bağışıklanma oranlarında düşme gözlenebilir. Aşıların otizme
yol açtığına dair çıkan söylentiler buna örnek verilebilir7 .
5. Bilinmeyen
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Aşı uygulanmasından sonra ortaya çıkan, aile ya da hekim tarafından aşıya bağlı olabileceği düşünüle n,
aşı dışında başka bir nedenin gösterilemediği, bilinen aşı yan etkisi ya da program hatası olmayan ciddi
hastalanma, ölüm ya da kümelenme gösteren durumlardır. Kümelenme; Görülme zamanı, aşı
uygulanan birim/uygulayan kişi veya ikamet yeri açısından ortak özellikler gösteren veya aynı aşının
uygulandığı kişilerde beklenenden fazla sayıda aynı ASİE’nin ortaya çıkmasıdır. Bu gibi durumlar
ASİE Danışma Kurulu’nda incelendikten sonra nedene göre sınıflandırılır18 .
SONUÇ VE ÖNERİLER
Aşılar, tarihteki en önemli halk sağlığı kazanımlarından biri olup, birçok çocukluk hastalığının
prevalansında belirgin düşüşler ile sonuçlanmaktadır20 . Ancak son yıllarda, özellikle kombine KKK
aşısı gibi durumlarda aşılama, dünyanın birçok bölgesinde düşmüştür. Bu özel gerilemeye, Andrew
Wakefield’ın The Lancet’te (1998) KKK aşısı ve otizmin ortaya çıkışı arasındaki olası bir bağlantıyla
ilgili yayınladığı makalesi de katkıda bulunanlardan biri olarak görülmektedir. Makalenin geri
çekilmesine, araştırmanın reddedilmesine ve yazarın artık doktorluk yapmasına izin verilmemes ine
rağmen, kalıcı şüpheler devam etmekte ve dünyanın birçok bölgesinde, KKK aşılama oranları önerilen
%95'lik alımın çok altında kalmaktadır21 . DSÖ aşı reddi nedenlerini bireysel, toplumsal, bağlamsal ve
örgütsel ana başlıkları altında toplamıştır. Yurtdışında yapılan çalışmalarda aşı suçlamaları ile ilgili
tespit edilen en önemli iddiaların başında aşıların içerdiği kimyasallar nedeni ile toksik olduğu, aşı
üreten firmaların bu işten elde ettiği büyük finansal getirinin art niyetli olabileceği kaygısı, doğal
bağışıklanmanın ya da doğal yöntemlerin hastalıklardan korunmada daha etkin olması gibi durumlar
yer almaktadır3 . Dünyadaki aşı reddi vakalarının son yıllarda hızla tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine;
DSÖ 2019’da çözüme kavuşturmayı planladığı 10 küresel sağlık sorunları arasında aşı karşıtlığına da
yer vermiştir. Son yıllarda, aşı reddi vakalarının ülkemizde hızla artış göstermesi üzerine Sağlık
Bakanlığı tarafından “aşı portalı” adıyla bir web sayfası oluşturulmuş, aşı konusunda doğru ve sağlık lı
bilgilendirme yapmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır 4 . Yapılan çalışmalar; hekim
ve sağlık çalışanlarının, aşı uygulanacak bireyler ve ebeveynler ile iyi bir iletişim kurmasının ve güven
sağlamasının, aşı konusundaki tereddütleri gidermede en etkin yollardan biri olduğunu
göstermektedir9 . Aşı reddine karşı alınması gereken önlemlere bakıldığında, bilim insanlarının aşı
reddi nedenlerini araştırması ve bu nedenler üzerinden çözüm yolu üretmeleri aşı reddini önleme
üzerinde etkili olacaktır. Bunun dışında devlet politikalarının da halkı aşıya yönlendirici şekilde olması
bu durum üzerine etkisi olacak çözüm yollarından biridir. Ayrıca ortaya çıkan doğru ya da yanlış tüm
bilgilerin günümüzde sosyal medya aracılığı ile hızla yayıldığı düşünülürse; sosyal medya ve kitle
iletişim araçlarının toplumu aşı konusunda doğru bilgilendirmesi de aşı reddine karşı alınan en önemli
önlemlerden biri olduğu görülecektir. Aşı reddini önleme konusunda yapılan çalışmalar arttırılmalıd ır.
Aşıların risk ve yararlarını belirtmede ve halka aşıların güvenli ve etkili olmasını sağlama konusunda
bilgi şeffaf olmalıdır. İnsanların bilgi kaynağına olan güveni ve mesajların tutarlılığı aşılar hakkında
bilgi aktarımında dikkatlice düşünülmelidir. Sonuç olarak aşıya karşı olan güvensizliği yok etmek için,
ebeveynlerin, sağlık pratisyenlerinin, toplum liderlerinin, politika belirleyicilerinin ve medya dahil
olmak üzere toplumdaki tüm paydaşların, aşıların yararlarını tanımak ve tanıtmak amacıyla bir araya
gelmesini ve ortak bir çalışma yürütülerek aşı reddiyle mücadele edilmesi sağlanmalıdır.
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FENOLİK BİLEŞİKLERİN TAYİNİNE YÖNELİK BİYOSENSÖR ÇALIŞMASI
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ÖZET
Bir benzen ya da benzenoid halkasına direkt olarak bağlanmış bir hidroksil grubu içeren
bileşikler fenolik bileşikler olarak adlandırılırlar. Fenol, bu grubun ana bileşiği olan
monohidroksibenzene (C6H5OH) verilen özel bir isimdir. İlk olarak 1839 yılında F. Runge tarafından
kömür katranından ayrılmış ve “karboksilik asit” olarak adlandırılmıştır. Fenolik bileşikler
kimyasallar, plastikler, boyalar, ilaç ve antioksidan üretimi, kağıt ve kağıt hamuru gibi pek çok
endüstriyel sürecin bir bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Fenol ve bağlı (substituted) fenoller çevre
kirliliği ve insan sağlığı açısından önem arz etmektedir. Pek çok fenolik bileşik biyolojik sistemler
üzerinde zehirli ve tehlikeli etkiye sahip olup gıda maddeleri ve sular vasıtasıyla besin zincirine
girmektedir. Fenolik bileşikler doğal membran yapısına kolaylıkla nüfuz edebilme yeteğine sahip
olduğu için genotoksik, mutajenik ve hepatoksik etkiler göstermekte, respirasyon ve fotosentezin
kataliz mekanizmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeplerden dolayı fenolik bileşiklerin
tayininin yapılması biyolojik önem taşımaktadır.
Günümüzde fenol tayininde farklı kolorimetrik, kromatografik, spektrofotometrik gibi
yöntemler kullanılmaktadır. Ancak bunlar genel olarak zaman alıcı ve pahalı sistemler olmasından
dolayı biyosensör temelli yöntemler tercih edilmektedir. Biyosensörlerin diğer yöntemlerden en önemli
avantajı, tayin edilecek maddeler için ekonomik, pratik ve spesifik olmasıdır.
Bu çalışmada, fenol tayini için polifenol oksidaz tabanlı yeni bir amperometrik biyosensör
geliştirildi. Tasarlanan biyosensörün optimizasyon çalışmalarında ilk olarak biyoaktif tabaka için, BSA
miktarı, jelatin miktarı ve glutaraldehit %’sinin optimizasyonu, daha sonra çalışma koşullarının
optimizasyonunda tarama hızı, pH, sıcaklık ve tampon konsantrasyonu optimizasyon analizleri yapıldı.
Biyoaktif tabakanın optimizasyon çalışmalarında sığır serum albumini miktarı 0.03 gr, jelatin
miktarı 0.45 gr ve glutaraldehit yüzdesi % 2.5 olarak bulundu. Optimum çalışma koşullarının
belirlenmesinde asetat tamponunu pH: 6.5 ve 50 mM, tarama hızı 0.05 V/s, sıcaklık 30 oC olarak
belirlendi. Sonuçlar önceki çalışmalarla kıyaslandığında optimum aralıkta olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Fenol, Biyosensör, Polifenol oksidaz

1.Giriş
Biyosensörler, “biyo” (hayati) ve “sensör” (algılayıcı) kelimelerinden oluşan nitel ve nicel analiz
yapabilen karmaşık cihazlardır. Biyosensörlerin ilk olarak, 1950’lerin sonlarında L.C. Clark’ın
geliştirdiği ameliyatlar sırasında kan O2 miktarını bir elektrot yardımıyla izlemesiyle kullanılmıştır. O
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yıllarda makalelerde biyoelektrot, enzim elektrotu ya da biyokatalitik membran elektrotu gibi isimlerle
anılan biyosensör terimi ilk defa Clark ve Lyons tarafından 1962 yılında kullanılmıştır. Birbiri içine
geçmiş, biri biyokimyasal, diğeri çevirici olmak üzere iki birleşik sistemin birleşiminden oluşmaktadır.
Biyokimyasal kısım, analizi yapılacak madde ile etkileşime girerek onu tanır. Bu etkileşme sonucunda
oluşan biyokimyasal ürün, çevirici kısım tarafından okunabilir bir sayısal değere çevrilir[1,2].
Nano malzemelerin çıkış noktasını oluşturan nanopolimerler çok farklı boyutta ve farklı yapılarda
üretilebilirler. Nanopolimerler, biyomoleküllerle mükemmel bir uyumluluk sağlar; eşsiz yapıları
elektronik, manyetik, optik, katalitik özellikleri, nanopolimerleri iletken bir materyal haline getirir.
Böylece, çeşitli elektrokimyasal, optik veya rezonans yöntemler kullanılarak enzimatik temelli sensor
sistemlerinde, biyoaktif tabaka olarak kullanılabilirler[2,3].
Nanopolimerler, özellikle nanobiyoteknoloji alanında yaklaşık son 20 yıldır kullanılmakta olup,
biyoelektrokimyasal çalışmalarda son yıllarda önem kazanmış ve nanoteknoloji alanında bir mihenk
taşı olmuştur[3].
Bir benzen ya da benzenoid halkasına direkt olarak bağlanmış bir hidroksil grubu içeren bileşikler
fenolik bileşikler olarak adlandırılırlar. Fenol, bu grubun ana bileşiği olan monohidroksibenzene
(C6H5OH) verilen özel bir isimdir. İlk olarak 1839 yılında F. Runge tarafından kömür katranından
ayrılmış ve “karboksilik asit” olarak adlandırılmıştır. Fenolik bileşikler kimyasallar, plastikler, boyalar,
ilaç ve antioksidan üretimi, kağıt ve kağıt hamuru gibi pek çok endüstriyel sürecin bir bileşeni olarak
karşımıza çıkmaktadır. Fenol ve bağlı (substituted) fenoller çevre kirliliği ve insan sağlığı açısından
önem arz etmektedir. Pek çok fenolik bileşik biyolojik sistemler üzerinde zehirli ve tehlikeli etkiye
sahip olup gıda maddeleri ve sular vasıtasıyla besin zincirine girmektedir. Fenolik bileşikler doğal
membran yapısına kolaylıkla nüfuz edebilme yeteğine sahip olduğu için genotoksik, mutajenik ve
hepatoksik etkiler göstermekte, respirasyon ve fotosentezin kataliz mekanizmasını olumsuz yönde
etkilemektedir. Bu sebeplerden dolayı fenolik bileşiklerin tayininin yapılması biyolojik önem
taşımaktadır[4].
Günümüzde fenol tayininde farklı kolorimetrik, kromatografik, spektrofotometrik gibi yöntemler
kullanılmaktadır. Ancak bunlar genel olarak zaman alıcı ve pahalı sistemler olmasından dolayı
biyosensör temelli yöntemler tercih edilmektedir. Biyosensörlerin diğer yöntemlerden en önemli
avantajı, tayin edilecek maddeler için ekonomik, pratik ve spesifik olmasıdır[5].

Biyosensör ile tayin yöntemlerinde prensip, tayin edilecek madde yani substratın etkileşebileceği bir
enzimle dönüşüme uğratılması sonucu oluşan değişimlerin ölçülmesidir. Biyosensör ile fenolik
bileşiklerin tayin edilmelerinde enzim olarak, substratı olan fenolik bileşiği moleküler oksijeni
kullanarak dönüşüme uğratan polifenol oksidaz enzimi kullanılmaktadır[6].
2. Gereç-Yöntem
2.1. Kimyasal Maddeler
Poli Fenol Oksidaz enzimi ve tüm kimyasal sarf malzemeler Sigma-Aldrich firmasından temin
edilmiştir.
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2.2. Kullanılan Cihazlar
Potansiyometrik ölçümlerin alınabilmesi için kulanılan potansiyostat cihazı Palm-Sens firmasından
temin edilmiştir. Kullanılan altın çalışma elektrodu, karşıt elektrot ve referans eletrot BASi firmasından
temin edilmiştir.
2.3 Biyosensörün hazırlanması
Biyosensör hazırlanmasında öncelikle nanopolimerin SH gruplarıyla bağ kurabilecek olan, altın
elektrot fiziksel, kimyasal ve elektrokimyasal yöntemlerle temizlendi.
Temizlik aşamaları aşağıda belirtildiği gibidir.
I.
Bir miktar gama alümina solüsyonu kadife yüzey üzerine damlatıldı. Daha sonra altın elektrot
kadife yüzey üzerinde hafif bir şekilde halkalar çizerek gezdirildi. Böylece yüzeydeki tabaka veya
herhangi bir kirlilik mekanik olarak giderilmiş oldu.
II.
Altın elektrot distile suyla durulanır sonra adsorblanmış partikülleri uzaklaştırmak için 5-10 dk
%96’lık etanolde ve sonikatör içinde bekletildi. Tekrar distile suyla durulandı ve sonra 10 dk distile su
içerisinde sonikatörde bekletildi.
III.
Altın elektrot yüzeyinin elektrokimyasal olarak temizlenmesi için 0,1 N HCl çözeltisi içerisinde
+1,0 ve -1,0 potansiyelleri arasında en az on beş tane döngüsel voltamogram alındı.
Fiziksel ve kimyasal temizlik yapıldıktan sonra nanopolimer ile kendiliğinden oluşan tek tabaka
oluşturması için elektrot üzerine 20 µL nanopolimer eklenip 1 saat bekletildi ve bağlanmayan
nanoplimerin uzaklaştırılması için fosfat tamponuyla yıkama yapıldı.
Nanopolimer ile modifiye edilmiş elektrot yüzeyine nanopolimerin serbest –OH ve –SH grupları
üzerinden bağlanması için 1 U µL 10 Poli Fenol Oksidaz enzimi eklendi.
Çalışma ve saklama koşullarında nanopolimere immobilize edilen enzimin yüzeyden ayrılmasını
önlemek için çapraz bağlayıcı ajan glutar aldehit ile enzim tutuklaması yapıldı.
2.4. Ölçümler
Ölçümler termostatik çalışma hücresinde fosfat tamponu içerisinde gerçekleştrildi.
2.5. Verilerin İstatistiksel Analizi
Elde edilen verileri değerlendirmede SPSS 15.0 istatistik programı kullanıldı. Anlamlılık sınırı
p<0.05 olarak kabul edildi. Araştırmada kullanılan anket formları araştırmacı tarafından değerlendirilip
veriler SPSS 15.0 programıyla kaydedilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma
3.1.Biyosensörün Elektrokimayasal Karakterizasyonu
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Sabit gerilimde akım taraması yapılarak biyosensörün indirgenme yükseltgenme potansiyelinin
belirleneceği çalışma aralığı bulundu. (Şekil 1)

Şekil 1. Biyosensörün döngüsel voltammogramı.
Biyosensör çalışmalarında alınan döngüsel voltamogram da görüldüğü üzere anodik pik değeri olan
0.3-0.6 V sabit akım aralığında devam edildi. Döngüsel voltamogram ölçüm verileri aşağıdaki gibi
belirlendi:
t equilibration: 10 s
E begin: -0,2 v
E vertex1: -0,2 v
E vertex2: 0,8 v
E step: 0,004 v
Scan rate: 0, 06 v/s
Number of scans: 1

3.2. Çalışma Tamponu ve En iyi pH Değerinin Belirlenmesi
Çalışma tamponu ve en iyi pH değerinin belirlenmesi için, pH 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; ve 6,0’da 50 mM
asetik asit/asetat tampon çözeltileri ile pH 6,5; 7,0; 7.5; 8,0’de olan 50 mM sodyum fosfat
tamponlarında ölçümler alınarak salınımlar elde edildi (Şekil 2).
Salınımlara ait maksimum akım farkı değerinin pH’ye karşı grafiği şekil 2’de gösterildiği gibidir.
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Şekil 2. pH değişiminin genosensör yanıtı üzerine etkisi (Turuncu Asetik asit tamponu, Mavi Fosfat
tamponu, Yeşil Glisin tamponu)

3.3. En iyi Tampon Derişiminin Belirlenmesi
En iyi tampon derişiminin belirlenmesi amacıyla pH 7,5’de derişimi 25 mM, 50 mM, 75 mM ve 100
Mm olan fosfat tamponları kullanılarak tampon derişim optimizasyonu gerçekleştirilmiş ve sonuçlar
Şekil 3.’te verilmiştir.

Şekil 3. En iyi tampon derişiminin bulunması amacıyla değişik tampon derişimlerinin
genosensör yanıtı üzerine etkisi
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Şekil 3’te grafiksel olarak gösterilen ölçüm değerleri, tampon derişimine karşı maksimum değerin 50
mM fosfat tamponu derişiminde olduğu saptanmıştır.
3.4. Duyarlılık ve Özgüllük Çalışmaları
Sensitivite ve spesifite testin karakteristik özellikleridir. Popülasyondan etkilenmezler. Alınan
örneklerin ELISA sonuçları ile karşılaştırıldığında Duyarlılık ve Özgüllük çalışmalarının yüksek
olduğu belirlenmiştir.(Şekil 4)

Şekil 4. Duyarlılık ve Özgüllük miktarını gösteren ROC (Reciever Operator Oharacteristics)
eğrisi.
Şekil 4’ te verilen ROC (Reciever Operator Characteristics) testi yeni geliştirilen tanı testlerinin altın
standart yöntem ile karşılaştırılıp, yeni yöntemin etkinliğini ve kullanılabilirliğini göstermektedir.
4. Sonuçlar
Biyosensörlerin, karmaşık maddelerin rasyonel ve ucuz olarak tayininde kullanımı ekonomik ve
toplumsal ağırlık kazanmalarını sağlamıştır[1]. Fenol tayini yapılabilmesi için elde ettiğimiz sonuçlar
literatür verileriyle karşılaştırıldığında biribirleriyle uyumlu olduğu görülmştür. Ayrıca şekil 4’te
verilen ROC eğrisi sonuçları göz önünde bulundurulduğunda; geleneksel tespit yöntemi olan
ELISA’ya göre daha düşük maliyet, hızlı sonuç, özgüllük ve yüksek tespit / bilgi etkinliğinden dolayı,
biyosensör tekniğini yeni ve alternatif bir yöntem olarak görebiliriz.
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