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DİYARBAKIR VE CİVARINDA KARPUZ ÜRETİM ALANLARINDA KARPUZ 
MOZAİK VİRÜS (Watermelon mosaic potyvirus, WMV)’ ÜNÜN SAPTANMASI, 

BİYOLOJİK VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU 

 

Dilan KONUR1 ve Saadettin BALOĞLU1  

     
1Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü. 

ÖZET 

Bu araştırma sebze türleri içerisinde önemli bir yeri olan Karpuzda (Citrullus lanatus) hastalığa 

neden olan Watermelon mosaic virus (WMV)’ ünün saptanması, karakterizasyonu ve 

Diyarbakır yerel karpuz popülasyonunun WMV’ üne karşı dayanıklılığının araştırılması 

amacıyla yürütülmüştür. Diyarbakır ve civarında yürütülen surveyler sırasında karpuz ve 

kavunlarda mozaik, kloroz, yaprak deformasyonu ve bodurlaşma gibi belirtiler görülmüştür. 

Belirti gösteren bitki örnekleri kodlanarak toplanmış ve tamamı DAS-ELISA ile WMV, CMV, 

ZYMV, PRSV, MNSV, CABY ve SqMV virüslerine karşı testlenmiştir. WMV ile bulaşık 

olarak bulunan örnekler virüsün farklı izolatlarının kılıf protein geni üzerinde 825 bp molekül 

ağırlığına sahip bölgeyi çoğaltan WMV-R825/WMV-F825 ve 917 bp moleküler ağırlığına 

sahip bölgeyi çoğaltan WMV-R917/WMV-F917 primer çiftleri kullanılarak Reverse 

Transcriptase Polimeraz Zincir Reaksiyonu (RT-PCR) ile testlenmiştir. WMV için pozitif 

sonuç veren örnekler ayrıca mekanik inokulasyon yöntemi ve yaprak biti taşıma denemeleri ile 

test bitkilerine taşınmış ve WMV izolatlarının biyolojik ve moleküler özellikleri ortaya 

konulmuştur. WMV ile infekteli örneklerin RT-PCR ürünlerinden DNA dizileri elde edilmiş, 

DNA dizilerine dayalı yapılan filogenetik analizler sonucunda Diyarbakır ve civarında saptanan 

WMV’ ünün dünyada bulunan diğer izolatları ile akrabalık dereceleri araştırılmış ve WMV-

Suriye izolatı ile yakın olduğu ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda Diyarbakır karpuz 

çeşidinin WMV’ üne karşı dayanıklı olmadığı, Diyarbakır kabakgil üretim alanlarında saptanan 

WMV izolatlarının yaprak biti ile taşınan ırk olduğu, izolatların dünyadaki diğer WMV 

izolatları ile % 99 oranında benzerlik gösterdiği ve en çok Suriye izolatı ile yakın akraba olduğu 

ve ülkemizde Suriye’ye ya da Suriyeden ülkemize üretim materyali veya vektörler aracılığı ile 

taşınmış olabileceği ortaya konulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler:  Karpuz, Karpuz Mozaik Virüsü, Diyarbakır Karpuzu, Dayanıklılık  
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ESTIMATION OF MAIZE YIELD UNDER DIFFERENT SUB-SURFACE 

IRRIGATION REGIMES WITH CROPSYST MODEL 

Sözel Bildiri 

Taofeek Samuel WAHAB1, Ahmet ÇİLEK2, Mert ACAR1, Celaleddin BARUTÇULAR3, 

Alkhan SARIYEV1 

1Department of Soil Science and Plant Nutrition, Çukurova University 

2Department of Landscape Architecture, Çukurova University 

3Department of Field Crops, Çukurova University 

Water is one of the resources that needs to be properly managed and it may be difficult to sustain 

it to the nearest future. In this regard, subsurface irrigation can help to conserve irrigation water. 

The objective of this study was to estimate the maize yield under different sub-surface irrigation 

regimes with CropSyst model. The agronomic and soil data for modelling maize yield on 

different irrigation regimes (I100: to field capacity, I75 and I50: to 75% and %50 of field 

capacity, respectively) were collected at the end of 2019 growing season from a research field 

(2017-2019). Results showed that soil physical properties, biomass and the leaf area index 

(LAI) weren’t significantly affected by irrigation regimes whereas some soil chemical 

properties and different productivity parameters were significantly affected. I100 had the 

highest yield in comparison to the other irrigation regimes. However, yields under I100 and I75 

didn’t significantly differ from each other. The result of calibration and validation showed that 

CropSyst was able to adequately predict the yield of all irrigation regimes while it is wasn’t 

able to adequately predict LAI of I50. After calibration and validation, different scenarios were 

made. The planting date was altered by 8 and 9 weeks before actual planting date. I75 and I50 

showed 15% and 19% improvement in yield respectively while I100 remained relatively the 

same. Throughout the crop’s lifecycle at constant different temperature levels, CropSyst 

predicted that with decreasing temperature from 35o to 27oC an increasing yield can be 

obtained. However, when the average daily temperature was increased by 1oC up to 35oC, yield 

in I100 remained relatively constant while the others steadily decreased. Results revealed that 

with %75 usage of irrigation and the right planting period the optimum productivity of maize 

can be achieved. 

Key Words: CropSyst, Irrigation, Maize, Modelling, Productivity   
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MYSTERIOUS IMPACTS OF COMBINED STRESS ON PLANTS 

Oral presentation 

Beyazıt Abdurrahman ŞANLI, Zahide Neslihan ÖZTÜRK GÖKÇE 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tarımsal Genetik Mühendisliği 

MYSTERIOUS IMPACTS OF COMBINED STRESS ON PLANTS 
 

Abiotic stress is characterized by any unfavourable environment that considerably limits plant 

morphology, i.e. root, stem and leaf structure, flowering period, and yield. Being sessile 

organisms, plants are exposed to various abiotic stresses including drought, cold, heat, salinity 

along with heavy metals during their life spans. As can be observed individually in nature, it is 

most likely that these stresses are triggered concurrently due to several reasons, but particularly 

pronounced by the effect of global climate change. Early studies have shown more detrimental 

impact of combined stresses on plant growth and yield as compared to single stress.  

For example, plants require transpiration to decrease canopy temperature by opening stomata 

apertures in response to heat stress, however they no longer open their stomata when exposed 

to a combination of drought and heat stress. As a result, this synergetic outcome is manifested 

by unique and more destructive effect, impairing plants more than individual effect of these 

stresses. On the contrary, recent studies have suggested that the combined stress can exaggerate 

the effect of each other, as called negative interaction, or show no interaction with each other, 

as well as positive interaction, which dominates outcomes of the other depending upon the 

interactions between these stresses. Therefore, plants have evolved specific mechanisms to 

survive under combined abiotic stresses that is quite different from their responses to a single 

stress. Developed by Mittler (2006) and Suzuki et al. (2014), stress matrix has shown the 

negative and positive effects of combined stress on growth, development and yield. Yet, it is 

still ambiguous to observe possible outcomes of abiotic stresses including a combination of 

freezing and salinity on plant organisms. Moreover, field environment is distinct from both 

greenhouse and laboratory conditions, therefore it is noteworthy that number of studies on 

combined stress have been augmented to utilize the knowledge for the development of plants 

with increased tolerance. Consequently, and as expected, further studies are needed to find out 

possible molecular and biochemical pathways related to combined abiotic stress response. 

Keywords: Abiotic stress, single stress, combined stress 
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SOIL CARBON STOCK AND STRUCTURAL STABILITY INDEX AFFECTED BY 

ORGANIC AND INORGANIC FERTILIZATION 

Sözel Bildiri 

Özlem KAYA1, Mert ACAR1, Taofeek Samel WAHAB1, Mehmet IŞIK1, İbrahim 

ORTAŞ1, Alkhan SARIYEV1 

1Department of Soil Science and Plant Nutrition, Çukurova University 

 

The protection of organic carbon stored in soil is considered as an important approach to 

decrease the soil degradation. The objective of study was to investigate the effects of long-term 

organic and inorganic fertilization on soil carbon stock (SCS) and structural stability index 

(SSI) in the eastern Mediterranean region, Turkey. Long term fertilization experiment was 

initiated in 1996 with five different treatments such as control, mineral fertilizer, animal 

manure, compost, mycorrhiza-inoculated compost. Experimental design was randomized 

complete block with three replications. Soil samples were collected from 0-15 and 15-30 cm 

depths following the harvest of corn in November 2020. In soil samples, texture, bulk density 

and organic carbon were analyzed for calculation of SCS and SSI. The treatments had 

significant effects (P<0.01) on SCS and SSI. The SCSs under organic fertilizers were higher 

than inorganic fertilizer and control treatments. Compost treatment with 28.1 t ha-1 and 28.3 t 

ha-1 had significantly increased SCS compared to other fertilizer treatments in 0-15 and 15-30 

cm soil depths, respectively. Increased SCS under organic fertilizers also increased the SSI 

which means that decrease soil degradation. Compost treatment had significantly SSI values 

compared to other fertilizers with 4.04% and 3.58%, respectively. Low SSI values (SSI≤5%) 

indicates a serious risk of soil structural degradation. However, this risk was decreased with use 

of organic fertilization. The results revealed the organic fertilizers sequestered significant 

amount of soil organic C which increased structural stability and thus decreasing soil 

degradation under the Mediterranean climate conditions. 

 

Key Words: Fertilization, Soil Carbon Stock, Structural Stability, Organic Carbon 
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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ORTAMINDA DALAMAN TARIM İŞLETMESİ 

ARAZİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Sözel Bildiri 

Yakup Kenan KOCA, Yavuz Şahin TURGUT 

Çukurova Üniversitesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 

Muğla ilinin güneydoğusunda, Dalaman ilçe sınırları içerisinde bulunan Dalaman Tarım 

İşletmesi, 1935 yılında Devlet Zirai İşletmeleri Kurumu’na bağlı olarak kurulmuş, 1950 yılında 

Devlet Üretme Çiftliği olarak faaliyetlerde bulunmuş ve 1984 yılından itibaren de TİGEM 

bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yaklaşık 33.630 dekar alana sahip işletmede, tarla 

tarımı önemli yer tutmaktadır. İşletmede sertifikalı tohum üretimi amacıyla; buğday, mısır ve 

fiğ, münavebe bitkisi üretimi amacıyla; dane mısır ve yağlık ayçiçeği ile hayvancılığın ihtiyacı 

kaba yem üretimleri yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, işletmede sulu tarım alanlarında narenciye 

tesisleri de bulunmaktadır. Avrupa Birliği standartlarına uygun (GLOBALGAP) ve İyi Tarım 

Uygulamaları (İTU) sertifikaları bulunan narenciye tesislerinde; limon, greyfurt, portakal ve 

mandarin olmak üzere narenciyenin her türünün üretimi yapılmaktadır. İşletme alanının bir 

kısmı ise Dalaman Havalimanı olarak kullanılmaktadır. 

Sözkonusu işletme topraklarına ait en önemli veri kaynağı (mülga) Devlet Üretme Çiftlikleri 

Genel Müdürlüğü döneminde yapılmış olan “Dalaman Devlet Üretme Çiftliği Topraklarının 

Etüd ve Haritalaması” raporudur. Bu raporda çalışma alanına ait fizyoğrafya, iklim, jeolojik 

yapı, bitki örtüsü vb. bilgilerin yanında en önemli birli olarak topraklar ele alınmıştır. Ancak 

bu çalışmanın yapıldığı yıl itibari ile Coğrafi Bilgi Sistemleri akademik hayatta yer almadığı 

için veriler çıktı formatında raporda kalmıştır. 

Detaylı toprak etdüleri raporu daha çok toprak uzmanları tarafından anlaşılabilir bir dille 

yazılmaktadır. Ancak daha sonraki çalışmalar, çevresel çalışmalar için en önemli veri 

kaynaklarından birisinin de toprak olduğunu değerlendirildiğinden toprakla ilgili çalışmalar 

birçok disiplindeki araştırıcılar tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda Coğrafi 

Bilgi Sistemleri’nin farklı disiplindeki araştırıcılar tarafından da kullanılmaya başlanması ile 

toprak etüd haritalarının sayısal olarak hazırlanması önem arz etmiştir. Bu çalışmada da basılı 

halde bulunan Dalaman Tarım İşletmesi topraklarının haritaları CBS ortamında 
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sayısallaştırılacak, seriler ve önemli fazları sayısal harita üzerinde belirlenecek ve çeşitli 

tematik haritalar üretilecektir. Bu haritalar içerisinde seri haritaları, Üst toprak tekstürü haritası, 

eğim haritası, toprak derinlik haritası vb. tematik haritalar bulunmaktadır. Bu çalışma ile elde 

edilecek haritalar, aynı alanda daha sonradan yapılacak çeşitli çalışmaları için bir altlık harita 

niteliğinde olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Detaylı toprak etüdleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Dalaman TİGEM 
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YUMURTADA KALİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Sözel Bildiri  

Ömer İSTEK1, Oktay TOMAR2 

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

Afyonkarahisar, Türkiye 
2Kocaeli Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Arslanbey Kampüsü, Kocaeli, Türkiye 

Özet 

Yumurta, hayvansal ürün olarak elde ettiğimiz canlılığını koruyan ve kendine özgü ambalajıyla 

sunulan bir gıda maddesidir. Özellikle çocukların büyüme-gelişmesinde, beyin gelişiminde ve 

bağışıklığın güçlenmesinde önemli katkıları bulunmaktadır. Yumurta, içermiş olduğu 

mineraller, vitaminler, yağ asitleri, esansiyel amino asit sağlayan proteinler gibi besin 

elementleri bakımında oldukça zengindir. Bundan dolayı tüketiciler tarafından fazlaca tercih 

edilmektedir. Gıda endüstrisinde yumurtanın iç ve kabuk kalitesi büyük önem taşımaktadır. 

Ayrıca yumurta, üretiminden tüketicisine ulaşana kadar dışarıdan müdahale olanaklarının 

sınırlı olduğu bir ürün olarakta bilinmektedir. Bu yüzden yumurtaların kaliteli olmasında; 

yumurtacı tavukların yem rasyonları hazırlanırken kaliteli ham maddelerin tercih edilmesi, 

barınma sistemleri, hayvan refahı vb. gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır. Genel olarak 

konvansiyonel kafes sisteminin, yumurtacı tavukların refahı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı 

ve onların doğal ve rahat davranışlarını kısıtladığı kabul edilmektedir. Hayvan refahının 

maksimum seviyelerde tutulması, yeni yatırımlara ihtiyaç duyulmasına ve üretim maliyetlerinin 

artmasına neden olsa da yumurta kalitesinin bireysel parametrelerinin izlenmesi ve 

değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra yumurtaların raf ömrünü ve genel 

kalitesini etkileyen bakteriyel kontaminasyon düzeyinin de izlenmesi yapılmalıdır. Ayrıca 

yumurtada kaliteyi etkileyen; iç faktörlerin (genotip, genel sağlık, yaş, üretim aşaması) ve dış 

faktörlerin (barınma sistemi, beslenme, mikro iklim ve stres seviyeleri) aşamalar halinde 

incelenmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Yumurtada kaliteyi olumsuz yönde 

etkileyen faktörlerin minimize edilmesine bağlı olarak daha kaliteli ürünlerin elde edileceği ön 

görülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Yumurtacı tavuklar, kalite, barınma sistemleri, kontaminasyon. 
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FACTORS AFFECTING QUALITY IN EGGS 

Abstract 

The egg is a foodstuff that preserves the vitality we obtain as an animal product and is presented 

in its unique packaging. It has important contributions especially in the growth and development 

of children, brain development, and strengthening of immunity. Eggs are rich in nutritional 

elements such as minerals, vitamins, fatty acids, and proteins that provide essential amino acids. 

Therefore, it is highly preferred by consumers. In the food industry, the inner and shell quality 

of the egg is of great importance. Also, the egg is known as a product where external 

intervention opportunities are limited from production to the consumer. Therefore, in the quality 

of eggs; Preference of quality raw materials when preparing feed rations of laying hens, housing 

systems, animal welfare, etc. Such elements come to the fore. It is generally accepted that the 

conventional cage system has negative effects on the welfare of laying hens and restricts their 

natural and comfortable behavior. Although keeping animal welfare at maximum levels 

requires new investments and increases production costs, monitoring and evaluating individual 

parameters of egg quality is very important. Also, the level of bacterial contamination that 

affects the shelf life and overall quality of the eggs should be monitored. Also affects the quality 

of eggs; Internal factors (genotype, general health, age, production stage) and external factors 

(housing system, nutrition, microclimate, and stress levels) should be examined, and recorded 

in stages. It is anticipated that higher quality products will be obtained by minimizing the factors 

that negatively affect the quality of eggs. 

 

Keywords: Laying hens, quality, housing systems, contamination. 
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GIDA VE SAĞLIK UYGULAMALARIYLA GÜNCEL FONKSIYONEL  

GIDALAR: POSTBIYOTIKLER  

Sözel Bildiri 

Nur Ceyhan Güvensen 

Ege Üniversitesi, Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Programı 

 

Özet:  

Son yıllarda insanların sağlık konusuna daha fazla önem vermeye başlamaları ve ilaç 

gibi tıbbi etkisi olan ürünlerden daha çok doğal ürünlere ve gıdalara yönelmeleri ile birlikte 

fonksiyonel gıda ürünlerinin önemi artmıştır. Fonksiyonel gıda ürünlerinin tüketiciler 

tarafından tercih edilmeye başlanmasının en önemli nedenlerinden biri beslenme 

alışkanlıklarını değiştirmeden daha sağlıklı ürünlere yönelmelerine yardımcı olmasıdır. 

Günümüzde, son yıllarda “postbiyotik” terimi fonksiyonel gıdalar kapsamında 

değerlendirilmektedir. Kısaca, bir probiyotik bakteri tarafından üretilen tüm biyoaktif 

bileşenlerin kombinasyonları olarak tanımlanabilir. Postbiyotikler, “non-biyotik” olarak da 

adlandırılmakla birlikte, canlı olmayan probiyotik bakteriden elde edilen hücre yüzey 

proteinleri, bakteriyel enzimler ve peptidler ile bakteriyel lizatlar, teikoik asit gibi bakteriler 

tarafından üretilen metabolitler, peptidoglikan türevi nöropeptitler, kısa zincirli yağ asitleri, 

ekstraselülar polisakkaritler ve örneğin laktik asit gibi zayıf organik asitleri içerebilir. 

Besleyici özelliklerine ek olarak, gıdaların postbiyotiklerle işlevselleştirilmesi, bazı üretim 

süreçlerinde ve depolama sırasında mikrobiyal kontaminasyonu azaltarak duyusal ve teknolojik 

özellikleri ve raf ömürlerini artırabilir. Ayrıca, postbiyotiklerin çeşitli sağlık etkileri mevcut 

olup, henüz etki mekanizmaları tam olarak açıklanamamıştır. Postbiyotiklerin daha iyi 

anlaşılabilmesi için yeni metabolomik çalışmalar gerekmektedir. Çeşitli gruplar üzerinde ve 

farklı kullanım dozlarında uygulanarak, postbiyotiklerin olası sağlık etkilerinin daha iyi bir 

şekilde anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Bu derlemede, fonksiyonel gıdalar olarak son yıllarda 

literatüre girmiş postbiyotiklerin anlaşılması, beslenme ve sağlık üzerine olumlu etkilerini 

sağlayan biyoaktif özelliklerinin sunulması amaçlanmıştır.   

Anahtar kelimeler: Postbiyotikler, fonksiyonel gıdalar, sağlığa yararları, uygulamalar 
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Foods of animal origin, including beef and beef products, are a major source of foodborne 

illness. The present study was undertaken to determine microbiological quality of ground beef 

samples sold in butcher shops and to investigate foodborne pathogens in Giresun. A total of 

100 ground beef samples collected from butchers of 12 districts in Giresun Province were used 

as material. The samples were examined for aerobic mesophilic bacteria, total coliform, 

Micrococcus/Staphylococcus, yeasts and molds, Salmonella  and Escherichia coli O157:H7 

according to FDA/BAM and ISO. Identification of the isolated pathogens was made with 

MALDI-TOF MS. Descriptive statistics were used to express the mean log and standard 

deviation of the bacteria counts from the ground beef samples. The mean values of 

microorganism colonies detected in ground beef samples were as follows: aerobic mesophilic 

bacteria count 4,87±0,62 log cfu/g in 62 samples; total coliform count 4,25±0,33 log cfu/g in 

21 samples; Micrococcus/Staphylococcus count 4.81±0,72 log cfu/g in 52 samples and yeast 

and mold 4.04±0,24 log cfu/g in 21 samples. Salmonella spp. and Escherichia coli O157:H7 

pathogens were not detected. These results emphasize the need for applying better hygienic 

practices especially in the consumption and selling of ground beef samples  to minimize 

microbial contamination. 

Anahtar Kelimeler: Foodborne pathogens, ground beef, microbiological quality, MALDI-TOF 

MS 
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GİRESUN KASAPLARINDA TÜKETİME SUNULAN SIĞIR KIYMA 

ÖRNEKLERİNİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ 
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Sığır eti ve sığır eti ürünleri de dahil olmak üzere hayvansal kaynaklı gıdalar, gıda kaynaklı 

hastalıkların başlıca kaynağıdır. Bu çalışma, Giresun'da kasaplarda satılan sığır kıyma 

örneklerinin mikrobiyolojik kalitesini belirlemek ve gıda patojenlerini araştırmak amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Giresun İli'nde bulunan 12 ilçenin kasaplarından toplanan toplam 100 adet 

kıyma örneği materyal olarak kullanılmıştır. Örnekler, toplam aerobik mezofilik bakteri, 

koliform grubu bakteri, Micrococcus/Staphylococcus, maya-küf, Salmonella and E. coli 

O157:H7 yönünden FDA/BAM ve ISO yöntemlerine göre incelenmiştir. İzole edilen 

patojenlerin identifikasyonları, MALDI-TOF MS ile yapılmıştır. Sığır kıyma eti örneklerinden, 

bakteri sayımlarının ortalama log ve standart sapmasını ifade etmek için tanımlayıcı istatistikler 

kullanılmıştır. Kıyma örneklerinde belirlenen mikroorganizma kolonilerinin ortalama değerleri 

sırasıyla; toplam mezofilik aerobik bakteri sayısı 62 örnekte 4,87±0,62 log kob/g; koliform 

sayısı 21 örnekte 4,25±0,33 log kob/g;  Micrococcus/Staphylococcus sayısı 52 örnekte 

4.81±0,72 log cfu/g; maya-küf sayısı 21 örnekte 4.04±0,24 log cfu/g olarak bulunmuştur. 

Salmonella ve E. coli O157:H7 patojenleri tespit edilmemiştir. Bu sonuçlar, mikrobiyal 

kontaminasyonu en aza indirmek için özellikle kıyma örneklerinin tüketiminde ve satışında 

daha iyi hijyenik uygulamaların uygulanması ihtiyacını vurgulamaktadır. 

Keywords: Gıda patojenleri, mikrobiyolojik kalite, sığır kıyma, MALDI-TOF MS 
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Seaweeds are considered as a source of bioactive compounds as they are able to produce a great 

variety of secondary metabolites characterized by a broad spectrum of biological activities. 

Extracts of seaweeds have been reported to exhibit antibacterial activity and antifungal activity. 

Species of the red alga genus Laurencia produce an astonishing variety of structurally unusual 

secondary metabolites1 and seem to be an endless source of new chemical constituents. 

Laurencia (L.) obtusa is one of the most widely investigated marine species by natural product 

chemists. In this study, L. obtusa were obtained extracts with four different organic solvent 

(hegzane, chloroform, dichloromethane and methanol) by Soxhlet apparatus distillation, 

essential oil by clevenger and then antimicrobial activity tests were done. L. obtusa were 

collected from Akliman in July 2018 location Sinop coast, Turkey. They were identified by Ali 

Karacuha from Sinop University. All test microorganisms used for antimicrobial activity tests 

were as follows: E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, S. aureus ATCC 25923, B. 

cereus 10876, MRSA ATCC 67101 and C. albicans ATCC 10231. 15 µl and 30 µl 

concentrations of the four extracts   and  essential oil obtained from of L. obtusa were tested to 

antimicrobial activity according to the agar disc diffusion method. The test extracts of L. obtusa 

showed generally antimicrobial activity against the gram positive bacteria B. cereus, S. aureus, 

MRSA 6,5-11 mm inhibition zone, gram negative bacteria E.coli, P. aeruginosa 6,5-7 mm and 

C. albicans 7-10 mm inhibition zone. Antibacterial activity was observed for L. obtusa , giving 

high potent with hegzane extract against MRSA and with chloroform extract against C. albicans 

(inhibition zone ≥ 10 mm). Essential oil of L.obtusa was not show antimicrobial 

activity. As a result; It is suggested that the use of this red seaweed extract can be used as a 

biologically active source of chemical diversity for pharmaceutical discovery.  

This work was supported by the Giresun University FEN-BAP-A-170417-111. 

Keywords: Antimicrobial activity, essential oil, Laurencia obtusa, soxhlet extraction,  
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Deniz yosunları, geniş bir biyolojik aktivite yelpazesi ile karakterize edilen çok çeşitli ikincil 

metabolitler üretebildikleri için bir biyoaktif bileşik kaynağı olarak kabul edilir. Deniz yosunu özlerinin, 

antibakteriyel aktivite ve antifungal aktivite sergilediği bildirilmiştir. Kırmızı alg cinsi Laurencia'nın 

türleri, yapısal olarak sıra dışı ikincil metabolitlerin şaşırtıcı bir çeşitliliğini üretir ve sonsuz bir yeni 

kimyasal bileşen kaynağı gibi görünmektedir. Laurencia (L.) obtusa, doğal ürün kimyagerleri tarafından 

en çok araştırılan deniz türlerinden biridir. Bu çalışmada L. obtusa'nın soxhlet aparat distilasyonu ile 

dört farklı organik çözücü (hegzan, kloroform, diklorometan ve metanol) ekstraktı, clevenger ile uçucu 

yağı elde edilmiş ve ardından antimikrobiyal aktivite testleri yapılmıştır. L. obtusa, Temmuz 2018 

tarihinde Akliman mevkinden toplanmış ve Sinop Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ali 

KARAÇUHA tarafından teşhis edilmiştir. L. obtusa'dan elde edilen dört ekstraktın 15 µl'lik ve 30 µl'lik 

konsantrasyonları ve uçucu yağı, agar disk difüzyon yöntemine göre antimikrobiyal aktivite açısından 

test edilmiştir. Antimikrobiyal aktivite testleri için kullanılan tüm test mikroorganizmaları şu şekildedir: 

E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, S. aureus ATCC 25923, B. cereus 10876, MRSA 

ATCC 67101 ve C. albicans ATCC 10231. L. obtusa'nın test ekstreleri, gram pozitif bakteriler B. cereus, 

S. aureus, MRSA 6,5-11 mm inhibisyon zonu, gram negatif bakteriler E.coli, P. aeruginosa 6,5-7 mm 

inhibisyon zonu ve C. albicans 7-10 mm  inhibisyon zonu antimikrobiyal aktivite göstermiştir.  L. 

obtusa'da, MRSA'ya karşı hegzane ekstresi ve C. albicans'a karşı kloroform ekstresi ile yüksek potent 

veren antibakteriyel aktivite gözlenmiştir (İnhibisyon zonu ≥10). L. obtusa'nın uçucu yağı 

antimikrobiyal aktivite göstermemiştir. Sonuç olarak; bu kırmızı deniz yosunu özütünün kullanımı, 

farmasötik ve tarımsal kimyasal keşif için biyolojik olarak aktif kimyasal çeşitlilik kaynağı olarak 

kullanılabileceği önerilmektedir.  

Bu çalışma Giresun Üniversitesi FEN-BAP-A-170417-111 tarafından desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal aktivite, essential oil, Laurencia obtusa, soxhlet 

ekstraksiyonu 
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POTANSİYEL BİR SAĞLIK HİZMETİ ÜRÜNÜ OLAN STEVİA’NIN 
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ÖZET 

Son zamanlarda süt ürünleri, atıştırmalıklar, meyve suları gibi pek çok yiyecek ve içeceklere 

büyük miktarda şeker eklendi. Bu durum, aşırı karbonhidrat alımına yol açarak dünya çapında 

obezite sorunları ve çeşitli hastalıklara sebep olmuştur (1,2,3). Buna rağmen pek çok insan, 

şeker kullanma eğilimindedir. Bu yüzden, tanıdık tatlılığa ve azaltılmış kaloriye sahip yapay 

tatlandırıcılar üretilmiştir (4). Yapay olarak sentezlenen bazı şeker ikameleri, klinik olarak 

olumsuz sağlık durumları oluşturabilmektedir. Nispeten güvenli olan popüler şeker ikameleri, 

çoğunlukla şeker alkolü ve sukraloz içerir. Stevia, bitki türlerinin yapraklarından elde edilen 

doğal bir tatlandırıcı olması ve düşük kalori içermesi sebebiyle ilgi çekmiştir (5). Stevianın % 

35.2-61.9’u karbonhidrat, % 11.2-20.4’ü protein, % 15,2–15,5’i lif ve % 1,9–4,34’ü yağ 

içermektedir (6). Stevia’nın, obezite, diabetes mellitus, yağlanmış karaciğer, kardiyak fibroz, 

karaciğer fibrozu, enflamatuar bağırsak hastalığı, belirli kanser türleri, hipertansiyon ve kronik 

böbrek hastalıkları gibi pek çok hastalıkların yönetiminde terapötik faydalar gösterdiği 

bildirilmiştir. Günlük olarak 4.0-4.4 mg/kg alım stevia'nın gıda maddelerinde kullanımı için 

standart olarak kabul görmüştür (7). 

Bayat ve arkadaşlarının 2020 yılında yaptıkları çalışmada, farelere 400 mg/kg stevia özütü 

uygulanmış ve diyabetik hastalığı olan sıçanların kan şekeri değerlerinin anlamlı derecede 

düştüğü gözlemlenmiştir. Stevia özütünün diyabetli farelerde anti-diyabetik ve renoprotektif 

etkisinin olduğu anlaşılmıştır (8). Latha ve arkadaşlarının 2017 yılında yaptıkları çalışmada 

stevia ekstratlarının fareler üzerinde, karaciğerde antiinflamatuar etkisi olduğu 

gözlemlenmiştir. İliç ve arkadaşlarının 2017 yılında yaptıkları çalışmada 20 mg/kg stevioside 

solüsyonu farelere verilmiştir. Oral glukoz tolerans testinde, steviosidenin glisemide artışı 

anlamlı derecede önlediği gözlemlenmiştir. Stevioside solüsyonununun fareler üzerinde anti-

diyabetik etkisi olduğu anlaşılmıştır (9). Casas-Grajeles ve arkadaşlarının 2019 yılında 

yaptıkları çalışmada 40 mg/kg stevioside günlük olarak farelere uygulanmış ve steviosidenin 

karaciğer fonksiyonelliğini anlamlı derecede kısmen koruduğu gözlemlenmiştir. Stevianın 

karaciğer hasarına karşı antioksidan ve immünomodülatör etkilerinin olduğu anlaşılmıştır (10). 
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Holvoet ve arkadaşlarının 2015 yılında yaptıkları çalışmada obez farelere 10 mg/kg stevioside, 

12 mg/kg rebaudioside A ve 5 mg/kg steviol uygulandı. Stevia kaynaklı tüm bileşikler, 

karaciğeri hepatik steatozlara karşı korumuştur. Stevioside, insülin ve histidin serum seviyesini 

anlamlı ölçüde azaltmıştır. Steviol, serum glukoz seviyesini anlamlı derecede azaltmıştır. 

Ebaudioside, fenilalanin, triptofan, tirozin gibi aromatik aminoasitlerin kandaki seviyesini 

anlamlı derecede arttırdığı gözlemlenmiştir. Stevioside, rebaudioside ve steviolün fareler 

üzerinde anti-obez etkisinin olduğu anlaşılmıştır (11). Sonuç olarak, yapılan çalışmalara göre, 

stevianın birçok ülkede farklı gıda maddeleri ile beraber kullanılabileceği öngörülmektedir. Son 

zamanlarda, stevia gibi yapay tatlandırıcıların kullanımı, özellikle günümüzde şeker 

hastalarının da artması sebebiyle daha da ilgi çekici hale gelmiştir. Günümüzde yapılan güncel 

çalışmalarda da sayısız yararlı etkilerinin kanıtlanması, bu ürünlerin sağlık ürünleri olarak 

kullanılmasının önünü açmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Stevia, Yapay tatlandırıcılar, Gıda maddeleri, sağlıklı beslenme 
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ŞIRNAK İLI ELMA (MALUS DOMESTICA BARK. (ROSACEAE)) ALANLARINDA 

BULUNAN ZARARLI VE YARARLI ARTHROPOD TÜRLERININ BELIRLENMESI 
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Ülkemizde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan elma, ekonomik olarak en önemli meyve türleri 

arasında yer almaktadır. Yıldan yıla ekim alanları artan elma türlerinin Şırnak ilindeki 

potansiyeli de her geçen yıl artmaktadır. Bununla birlikte zararlı böcekler tarafından meydana 

gelen ekonomik kayıplarda artmaktadır. Bu nedenle Şırnak ilinde elma yetiştiriciliğinin 

yapıldığı Beytüşşebap, Cizre, İdil ve Uludere ilçelerinde, zararlı ve yararlı arthropod türlerinin 

belirlemek için 2019-2020 yılları arasında çalışma yürütülmüştür. Türleri belirlemek için 

yapılan çalışmalarda; sürgün alma, gözle kontrol, darbe yöntemi, eşeysel çekici tuzak yöntemi 

ve kültüre alma metotları kullanılmıştır. Çalışma sonucunda  16 zararlı böcek türü ile 11 yararlı 

böcek türü tespit edilmiştir. Tespit edilen bu zararlı türlerden Cydia pomonella L., Archips 

rosana L. (Lepidoptera.: Tortricidae), Aphis pomi Deg.(Hemiptera: Aphididae), Tropinota 

(Epicometis) hirta Poda (Coleoptera: Scarabaeidae) ve Tetranychus urticae Koch.(Acarina: 

Tetranychidae)’nin diğer türlere oranla daha yaygın ve yoğun olarak bulunduğu görülmüştür. 

Yararlı böcek türlerine bakıldığında ise Coccinella semtempunctata Linnaeus, Chrysoperla 

carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae), Eupeodes corollae Fabricius (Diptera: Syrphidae) 

ve Apanteles sp. (Hymenoptera: Braconidae) en fazla görülen yararlı türler olarak 

belirlenmiştir. Zararlı türlerden önemli olan Elma içkurdu (C. pomonella) erginlerinin mayıs-

eylül ayları arasında, elma yeşil yaprakbiti (A. pomi) ergin ve nimflerinin nisan-ekim ayları 

arasında, Baklazınnı (T. hirta) erginlerinin nisan ve İkinoktalı kırmızıörümcek (T. urticae) ergin 

ve nimflerinin ise mayıs-ekim döneminde olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elma, Zararlı, Yararlı, Arthropod, Şırnak 
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ANATOLIAN ENDEMIC LIZARD, LACERTA PAMPHYLICA IN 

MEDITERRANEAN BIODIVERSITY HOTSPOT 

Sözel Bildiri 

Mehmet Kürşat Şahin1, Muammer Kurnaz 2  

1 Department of Biology, Kamil Özdağ Faculty of Science, Karamanoğlu Mehmetbey 
University 

2 Department of Medical Services and Techniques, Kelkit Vocational School of Health 

Services, Gümüşhane University 

Lacerta pamphylica (Lacertidae), Pamphylian Green Lizard, is a unique lizard that has evolved 

to burrow and live only in Mediterranean Region. Due to its limited distribution, its dependency 

on environmental factors is remarkable. However, no studies exist on its distribution patterns 

and habitat utilization dynamics. Therefore, the present study was carried out in the 

Mediterranean Region, which is one of the worldwide hotspots throughout the world, with the 

aim of addressing this knowledge gap in its ecology. The environmental variables were obtained 

by two major sources for 25 verified presence points: Global Climate Data and land use data. 

Firstly, Global Climate Data that reserve 19 bioclimatic data, enabled us to generate a species 

distribution map by using MaxEnt. According to statistically significant results of this analysis 

(AUC = 0.850), five long-term climatic variables have valuable roles on the species distribution 

along several Mediterranean biotopes: Temperature Annual Range (71.6%), Annual 

Precipitation (16.4%), Precipitation of Driest Month (8.1%), Mean Diurnal Range (2.8%) and 

Maximum Temperature of the Warmest Month (1.2%). Secondly, we aimed to determine the 

habitat preferences and utilization of the lizard via European Nature Information System 

(EUNIS) and Copernicus Land Monitoring Service products. Two-step general linear model 

was applied and 7 different EUNIS habitat types were determined for this species. After that, 

these different habitat types were assessed according to their canopy patterns and the results 

showed that there is no preference difference between high canopied and sparse, less vegetation 

areas. However, it was found that land slope and month August precipitation have significant 

impact on land use and habitat utilization of lizards (AIC = 19.878; p <0.05). Southern slopes 

of Taurus Mountains provide critical microclimate regulations and as a result, various 
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microhabitat types were formed in this region. This specified pattern not only makes this region 

to be a biodiversity hotspot, but also enables unique conditions for regional endemic organisms, 

such as the Pamphylian Green Lizard. Moreover, it is well known that diurnal lizards, which 

also have hibernation period in their life cycle, regulate their homeostasis with their 

environmental dynamics. This phenomenon was clearly observed in this species. In conclusion, 

Geographic Information System (GIS) based modeling approaches provide a remarkable sight 

on the distribution patterns and land use of endemic organisms, but further studies, especially 

on joint researches (field based collected data and remote sensing) would enlighten us for the 

conservation of both the species and its microhabitats. 

Keywords: Pamphylian Green Lizard, species distribution map, EUNIS, habitat preference, 

slope, precipitation 
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COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ VE ÖNCESİNDE SİVAS’TAKİ HAVA 

KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sözel Bildiri  

Dr. Öğr. Üyesi İrem AKOVA 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Sivas 

 

COVID-19 pandemisinin ulusal ve uluslararası kısıtlamalarla kentsel hava kirliliği 

düzeylerinde önemli etki oluşturduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada COVID-19 pandemi 

dönemi ve öncesindeki yaklaşık bir yıllık zaman aralığında Sivas’taki hava kalitesi değişiminin 

değerlendirilmesi amaçlandı. Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada pandemi dönemi öncesi (11 

Mart 2019- 1 Mart 2020) ile pandemi dönemindeki (11 Mart 2020- 1 Mart 2021) Sivas günlük 

hava kalitesi verileri karşılaştırıldı. Veriler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait 

www.havaizleme.gov.tr sitesinden alındı. PM10 (µg/m³), CO (µg/m³), NO2 (µg/m³), NOx 

(µg/m³), PM2.5 (µg/m³) ve SO2 (µg/m³) değişkenlerine ait ölçüm değerleri analiz edildi. 

İstasyonlarda her bir kirletici için günlük yapılması gereken 24 adet ölçümden en az %75’i (18 

ölçüm) gerçekleştirilen günlere ait ölçümlerin ortalaması alınarak, günlük ortalama ölçüm 

değerleri hesaplandı. Değerlendirmede Mann Whitney U testi kullanıldı. Pandemi dönemi 

öncesinde hava kalitesi parametrelerinin ortalama değerleri; PM10 için 48.9±25.1, CO için 

920.8±622.8, NO2 için 59.6±19.3, NOX için 83.0±38.0, PM2.5 için 24.1±17.4 ve SO2 için 

14.2±9.1’dir. Pandemi döneminde hava kalitesi parametrelerinin ortalama değerleri; PM10 için 

48.4±25.0, CO için 1462.9±526.6, NO2 için 64.8±14.1, NOX için 130.5±68.4, PM2.5 için 

20.3±12.4ve SO2 için 16.8±5.6’dir. Bu parametrelerden sadece PM2.5 ortalaması pandemi 

döneminde anlamlı olarak (her biri için p=0.001) düşük bulundu, CO, NO2, NOX ve SO2 

ortalamaları ise pandemi döneminde anlamlı (p=0.001) olarak yüksekti. Pandemi döneminde 

PM10 ortalaması Mart (p=0.020), Nisan (p=0.001), Mayıs (p=0.001) ve Kasım’da (p=0.001), 

CO ortalaması Şubat (p=0.001) ve Ekim’de (p=0.001), PM2.5 ortalaması Nisan (p=0.001) ve 

Mayıs’ta (p=0.001), SO2 ortalaması Ocak (p=0.001), Şubat (p=0.008), Eylül (p=0.001), Ekim 

(p=0.001), Kasım (p=0.001) ve Aralık’ta (p=0.001) anlamlı olarak azaldı. Pandemi döneminde 

NO2 ve NOX ortalamaları Ocak (her biri için p=0.001), Şubat (NO2 p=0.001, NOX p=0.008) ve 

Eylül’de (NO2 p=0.007, NOX p=0.005) anlamlı olarak yükseldi. Çalışmada genel olarak sadece 
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PM2.5 ortalamasında azalma gözlenirken, CO ve SO2 ortalamaları ise çoğunlukla pandemiyle 

ilgili tedbirlerin artırıldığı aylarda (Ekim- Şubat) daha düşük saptandı. Pandemi döneminde bir 

önceki yıla göre evlerde ısınma için kullanılan yakıt türü ve miktarının çok değişkenlik 

göstermeyeceği ve Sivas’ta hava kirliliğinde sanayi ve endüstriyel faaliyetlerin etkisinin daha 

az olduğu göz önünde bulundurulduğunda, pandemi döneminde özellikle trafikle ilgili 

faaliyetlerin azaldığı söylenebilir. Diğer taraftan sıcaklık, basınç, nem gibi hava kalitesini 

etkileyebilecek parametrelerin değerlendirilmemesi araştırmanın sınırlayıcı yönünü 

oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarından da anlaşılacağı üzere özellikle tedbirlerin 

artırılmasının böylece insan faaliyetlerinin azaldığı özellikle trafik gibi alanlarda kısıtlamanın 

hava kalitesine olumlu etkisi kısmen de olsa görülmektedir. Bu yüzden hava kalitesini 

iyileştirmek için pandemi dönemi sonrasında da trafikle ilgili faaliyetleri azaltmak için toplu 

taşıma faaliyetleri özendirilebilir. 

Anahtar kelimeler: Pandemik, hava kirliliği, partiküllü madde 
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BUĞDAY ( Triticum Aestivum L.) 'ın ALÜMİNYUM STRESİNE BAĞLI DIŞ ORTAMA METABOLİT 

SALINIMININ NÜKLEER MANYETİK REZONANS (NMR) SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ 

Sözel Bildiri  

Kutbettin ARSLAN*, Köksal KÜÇÜKAKYÜZ 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 48000, Muğla, 

Türkiye. 

Bu tez çalışmasında Alüminyum (Al)’a toleranslı Demir 2000 buğday (Triticum aestivum L.) 

genotipinin hidroponik ortamda kök boy ölçümleri, kök ve sürgünlerinde antioksidan enzim 

(SOD, APX, GPX) aktivitesi, prolin ve MDA içerikleri ve ortama salgılanan metabolitlerin 

Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) verileri araştırılmıştır. AlCl3 uygulamalarına 1 gün 

süreyle maruz bırakılan buğday fidelerinin ortama salgıladığı metabolitler NMR tekniği 

yardımı ile tespit edilmiştir.  

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; artan Al konsantrasyonları ile beraber bitki 

kök boyunda istatiksel olarak anlamlı bir değişim olmamıştır. Prolin, MDA ve GPX sonuçları 

bakımından, hem kök hem de sürgün dokularında uygulamalar arasında istatistiksel bir farklılık 

(P < 0.05) tespit edilmemiştir. Ancak her 3 parametre için de, kök dokusunda elde edilen 

değerler sürgün dokusuna göre anlamlı olarak yüksek çıkmıştır. SOD ve APX enzim 

aktivitelerinde ise hem kök hem de sürgün dokularında, uygulamalar arasında istatistiksel 

farklılıklar belirlenmiştir. Özellikle, artan Al konsantrasyonlarına bağlı olarak elde edilen 

sonuçlarda da anlamlı artışlar gözlemlenmiştir. SOD enzim aktivitesi kök dokusunda daha fazla 

çıkarken, APX enzim aktivitesinde dokular arasında bir farklılık tespit edilmemiştir.  

NMR verileri açısından kök dokusunun Al’a karşı ortama salgıladığı metabolitler [karbonhidrat 

(maltoz, sukroz, fruktoz), ester (O-fosfoserin), amino asit (valin, lösin, alanin) ve Ģeker alkolü 

(arabinitol, glusitol ve mannitol)] tüm kontrol ve Al uygulamalarında (0, 10μM, 30 μM, 50 μM 

AlCl3) bir farklılık göstermemiştir.  

Sonuç olarak, Demir buğday (Triticum aestivum L.) 2000 genotipinin Al’lu ortamda dışarıya 

salgıladığı metabolitlerin Al stresine karşı bitkide bir savunma mekanizmasının vermiş olduğu 

cevap olarak düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Buğday, Al, NMR Spektroskopisi, Sekonder Metabolitler, Antioksidatif 

Enzimler 

Not: Bu çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP; Proje No: 13/26) 

tarafından desteklenmiştir. 
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OTİZM AJANI OLARAK Candida albicans' a KARŞI FARKLI BİTKİLERİN 

BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ 

Sözel Bildiri  

Kutbettin Arslan*, Gülten Ökmen 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 48000, Muğla, Türkiye. 

Otizm veya otizm spektrum bozukluğu (ASD), yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam 

boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde sorunlar, tekrarlayıcı 

davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren, karmaşık gelişimsel bir bozukluktur. 

Hastalık Korunma ve Önlem Merkezinin bildirdiğine göre, otizmli çocuk sayısı günümüzde 

1/68’ e yükselmiştir. Ülkemizde ise yaklaşık 450000 otizmli birey olduğu tahmin edilmektedir. 

Otizm gelişiminde bağırsak-beyin eksenine bağlı olarak gut mikrobiyota dengesizliğinin 

önemli bir role sahip olduğu rapor edilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda otizmli 

bireylerin dışkı örneklerinden çoğunlukla mayaların izole edildiği ve çoğunun Candida 

(özellikle Candida albicans) olduğu bildirilmektedir. Günümüze geldiğimizde, Candida artık 

çoklu antifungal ilaçlara direnç geliştirmiş bir maya olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı ise, otizm etkeni olan Candida albicans’ a karşı farklı bitkilerin biyolojik 

aktivitelerinin araştırılmasıdır.  

Çalışmada Nerium oleander, Vitis vinifera, Urginea maritima, Anthemis chia ve Datura 

stramonium bitkileri antikandidal aktivite çalışmalarında kullanılmıştır. Antimikrobiyal 

aktivite çalışmaları disk difüzyon metodu ile test edilmiştir. Buna ilaveten bitkilerin minimum 

inhibitör konsantrasyonları belirlenmiştir. Ayrıca, bitki özütlerinin enzimatik-olmayan 

antioksidan aktiviteleri için 2,2′-azino-bis(3-etil benzotiazolin-6-sulfonik asit) (ABTS• ) 

radikalleri kullanılarak antioksidan aktivite çalışmaları yapılmıştır.  

Bu çalışmada, en yüksek antikandidal aktiviteye Anthemis chia ekstrelerinin sahip olduğu 

belirlenmiştir. En yüksek antioksidan aktivite ABTS metodu ile %82,8 olarak Anthemis’ ten 

saptanmıştır.  

Sonuç olarak, bu çalışmada kullanılan bitkilerden biri olan Anthemis chia ekstresinin mayalara 

karşı doğal bir antikandidal ve antioksidan ajan olarak kullanılabileceği, bundan başka büyük 

ölçekli denemeler için iyi bir aday olduğu ortaya konulmuştur. Bundan sonraki çalışmalarda 

bitkinin kimyasal kompozisyonunun belirlenmesine, in vivo çalışmalara ve daha ileri 

çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Candida, antikandidal aktivite, antioksidan aktivite, Vitis, Datura, 

Anthemis, Urginea, Nerium 
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ELMA MAVİKÜF (PENICILLIUM EXPANSUM) HASTALIK ETMENİNİN GLİKOZ, 

SUKROZ VE VİTAMIN C’YE KARŞI DUYARLILIKLARININ BELİRLENMESİ 

Sözel Bildiri  

Beritan Çapa, Murat Dikilitaş 

Harran Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü 

 

Hasat sonrası elmalarda ekonomik kayıplara neden olan en önemli patojenlerden biri olan 

Penicillium expansum olgunlaşmış meyvelerin lentisellerinden ya da üzerinde hasar oluşmuş 

yaralardan dokulara penetre edebilmektedir. Enfekteli meyvelerde zamanla yumuşamalar ve 

çürümeler meydana gelir ve bu etmen  meyvenin hem tekstür hem de kimyasal içeriğinde 

bozulmalara neden olmaktadır. Bu patojenin  mücadelesinde  taşıma ve depolama esnasında 

meyvelerde meydana gelebilecek ezilme ve yaralanmalar önlenmelidir. Hastalık ile 

mücadelede fungusit kullanımı ön sıralarda bulunmasına rağmen, meyvelerde yüksek oranda 

ihtiva edilen şeker, protein, ve diğer kimyasal bileşiklerin durumu hastalık etmeninin 

patojenisitesi ile yakından ilgilidir. Son yıllarda organik tarımın yaygınlaşması ve pestisit 

kullanımının her alanda kısıtlanması ile zengin meyve içeriklerinin fungal etmenin 

patojenisitesini arttırıp arttırmadığı tartışma konusu olmuştur.  Dolayısı ile bu patojen ile 

organik tarımda mücadele kavramı esas alınmadan mevcut şeker ve vitamin içeriklerinin 

patolojik açıdan değerlendirilebilmesi amacı ile in vitro koşullarda farklı konsantrasyonlarda 

glikoz, sukroz ve vitamin C içeriklerine sahip patates dekstroz both (PDB) ortamının, 

Penicillium expansum fungusunun fizyolojik ve biyokimyasal gelişimine etkileri araştırılmıştır. 

Elde edilen verilere göre, yüksek oranda organik madde içeriğinin fungal etmenin gelişimini 

arttırdığı gibi patojenisitede rol oynayan proteaz gibi enzimlerin de teşvik edildiği 

belirlenmiştir. Bitkilerin şeker ve vitamin bakımından zengin olmasının kalite açısından önemli 

olduğu bilinmekle beraber hastalık etmenin yaygınlaşması ve daha virulent ırkların ortaya 

çıkmasındaki potansiyel rolü değerlendirilmiştir. 

 

ANAHTAR KELİMELER: Penicillium expansum, vitamin, şeker 
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Türkiye ve Dünya Su Ürünleri Üretim Durumunun Değerlendirilmesi 

Semra KÜÇÜK 

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği,  

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

ÖZET:  

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin içinde deniz alanları, doğal ve baraj gölleri ve 

göletler yer aldığı 26.000.000 ha su kaynağı potansiyeline sahiptir. Bunların yanında, 8333 km 

kıyı şeridi 177.000 km uzunluğunda akarsular bulunmaktadır. Gelecek 20-30 yıllık süreçte 

dünya nüfusunun 10 milyar olacağı düşünülmektedir. Su ürünleri tüketimi ile insan nüfusunun 

protein ihtiyacının % 20’sinin karşılanabileceği tahmin edilmektedir. Gelecek 20 yılda 

hayvansal ürün talebinin 2 kat artacağı düşünülmektedir. Yaklaşık % 47’sini yetiştiricilik 

oluşturan dünya toplam su ürünleri 171 milyon ton olup 2025 yılında bu rakamlarının sırasıyla 

% 52’ ve 196 milyon ton olacağı beklenmektedir. Dünya su ürünleri tüketimi 20 kg/kişi olup 

2025 yılında 22 kg olacağı tahmin edilmektedir.  

Ülkemizin son toplam su ürünleri üretimi 630. 820 tondur. Bu toplamın 354.318 tonu 

avcılık ve 276.502 tonu yetiştiriciliktir. Avcılık toplamının 322.173 tonu deniz, 32.145 tonu 

tatlı sudur. Yetiştiricilik toplamının 161.059 tonu denizlerden, 109.657 tonu ise tatlı sulardan 

üretilmiştir. Deniz su ürünleri üretiminin % 60’ını levrek, geri kalanını çipura oluştururken 

toplam tatlı su yetiştiriciliği rakamlarında tatlı su alabalığı % 95 ve deniz alabalığı % 5 oranında 

yer almıştır. Türkiye su ürünleri tüketimi 5,5 kg/kişidir. 

Türkiye’nin su ürünleri üretimi son on yıllık rakamlarına bakıldığında 20-80 bin tonluk 

bir dalgalanmanın gözlendiği görülür bununda avcılık rakamlarında kaynaklandığı söylenebilir. 

Zira Üretimin yıllık büyüme oranı % 5,5 olmuştur. Türkiye son toplam su ürünleri ihracatı 

880.664.389 TL ve toplam ithalatı 184.808.689 TL olmuştur. AB’nde çipura ve levrek tüketimi 

yılda % 6 büyüme göstermekte olup buna bağlı olarak 2023 yılında su ürünleri sektöründe yıllık 

ortalama %13 oranında ihracat artışı ile 1,5 milyar dolarlık bir ihracat hedeflenmektedir. 

Hâlihazırda en büyük ihracat pazarımız Avrupa ülkeleri olup ABD ve Japonya’nın da bu pazara 

dahil edilmesi istenmektedir. 
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Su ürünleri sektörünün, yaşadığı sorunların başında su kaynaklarının diğer sektörlerle 

paylaşım problemleri, su kaynaklarının giderek kirtilmesi, ürün deseni ve sunum çeşitliliğinin 

azlığı, yem hammadde kaynaklarının dışa bağımlılığı, deniz yetiştiricilik tesislerinin kıyı 

yapılarının eksikliği, orkinos avı yapacak gemilerin ve kullanılacak ağların özelliklerinin 

belirlenmemiş olması, üretici örgütlerinin zayıflığı ve iç tüketimin düşük olması gelmektedir. 

Bu çalışmada, dünya ve Türkiye su ürünleri üretiminin avcılık ve yetiştiricilik miktarlarına, 

Türkiye’de en fazla üretilen türlerin miktarlarına, Türkiye’nin ihracat- ithalat miktarlarına, ve 

bu sektörün bazı sorunlarına yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Su ürünleri yetiştiriciliği, Su ürünleri avcılığı, Türkiye, Dünya 
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BAKLAGİLLERDE CBL4 (SOS3) GENİNİN İN SİLİCO ANALİZİ 

Sözel Bildiri  

Uğur Sarı1 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü 

 
 

ÖZET 
 

Biyotik ve abiyotik stres faktörleri günümüzde ve yakın gelecekte bitkisel üretim ve verimliliği 

doğrudan etkileyen en önemli etmenlerdir. Bu stress faktörleri bitkilerde fizyolojik, 

biyokimyasal, metabolik ve moleküler seviyelerde değişiklikler meydana getirerek bitkilerin 

büyüme ve gelişimini olumsuz yönde etkilemekdirler. Sonuç olarak bu etkenler bitkisel 

üretimde verim ve kaliteyi azaltarak ürün kayıplarına neden olmakta ve ekonomik kayıplarıda 

beraberinde getirmektedir. Tuzluluk stresi, dünyadaki bitkisel üretim verimliliğini sınırlayan en 

önemli abiyotik faktörlerden birisidir. Tuzluluk, bitkiler üzerindeki ilk etkisini osmotik ve iyon 

stresi şeklinde gösterirken, dolaylı etkisini bu stres faktörleri sonucu bitkide meydana gelen 

yapısal bozulmalar ve toksik bileşiklerin sentezlenmesi ile göstermektedir. Tuzluluk, özellikle 

sulu tarım yapılan alanlarda baklagil (Fabaceae) bitkilerinin üretim etkinliğini önemli düzeyde 

kısıtlamaktadır. Baklagiller, özellikle vejetatif ve Reprodüktif dönemlerde tuzluluğa karşı 

yüksek hassasiyet göstermektedirler. Tuzluluk toleransı genellikle toksik iyonların 

sitoplazmadan toprağa, apoplasta veya vakuole plazma membranı aktif taşıma sistemi yoluyla 

taşınmasıyla sağlanmaktadır. Üç birincil proteinden (SOS1, SOS2 ve SOS3) oluşan SOS (Salt 

Overly Sensitive) sinyal yolağı, Na+ 'yı hücrelerden uzaklaştırarak tuz stresi altında hücresel 

iyon homeostazının korunmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. SOS3/CBL4 (Calcineurin 

B-like) geni, sitozolik Ca2+ konsantrasyonundaki değişikliği algılayarak kalsiyum iyonlarına 

bağlanır ve sonrasında konformasyonunu değiştirerek SOS2 ile fiziksel olarak etkileşime girer. 

SOS2 ile SOS3 genleri arasındaki bu etkileşim, SOS1'in Na+/H+ antiporter işlevini aktive eder 

ve böylece hücresel iyon homeostazını düzenleyerek bitkinin tuz stresine karşı cevap 

oluşturmasını sağlar. Bu çalışmada seçilen baklagil bitkilerindeki (Cicer arietinum, Glycine 
max, Medicago truncatula, Phaseolus vulgaris, Trifolium pratense) CBL4 (SOS3) genlerine ait 

amino asit dizileri ilgili veri tabanlarından elde edilerek in silico analiz yapılmıştır. Seçilen 

baklagillerde SOS3 protein dizilerinin MEGA7 programında çoklu dizi hizalaması yapılmış, bu 

hizalama verileri aracılığıyla filogenetik ağaç oluşturulmuş ve amino asit dizi bilgileri 

kullanılarak SWISS-MODEL veri tabanında üçboyutlu protein yapıları oluşturulmuştur. 

 

AnahtarKelimeler: SOS3,CBL4, Abiyotik stres, Biyoinformatik 
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AKILLI TARIMDA KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE TÜRKİYE’DEKİ 

UYGULAMALARI  

Sözel Bildiri 

Mustafa Akkamış, Tefide Kızıldeniz, Sevgi ÇALIŞKAN 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 

Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü, Niğde, Türkiye 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri 

Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Niğde, Türkiye 

Özet 

Ülkelerin ekonomik kalkınmasında önemli rolü olan tarımsal üretim insan ihtiyaçlarını 

karşılamada her zaman öncelikli bir alan olmuştur. Tarım ve buna bağlı yapılan faaliyetler 

ülkelerin ekonomik refahını sağlayan en önemli unsurlardan birisidir. Ancak teknolojinin 

gelişmesiyle beraber tarımsal arazilerde uygulanan geleneksel yöntemler artan ihtiyaçları 

karşılamada yetersiz bir duruma gelmiştir. Bu yüzden tarımda kaliteyi artırmak ve ihtiyaçları 

karşılamak için yeni teknolojilerin ortaya çıkması bir gereklilik olmuştur. Bitki, toprak ve hava 

koşullarını tohumdan tüketiciye ulaşana kadar çeşitli araçlarla kontrol ederek üretim verimliliği 

artırmayı hedefleyen bu sistemlerin tümüne Akıllı Tarım denilmektedir. Hassas tarım ise yine 

aynı doğrultuda akıllı tarımda bulunan bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak arazide sadece 

bölgeye özgü tarım yapılmasını sağlayan ve bu sayede tarımsal girdi miktarını azaltmayı 

hedefleyen teknolojiler bütünüdür. Bu iki kavram hem dünyada hem de ülkemizde gittikçe artan 

düzeyde kullanılmaya başlanmakta ve her geçen gün daha fazla yaygın hale gelmektedir. Tarım 

sektörü için yeni olan nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut bilişim, robotik gibi akıllı 

teknolojiler daha fazla ekonomiklik ve verimlilik sağladığından tarımsal üretimin şeklini 

değiştirme potansiyeline sahiptir. Bu çalışma akıllı ve hassas tarımın genel yapısı ve bu 

alanlardaki dünya ve ülkemizde kullanılan mevcut teknolojilerin ne olduğu ve nasıl kullanıldığı 

ayrıca kullanılmasından ortaya çıkan zorluklar açıklanmıştır. Dünya genelinde kullanılmaya 

başlanan akıllı ve hassas tarım ülkeler tarafından artan düzeyde benimsenmekte ancak hem 

dünyada hem de ülkemizde bu teknolojilerin bazı altyapı, arazi ve teknik eleman 

yetersizliğinden gelişmesi ve uygulanmasının yavaş bir şekilde olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Bu sorunların tarım politikaları ve destekleri sayesinde üretici açısından ürün kalitesi ve 

veriminde daha etkili sonuçlar elde edileceği ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Hassas Tarım, Tarım 4.0,  İHA, Teknoloji, Yapay Zeka. 
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 KARATAŞ YÖRESİ TOPRAKLARININ ILSEN YÖNTEMİ İLE MUZ 

YETİŞTİRİCİLİĞİNE UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sözel Bildiri  

Yavuz Şahin TURGUT, Yakup Kenan KOCA 

Çukurova Üniversitesi-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 

Arazi kullanım planlaması, toprak etüt ve arazi gözlemlerine dayalı olarak yapılan ve arazilerin 

farklı kullanım yeteneklerini ortaya çıkarmak için uygulanan planlamalar bütünüdür.  Karataş 

yöresini de içerisine alan Çukurova Bölgesi topraklarının, toprak özellikleri ve birçok bitkinin 

yetiştiriciliğine uygunluğu arazi kullanım planlamaları yoluyla değerlendirilmiştir. Bu 

kapsamda tarla tarımında pamuk, mısır, buğday yetiştiriciliği ön sıralarda yer alırken, bahçe 

tarımında da narenciye oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Alana yönelik yapılan çalışmaların 

çoğu; bahsi geçen tarımsal faaliyetlere yönelik olup, alanın muz tarımına uygunluğuna yönelik 

herhangi bir arazi değerlendirme çalışması bulunmamaktadır. Son yıllarda tarla/bahçe 

sahiplerinin mevcut kullanımlardan vazgeçmesi ve tarımsal getirisi daha yüksek olan muz 

tarımına yönelmesi, ilgili alandaki muza uygunluğun ve potansiyelin ortaya konulması 

gereksinimini oluşturmuştur.  Toprak istekleri bakımından Musaceae familyasından olan muz 

bitkisinin, besin maddeleri ve humusça zengin, tın tekstürlü, tuzsuz, drenaj sorunu bulunmayan, 

optimum nötr’e yakın asidik pH koşullarında yetiştiriciliğine uygun olduğu bilinmektedir. 

Ayrıca, muz yetiştiriciliğinde bitki kök ve yaprak gelişimi için en uygun toprak sıcaklığı 260C 

ile 330C arasında değişim göstermektedir. Bu çalışma;  Çukurova Bölgesi Temel Toprak 

Haritası üzerinde yer alan, Karataş Bölgesine yakınlığı ile bilinen ve hem toprak hem de 

çevresel özellikleri bakımından muz yetiştiriciliğine ve planlamasına uygun olduğu düşünülen 

bir alanda yürütülecektir. Çalışmada, ILSEN arazi değerlendirme yöntemi kullanılarak, seçilen 

çalışma alanı içerisinde muz bitkisine yönelik uygunluk potansiyelinin ortaya çıkarılmasını ve 

uygunluk sınıflarına göre haritalandırılması amaçlamaktadır. Çalışma alanında tüm fiziksel ve 

kimyasal özellikleri belirlenen toprakların muz bitkisinin yetiştiriciliğine elverişli olduğunun 

belirlenmesi ve arazi kullanımına yönelik yapılacak olası planlamalara yol göstermesi açısından 

arazilerin muza uygunluk potansiyeli belirlenecektir. Bu amaca yönelik olarak arazi kullanım 

türleri, haritalama birimleri, arazi karakteristikleri ve arazi kullanım türlerinin oransal beklenen 

ürün (OBÜ) değerleri belirlenecek ve haritalama birimlerinin belirlenen arazi kullanım türlerine 
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uygunlukları değerlendirilerek haritalanacaktır. Ayrıca, çalışma alanının arazi kullanım türleri; 

5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (AKK) kapsamında marjinal, mutlak 

ve tarım dışı alanlar şeklinde ortaya çıkarılacak ve haritalandırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: ILSEN metodu, Arazi Değerlendirme, Muz, Karataş Bölgesi 
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İŞLENMİŞ GIDA ÖRNEKLERİNDE UYGULANAN DNA İZOLASYON 

YÖNTEMLERİ 
 

Begüm TERZİ AKSOY1, Alaa KAMO1, Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU1 

 
1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Biyomühendislik bölümü 

 
Öz 
GDO analizinde DNA ekstraksiyon yöntemi çok önemlidir, çünkü numune tipleri çeşitlidir ve DNA kalitesi GDO 

tespitinde ilk basamaktır. Öte yandan, başarılı DNA amplifikasyon yöntemleri, karmaşık veya yüksek oranda 

işlenmiş gıda matrislerinin analizinde kritik bir görev olarak kabul edilen DNA ekstraksiyon protokollerinin 

verimliliğine bağlıdır.  

Bu amaçla bu çalışmada işlenmiş gıdaların analizinde kullanılmak üzere GDO analizinde ilk basamak olan gıda 

örneklerinden yüksek moleküler ağırlıklı ve kaliteli DNA eldesi için literatürde belirtilen izolasyon protokolleri 

araştırılmış ve deneysel olarak kullanılarak farklı marka ve işlenmişlik düzeylerine sahip bisküvi, kraker, cips, 

kek, soya ve mısır unu gibi numunelerin DNA izolasyon verimleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, 

kullanılan örneklerin DNA izolasyon verimleri örnek tipi, boyutu ve işlenmişlik düzeyine göre farklılıklar 

göstermekle birlikte, incelenen işlenmiş gıda örnekleri içinde bisküvi örneklerinin daha iyi verim sağladığı, cips 

örneklerinin genel olarak daha düşük sonuçlar verdiği doğrulanmıştır. Uygulanan izolasyon yöntemleri içinde 

Modifiye Wizard metodu ile daha yüksek kalite ve verimine ulaşılabileceği belirlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: DNA izolasyonu; Gıda örnekleri; işlemiş gıda örnekleri; GDO  

 

Abstract 
DNA extraction method is very important in GMO analysis because sample types are diverse and DNA quality is 

the first step in GMO detection. On the other hand, successful DNA amplification methods depend on the 

efficiency of DNA extraction protocols, which is considered a critical task in the analysis of complex or highly 

processed food matrices. 

For this purpose, in this study, isolation protocols specified in the literature were investigated for obtaining high 

molecular weight and high quality DNA from food samples, which is the first step in GMO analysis, to be used in 

the analysis of processed foods. DNA isolation efficiencies of samples such as biscuits, crackers, chips, cake, 

soybean and corn flour with different brands and processing levels were examined experimentally. According to 

the results obtained, the DNA isolation efficiency of the samples used varies according to the sample type, size 

and processing level. It was confirmed that biscuit samples provided better yields and chips samples generally 

gave lower results among the processed food samples examined. It has been determined that higher quality and 

efficiency can be achieved with the Modified Wizard method among the applied isolation methods. 

 

Key words: DNA isolation; Food samples; processed food samples; GMO  
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ADDITIONAL CONTRIBUTIONS TO POMPILIDAE FAUNA FROM TURKEY 

 

Sözlü Bildiri 

 

Emin KAPLAN1 & Erol YILDIRIM2  

 
1Bingol University, Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection, 12000, Bingol-

Turkey; eminkaplan021@gmail.com 

2Ataturk University, Faculty of Agriculture, Department of Plant Protection, 25240-Erzurum- 

TURKEY, erolyildirim65@gmail.com 

ABSTRACT 

This study is based on the material of the family Pompilidae collected from different locality 

from Turkey between 2004-2020. In this study, 14 genera and 28 species in three subfamily of 

the family Pompilidae are listed: Ceropales albicincta (Rossi, 1790); Cryptocheilus alternatus 

(Lepeletier, 1845): C. discolor (Fabricius, 1793); C. egregius (Lepeletier, 1845); C. fischeri 

(Spinola, 1838); C. guttulatus (Costa 1887); C. richardsi Móczár, 1953; Cyphononyx bretonii 

(Guérin, 1843); Priocnemis propinqua (Lepeletier, 1845); P. coriacea Dahlbom, 1843; P. 

vulgaris (Dufour, 1841); Auplopus rectus (Haupt, 1927); Agenioideus cinctellus (Spinola, 

1808); A. usurarius (Tournier, 1889); Anoplius infuscatus (Vander Linden, 1827); A. concinnus 

(Dahlbom, 1843); A. nigerrimus (Scopoli, 1763); A. viaticus (Linnaeus, 1758); Aporinellus 

moestus (Klug, 1834); A. sexmaculatus (Spinola, 1805); Arachnospila spissa (Schiödte, 1837); 

Batozonellus lacerticida (Pallas, 1771); Eoferreola rhombica (Christ, 1791); Episyron 

albonotatum (Vander Linden, 1827); E. rufipes (Linnaeus, 1758); Ferreola diffinis (Lepeletier, 

1845); Tachyagetes aegyptiacus Priesner, 1955; T. filicornis (Tournier, 1889). The samples 

were collected with the help of a atrap on flowering plants, usually in the spring and summer in 

the specified years. The collected samples were made ready for diagnosis in the laboratory. The 

material is deposited partly in the Atatürk University Biodiversity Science Museum, Erzurum, 

Turkey (=ABBM), and partly in the Bingöl University, Faculty of Agriculture, Department of 

Plant Protection, Bingol, Turkey. 

 

Key words: Hymenoptera, Pompilidae, Fauna, Turkey. 
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APPLICATION OF BIOLOGICAL INDICES BASED ON PLANKTONIC DIATOM 
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Abstract 
In order to determine the water quality of the Mert Stream, water samples have been 

taken from six stations during one year since July 2011, and water samples have been counted 

montly until June 2012. In addition, the stream has been evaluated according to biological 

indices based on planktonic diatoms. 

In this study, planktonic diatoms were taken from the Mert Stream located in Samsun 

to assess the water quality using the four types of diatom indices which consist of TDI, PTI, 

DAIpo and IDG. Trophic diatom index (TDI), Pollution tolerance index (PTI) and Generic 

diatom index (IDG) were used to determine the trophic status of the Mert Stream in terms of 

planktonic diatoms. Also, diatom assemblage index (DAIPo) was included to assess the 

sabrobity level depending on organic load in Mert Stream.  

According to the results of the biological analysis, 70 planktonic taxa were identified as 

belonging to the class of Bacillariophyceae. Lindavia glomerata, Navicula cryptocephala, 

Cyclotella planctonica, and Navicula veneta were determined as the most dominant species in 

the Mert Stream. The highest number of organisms in phytoplankton was seen in the 2nd and 

3rd stations, while the least was seen in the 1st station. 

The water quality of the site had IDG values ranging from 11.1 to 13.8, TDI values 

between 50 and 62, and PTI values between 2.5 and 2.9, all three indices indicate the presence 

of a mesotrophic environment. However, according to the value of the DAIpo varied between 

53 and 61.8, the studied site was slightly polluted (α-oligosaprobic). According to the result of 

the TDI, all stations except 1st station were found to be in a mesotrophic state, have moderate 

water quality, and 1st station was found to be in an eutrophic state – has poor water quality. 

The generic diatom index (IDG) indicated a mesotrophic trophic status. According to the IDG 

data, the water quality of the 2nd and 3rd stations shows a little decrease, although the biological 

water quality of Mert stream has generally moderate water quality. PTI data, are not very 

different from TDI and IDG, indicate generally moderate water quality despite the partial poor 

quality in the 3rd station. According to the DAIpo indice, which points out the organic pollution 

in the water, the ecological structure of Mert stream is good level and the stream is not exposed 

to a serious organic-based pollution. 

 
Keywords: Mert Stream, planktonic diatoms, diatom indices, water quality 
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SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNE YÜKSEK HİDROSTATİK BASINÇ UYGULANMASI 

VE BUNLARIN ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ  

Merve ÖZCAN, Selda BULCA  

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Mühendisliği, Aydın 

Özet:  

Süt ve süt ürünlerinin üretimleri sırasında patojen ve teknolojik olarak zararlı 

mikroorganizmaların inaktivasyonu ve istenmeyen enzimlerin inhibisyonunu sağlayarak 

ürünlerin raf ömrünü artırmak için günümüzde çoğunlukla pastörizasyon, sterilizasyon gibi ısıl 

işlemler kullanılmaktadır. Ancak ısıl işlemler, ürünlerin duyusal özelliklerinde olumsuz etki 

yaratmasının yanında ürünlerin besinsel değerlerinde kayıplara neden olarak enzimatik 

olmayan esmerleşme reaksiyonlarına ve bunların sonucunda istenmeyen, kaliteyi olumsuz 

etkileyebilen maddelerin oluşumuna neden olabilmektedirler. Bu nedenle ısıl işleme iyi bir 

alternatif olarak görülen yüksek hidrostatik basınç teknolojisinin süt ve süt ürünlerinde 

kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu nedenle ısıl işleme iyi bir alternatif olarak görülen görülen 

yüksek hidrostatik basınç teknolojisinin süt ürünlerinde kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu nedenle 

bu teknik günümüzde hızlı bir şekilde yükselişe geçen, bir gıda işleme tekniği haline gelmiştir.  

Yüksek hidrostatik basınç uygulaması, ambalajlı ya da ambalajsız sıvı veya katı gıdaların 100-

1000 MPa ( 1000-10000 bar ) basınca maruz kalması işlemidir. Uygulamayla gıdaların besin 

içeriği ve duyusal özellikleri korunur ve raf ömrü uzun ürünlerin üretilmesine imkan 

sağlamaktadır. Yoğurt teknolojisinde sineresizi azaltmak, daha sıkı pıhtı oluşumunu sağlamak, 

aşırı asidifikasyonu engellemek; peynir teknolojisinde olgunlaşmayı hızlandırmak, pıhtılaşma 

süresini kısaltmak, randımanı artırmak; dondurma teknolojisinde dondurma miksinin 

olgunlaşma süresini kısaltmak, viskozite artışını sağlamak; tereyağı teknolojisinde yayıklama 

aşamasında istenilen yağ agregatların oluşumunu sağlamaktadır.  

Yukarıda verilen teknolojik olarak olumlu etkilerinden dolayı yüksek basınç uygulamasının süt 

ve süt ürünlerinde kullanımı günümüzde artış göstermektedir. 

  

Anahtar kelimeler: Yüksek basınç, Gıda muhafaza, Isıl olmayan işlemler, Süt ve Süt 

Ürünleri 
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Abstract: During dairy products production, heat treatment ( pasteurization,sterilization…) is 

used to inactivation of microorganism and unwanted enzymes and to increase shelf-life. 

However, in addition to having a negative effect on the sensory properties of the products, 

heat treatments can cause losses in the nutritional values of the products, causing non-

enzymatic browning reactions and the formation of undesirable substances that can affect 

quality. For this reason, the use of high hydrostatic pressure technology, which is seen as a 

good alternative to heat treatment, has become widespread in dairy products. This technique is 

a food processing technique that is rising today.  High hydrostatic pressure treatment is 

process of subjecting packaged or unpackaged liquid or solid foods to a pressure of 100-1000 

MPa (1000-10000 bar). Nutritional and sensory values of products is protect by this treatment 

and allow to products with long shelf-life. For example; reducing synergism in yogurt 

technology, ensuring tighter clot formation, preventing excessive acidification; accelerate 

maturation in cheese technology, shorten clotting time, increase yield; shortening the ripening 

time of the ice cream mix in freezing technology, ensuring an increase in viscosity; In butter 

technology, the desired oil provides the formation of aggregates during the spreading phase.  

 

Keywords: High pressure, Food preservation, Non-thermal treatment, Dairy Products. 
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BATI AKDENİZ HAVZASI GÖLLERİNİN BACILLARIOPHYTA DİVİZYOSU 

HARİÇ EPİLİTİK VE EPİFİTİK TÜR KOMPOZİSYONU 

Sözel Bildiri  

Hatice TUNCA1 Tuğba ONGUN SEVİNDİK1, Tolga ÇETİN2 

1Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 
2T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Göllerde birincil üretici olan epilitik ve epifitik alglerin tür kompozisyonunun belirlenmesini 

amaçlayan bu çalışma Türkiye Batı Akdeniz havzasındaki Referans İzleme Ağından seçilen 6 

istasyonda yapılmıştır. Epilitik ve epifitik algler Mayıs 2017, Ağustos 2017 ve Ekim 2017 

aylarında Türkiye Referans İzleme Ağının Kurulması projesi esnasında toplanılan taşlar veya 

bitkiler üzerinden elde edilmiştir. Örnekler distile su ile yıkanmış ve 100 mL örnek %4’lük 

formaldehit solüsyonu ile fikse edilmiştir. Fikse edilen örnekler mezürler içerisinde 50 mL 

olacak şekilde dökülmüş ve 24 saat sürenin sonunda mezürün üst kısmında yer alan 45 mL’lik 

kısmı sifonlanmıştır. Mezürün dip kısmında yer alan 5 mL ise teşhisler için kullanılmıştır. 

Türler, Olympus CX23 ışık mikroskobu ile teşhis edilmiştir. Sonuçlara, teşhis ve sayım 

yönteminin farklı olması sebebiyle Bacillariophyta divizyosu katılmamıştır. Mayıs 2017 ayında 

Jaaginema subtilissimum (Kützing ex Forti) Anagnostidis & Komárek ve Trachelomonas 

columba T.C.Palmer bol olarak bulunurken; Ağustos 2017 ayında sırasıyla Gymnodinium 

tatricum Woloszynska, Jaaginema subtilissimum (Kützing ex Forti) Anagnostidis & Komárek, 

Chloromonas asteroidea T.Pröschold, B.Marin, U.W.Schlösser & M.Melkonian en çok 

bulunan alglerdir. Ekim 2017 ayında en bol bulunan türler ise Jaaginema subtilissimum 

(Kützing ex Forti) Anagnostidis & Komárek ve Johanseninema constrictum (Szafer) Hasler, 

Dvorák & Poulícková’dır. Shannon–Weaver indeksine göre tür çeşitliliğinin ortalaması 

1,85±0,73; türlerin düzenlilik ortalaması 0,57±0,15 ve tür sayısının ortalaması 26,19±13,65’dir. 

Toplamda ise 6 divizyoya ait 244 takson bulunmuştur. Batı Akdeniz havzası, epilitik ve epifitik 

tür kompozisyonu yönünden zengindir ve içerdiği birçok takson Türkiye’de kozmopolit 

dağılıma sahipken, bazı türleri nadir olarak bulunmaktadır. 
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In 1925, after the perfect land regression around the Blue Nile river in Gezira region, Sudan 

was noticed by the British colonists that were established Gezira irrigation scheme for the 

purpose of providing cotton for textile industry to Lancashire mills in the UK. Even after the 

colonization, the scheme was expanded and still continues to produce cotton as major cultivated 

crop. Currently, this scheme is representing one of the largest agricultural scheme is irrigated 

via gravity irrigation system under the administration by Sudanese government. Besides, it is a 

huge source of economic improvement and sustainability of Sudan.  The aim of this work is 

assessing one of the largest gravity irrigated systems in the Blue Nile River, Gezira region, 

Sudan’ environmental impacts during the history up to now.  As research sampling 

methodology, non-probability sampling is applied with 10 individuals for key informant 

interviews. It is enlightening to its ecological effects of Gezira region. The positive influents of 

the scheme were the amazing achievements implementing agricultural irrigation programme in 

the large scale. On the other hand, the negative impact of the scheme was increase plenty of 

risks that follow applying this scheme, such as application of mass quantity of several 

agricultural chemicals. It is resulted in, requirements of protection in environmental and human 

health. For instance, the mosquito (malaria vector mosquito; Anopheles) population was 

increased and consequently malaria disease was observed. As a smart biological solution, the 

western mosquitofish (Gambusia affinis) that were feeding themselves with mosquito’s larvae 

and pupae were presented in these scheme canals. Even though there are already few proposed 

solutions are existed, there is still necessity of increase number of effective and sustainable 

solutions for the region.  In conclusion, for increasing and optimizing compatibility with the 

surrounding environment without being harmful, more agroecological protection measurements 

are needed.  

Key Words: Gezira Scheme; Nile River; Largest irrigation; ecological impact 
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MASKE KULLANIMI VE ATIK YÖNETİMİ 

Sözel Bildiri 
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları AD 

 

Kişi, soluma, konuşma, öksürme, hapşırma gibi durumlarda ağızda ve burundaki mukoz 

zarlardan salgılanan damlacıkları az veya çok miktarlarda yayar. Bu damlacıklar hızlı bir 

şekilde buharlaşır ve damlacık çekirdekleri havada asılı kalır. Maske, gözlük ve respiratörler; 

kısa mesafeye ulaşabilen ve yakın temasla geçen büyük partiküllü enfeksiyöz damlacıkların 

geçişine karşı korunma sağlar. Kan, vücut sıvıları, sekresyonların sıçramasına neden olabilecek 

işlemler sırasında kullanılmaları, sağlık personelini göz, burun, mukoz membran yolu ile 

bulaşmalardan korur.  

Maskeler, tıbbi ve tıbbi olmayan maskelerdir. Tıbbi maske dikdörtgen biçiminde üç/dört 

ince elyaf katmandan oluşur. Tıbbi maskeler damlacık ve parçacık bloke ederken aynı zamanda 

kullanıcısının soluk alıp vermesini de sağlamalıdır. Tıbbi olmayan; kumaş maskeler ise, 

dokunmuş ya da polipropilen gibi dokunmamış kumaş türlerinden yapılan, katman sıralamaları 

ve şekilleri de farklı olan maskelerdir.  

Maske kullanımı, COVID-19 dâhil olmak üzere virüs sonucu ortaya çıkan belirli 

solunum yolu hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik kapsamlı önlemler 

paketinin bir parçasını oluşturmaktadır. Maske, sağlıklı kişilerin korunması ya da kaynak 

kontrolü amacıyla kullanılır. 

Günümüzde pandemi nedeniyle herkesin kullandığı maskeleri sağlıklı insanlar çeşitli 

nedenlerle genel ortamlarda kullanmaktadırlar. Maske kullanımının avantajları olsa da sürekli 

tıbbi maske kullanımının potansiyel zarar ve riskleri de mevcuttur. Bu nedenle bireylerin maske 

kullanımında karar vericilerin belli kriterlere dikkat etmeleri önerilmektedir.  

 Bireylerin kullanacakları maskede; kullanılan materyal türü-kombinasyonu, kullanılan 

kumaşın üzerinin kaplanmış olması, katman sayısı, biçimi ve muhafaza edilme şekline ve 

atığının yönetilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.  

Yaşanan pandemi nedeniyle dünyada herkesin kullandığı maske atıklarının yönetiminin 

doğru yapılması ve toplumun atık yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi çevre ve toplum 

sağlığı açısından oldukça önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: tıbbi maske, atık yönetimi, toplum sağlığı 
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Abstract 

The diversity and seasonal succession of epilithic algae were studied at one station (from 1st 

station) in Miliç Stream, Samsun (Central Black Sea Region of Turkey). To determine the 

epilithic algae in Miliç Stream, stone samples were taken periodically between October 2017 

and September 2018. A total of 45 epilithic taxa belonging to five divisions were identified in 

Miliç Stream. 31 of which are Bacillariophta, 6 from Euglenozoa, 4 from Chlorophyta, 2 from 

Cyanobacteria, and 2 from Charophyta. Some species were recorded as dominance during most 

of the study period, such as Ulnaria ulna and Prestauroneis protracta. Nitzschia fonticola, 

Tryblionella apiculata, T. hungarica, and Pantocsekiella ocellata species were represented at 

subdominant level with an abundance of 7-9%. In the study area, the predominant presence of 

pollution-tolerant species in the stream shows that there is a pollution pressure in Miliç Stream. 

The fact that more than 64% of the taxa in the area consist of tolerant species shows that the 

water quality in the area is not in good status. Again, the fact that sensitive species, which are 

indicators of clean waters, are represented in the area with only 8.5%, shows that the pollution 

pressure in the area is in high level. Likewise, according to the Trophic Diatom Index (TDI) 

calculated based on epilithic diatoms, the ecological status of 1st station in Mert stream has 

poor quality corresponding to 4th water quality class. On the other hand, U. ulna, the species 

with the largest number of organisms in the area, is a taxon that indicates moderate water 

pollution. The fact that most of the dominant and subdominant species in the area consist of 

benthic origin species indicates that the pelagic body and flow rate in the stream are low. Also, 

the study results showed that epilithic algae in the area are rich with regard to species diversity 

but have low in terms of organism abundance. 

Key words: Stream, epilithic algae, seasonal variation, pollution 



4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 
20-22 May 2021 
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SIĞIRLARINDA HAVA SICAKLIĞI ve BAĞIL NEMİN SÜT VERİMİ ÜZERİNE 
ETKİSİ 

Sözel Bildiri  
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Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Bölümü 

  

ÖZET 

Bu araştırma Diyarbakır ilinde yetiştiriciliği yapılan siyah alaca süt sığırlarında hava sıcaklığı 

ve bağıl nemin süt verimi üzerine etkilerini incelemek için yapılmıştır. Araştırmada Diyarbakır 

ilindeki ticari bir işletmeden elde edilen günlük süt verimlerine ilişkin kayıtlar kullanılmıştır. 

Günlük maksimum ve minimum sıcaklık ile günlük maksimum ve minimum nem değerlerini 

içeren meteorolojik kayıtlar Diyarbakır ilindeki Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı 

istasyondan temin edilmiştir. Süt verimlerine ilişkin veri setinde hiçbir sağlık sorununun 

olmadığı bilinen 185 baş Siyah Alaca süt sığırına ait beş farklı laktasyon sırasında 46 438 adet 

günlük süt verim kaydı ve hayvanlara ait kimi çevre faktörlerine ait bilgiler bulunmaktadır. 

Araştırmada hayvanların maruz kaldığı ısı stresinin süt verimi üzerine etkisini değerlendirmek 

için günlük maksimum, minimum ve ortalama sıcaklık ile nem değerlerinin değişik 

kombinasyonlarından oluşan beş farklı sıcaklık-nem indeks (THI) tipi ele alınmıştır. 

 

Araştırma sonucunda Sıcaklık-nem indeksi için maksimum sıcaklık ve minimum nem 

kombinasyonu kullanılmasının (THId), diğer kombinasyonlara göre süt verim kayıplarını 

hesaplamada daha doğru sonuç verdiği saptanmıştır. Araştırmada süt sığırlarının yıl boyunca 

Mayıs – Ekim ayları arasında 160 gün süre ile sıcaklık stresine maruz kaldıkları ve bu süre 

zarfında hayvan başına yıllık 1518.85 kg süt verimi kaybına uğradıkları tespit edilmiştir. Ayrıca 

kritik değer (THId=69) aşıldıktan sonra her bir birim THId artışına karşılık inek başına 0.73 

kg/gün süt verim kaybı gerçekleştiği belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Isı stresi, Süt sığırı, Sıcaklık-nem indeksi, Süt verim kaybı, Meteoroloji 

istasyonu 
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THE EFFECTS of AIR TEMPERATURE and RELATIVE HUMIDITY on MILK 

YIELD of BLACK and WHITE DAIRY CATTLE RAISED in DIYARBAKIR 
PROVINCE 

 
ABSTRACT 

 
The objectives of this study to research the effects of air temperature and relative humidity on 

milk yield of Black and White dairy cattle raised in Diyarbakır. Records on daily milk yield 

obtained from a commercial enterprise in Diyarbakır province were used in the study. 

Meteorological records containing daily maximum and minimum temperature and daily 

maximum and minimum humidity data were obtained from public weather station in Diyarbakır 

province. Data set related to milk yields includes 46 438 daily records during five different 

lactations of 185 healthy Black and White dairy cattle and information of some environmental 

factors of the animals. In the study, five different temperature-humidity index (THI) types 

consisting of different combinations of daily maximum, minimum and average temperature and 

humidity values were considered to evaluate the effect of heat stress on milk yield. 

 

As a result of this research, compared to other combinations it was detected that using maximum 

temperature and minimum humidity combination (THId) for the temperature-humidity index 

gave more accurate result to calculate the loss of milk production. Dairy cattle were exposed to 

heat stress for 160 days between May and October throughout the year. During this period, the 

loss of milk production of one cow was 1518.85 kg. After critical value (THId = 69) the decline 

of milk production for each unit of THId rise was 0.73 kg/day for one cow. 

 

  

 

Key words: Heat stress, Dairy cattle, Temperature-humidity index, Milk production loss, 

Weather station 
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MUĞLA YÖRESİNDE SATILAN YABANİ YENİLEBİLİR LACTARIUS 

TÜRLERİNİN BAZI MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 
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Diyetetik Bölümü, Fethiye/Muğla 

ÖZET 

Mantarlar; zengin besin içerikleri ve organoleptik özellikleri nedeniyle yüzyıllardır 

tüketilmektedir. Ülkemiz mantar türleri bakımından oldukça zengindir. Taze mantarlar yüksek 

su içerikleri ve nötr pH değerlerinden dolayı mikrobiyal gelişim için ideal ortama sahiplerdir. 

Mantarlar elle toplandıktan sonra yıkanmadan satışa kadar ortam koşullarına maruz 

bırakılmaktadır. Bu koşullar mantarların özellikleri ile birleştiğinde hasat sonrası raf 

ömürlerini bir kaç gün ile sınırlamaktadır. Bununla birlikte diğer taze ürünlerin aksine taze 

mantarların mikrobiyolojik profiline ilişkin çalışmalar sınırlıdır. Lactarius türleri halk 

arasında “çıntar, melki, kanlıca, termit, menne” olarak bilinmektedir. Bu mantarlar, genellikle 

sonbahar aylarında doğal olarak yetişmektedir. Yöre halkı tarafından toplanan mantarlar halk 

pazarlarında ve yol kenarlarında satılmaktadır. Bu araştırmada; Muğla ili Fethiye ilçesinde 

halk pazarlarında satışa sunulan yabani yenilebilir Lactarius türlerinin mikrobiyolojik kalitesi 

belirlenmiştir. Muğla yöresinde ‘Çıntar’ olarak bilinen bu mantarlardan 10 adet örnek (n=20) 

temin edilmiş ve toplam mezofilik aerobik bakteri, laktik asit bakteri, toplam maya, toplam 

küf, Staphylococcus aureus, toplam koliform ve fekal koliform içerikleri belirlenmiştir. 

Ayrıca; örneklerde Escherichia coli bakterisinin varlığı da incelenmiştir. Yapılan analizler 

sonucunda; toplam mezofilik aerobik bakteri sayısı 6.76(±0.867)-8.50(±0.542) log kob/g, 

laktik asit bakterileri <1.00(±0.000)-4.98(±0.300) log kob/g, toplam maya 3.14(±0.088)-

7.32(±0.284) log kob/g, toplam küf 1.60(±2.266)-3.67(±0.248) log kob/g, S. aureus 
<1.00(±0.000)-4.81(±3.401) log kob/g, toplam koliform <0.30(±0.000)-5.07(±1.267) log 

EMS/g ve fekal koliform <0.30(±0.000)-5.07(±1.267) log EMS/g arasında bulunmuştur. 

Örneklerin pH ve titrasyon asitliği değerleri de belirlenmiştir. Test edilen örneklerin pH 

değerlerinin 6.96-7.43 ve titrasyon asitliğinin %0.005-0.017 arasında değişim gösterdiği tespit 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çıntar, Lactarius, Yabani Mantar, Mikrobiyolojik Kalite, Gıda 

Güvenirliği 
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ABSTRACT 

Mushrooms have been consumed for centuries due to their rich nutrient content and 

organoleptic properties. Our country is rich in mushroom species. Fresh mushrooms are an ideal 

medium for microbial growth because they have a high moisture content and a neutral pH. 

Mushrooms are hand-harvested and exposed to ambient conditions without being washed until 

commercialized in many cases. These characteristics coupled with their properties like high 

moisture content limit their post-harvest shelf life to a few days. By the way, unlike other fresh 

products, the studies on the microbiological profile of fresh mushrooms are limited. Lactarius 

species are known as "çıntar, melki, kanlıca, termite, menne" in public. These mushrooms 

usually grow naturally during the autumn. These mushrooms collected by the local people are 

sold in public markets and on the roadside. In this study, the microbiological quality of wild 

edible Lactarius species sold in the local marketplace at Fethiye/Muğla was determined. For 

this purpose, 10 mushroom samples (n=20) also called ‘Çıntar’ in Muğla region were purchased 

and analyzed for total mesophilic aerobic bacteria, lactic acid bacteria, total yeast, total mold, 

Staphylococcus aureus, total coliform and fecal coliform. The presence of Escherichia coli was 

also investigated in these samples. The results ranged 6.76(±0.867)-8.50(±0.542) log CFU/g 

for total mesophilic aerobic bacteria, <1.00(±0.000)-4.98(±0.300) log CFU/g for lactic acid 

bacteria, 3.14(±0.088)-7.32(±0.284) log CFU/g for total yeast, 1.60(±2.266)-3.67(±0.248) log 

CFU/g for total mold,<1.00(±0.000)-4.81(±3.401) log CFU/g for Staphylococcus aureus, 

<0.30(±0.000)-5.07(±1.267) log EMS/g for total coliform and <0.30(±0.000)-5.07(±1.267) log 

EMS/g for fecal coliform. The pH and titratable acidity values of the samples were also 

determined. The values of pH and the titratable acidity of the samples were between 6.96-7.43 

and 0.005%-0.017%, respectively. 

Keywords: Çıntar, Lactarius, Wild Mushroom, Microbiological Quality, Food Safety 



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

 
GIDA KONTAMİNANTLARININ ANALİZİNE YÖNELİK ELEKTROKİMYASAL 
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Anabilim Dalı 

Patojenik bakteriler, ağır metal iyonları, mikotoksinler, antibiyotikler ve pestisitler gibi gıda 

kirleticilerinin sebep olduğu çeşitli kontaminasyonlar, gıda güvenliği ve insan sağlığı için ciddi 

tehditler oluşturmaktadır. Gıda kontaminasyonu sonucunda gıda güvenliği sorunlarının sık sık 

ortaya çıkması, hem tüketiciler hem de gıda endüstrisi için endişe kaynağı haline gelmiştir. 

Gıda kontaminasyon problemlerini kontrol altına almak ve önlemek adına kalitatif ve kantitatif 

birçok analiz yöntemi geliştirilmiştir.  Bu yöntemler arasında ince tabaka kromatografisi (TLC), 

gaz kromatografisi (GC), yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) gibi yöntemler 

sayılabilir. Fakat bu yöntemlerin maliyetli ve karmaşık olması, beceri gerektirmesi, zaman 

alması, numunelerin ön işlemden geçirilmesi gibi dezavantajları nedeniyle biyosensör 

teknikleri son yıllarda gıda kontaminasyon analizlerinde diğer tekniklere oranla daha fazla 

tercih edilen yöntemler olmuştur. Biyosensör çeşitleri arasında en eski ve en gelişmiş 

biyosensörlerden olan elektrokimyasal biyosensörlerinin; düşük tayin sınırı, yüksek 

tekrarlanabilirlik, hızlı yanıt, düşük maliyet, minyatürleştirilebilme, taşınabilme, kolay 

çalışılabilme gibi çeşitli avantajları vardır. Elektrokimyasal biyosensörler, sağladıkları üstün 

özellikler ile geleneksel yöntemlerin ideal bir alternatifi haline gelmiştir. Bu yüzden 

elektrokimyasal biyosensörler, gıda analizleri başta olmak üzere günümüzde birçok analiz için 

kullanım alanı bulmaktadır ve geliştirilmektedir. Elektrokimyasal biyosensörler, taşıdıkları 

üstün özelliklerinin yanı sıra ayrıca gıda kontaminantlarının hem tekli hem de çoklu tayinine 

de olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada son yıllarda gıda kontaminasyon analizleri için 

geliştirilmiş elektrokimyasal biyosensör uygulamaları araştırılmış ve çeşitli uygulama 

alanlarına yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Elektrokimyasal biyosensör, Kontaminasyon, Gıda Analiz Teknikleri 
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HANGİ COVİD-19 AŞISI  HANGİ OLUMLU ÖZELLİĞİ İÇİN TERCİH EDİLMELİ? 

Mehmet Emin ÖZDEMİR 

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü 

Özet 

Amaç: Birçok ülkede farklı firmalar ve farklı teknolojiler tarafından üretilen Covid-19 aşılarının genel 

özelliklerinin karşılaştırılarak aşı seçiminde insanlara yol gösterilmesi, Türkiye'nin aşı tercihinin 

tartışılması ve aşı ile ilgili soru işaretlerinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem:  31.03.2021 tarihinde Google scholar platformu kullanılarak ‘mevcut covid-19 

aşıları, covid-19 aşıları yan etkileri, Pfizer-Biontech, Sputnik, Coronovac(Sinovac), Johnson and 

Johnson, Oksford-Astra Zeneca, Moderna, Novavax, Sinopharm, yaşlılarda, gebelerde, emzirenlerde 

covid-19 aşıları, covid-19 aşı etki yüzdeleri,, mutant varyantlar ve aşı etkileri, Covid-19 aşıları üretim 

teknolojileri anahtar kelimeleri kullanılarak bulunan ilgili 19 makale ve 7 internet sitesinden  

yararlanılarak yeni bir değerlendirmede bulunulmuştur.  

Bulgular: Üretim teknolojileri, etki yüzdeleri, yan etkileri, mutan virüs etkinlikleri, maliyetleri  

karşılaştırıldığında Türkiye’nin tercihleri olan   Pfizer-Biontech ve Coronovac(Sinovac) aşısının doğru 

seçim olduğu değerlendirildi. Şu andan itibaren varsa, tek dozları sayesinde hızlı bir şekilde 

uygulanabilen Johnson ve Johnson aşıları ve Novavax, Sputnik V aşıları uygun seçenekler olacaktır. 

Oksford-Astra Zeneca'nın tromboz yan etkisi vardır ve Moderna, Pfizer-Biontech'ten üstün değildir ve 

Coronovac(Sinovac)  Türkiye tarafından Sinopharm'a tercih edildiğinden tercihlere daha sonra dahil 

edilmelidir. 

Sonuç: Alerjik bünyelerde ve etkinliğin yüksek olması istenen risk gruplarına Pfizer-Biontech, güvenli 

yan etki profili sebebiyle diğer gruplarda Coronovac(Sinovac) tercih edilmelidir. Ölümlere sebep olan 

böyle bir pandemide temin edilebilen her aşı düşünmeden, tereddüte düşmeden uygulanmalıdır. 

Pandemiden çıkışın en kestirme yolu aşı olmaktır. Bunu hızlı bir şekilde yapan ülkeler vaka ve ölüm 

sayılarını düşürebilmişlerdir. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere yüksek vaka ve ölüm 

sayılarına ulaştıkları piklerden sonra çok hızlı yaptıkları aşılamalardan sonra pandemiden çıkış için 

büyük bir fırsat yakalamışlardır. Pandemiden tam manasıyla tüm dünyanın kurtulabilmesi için bütün 

ülkelerin aşıya adil bir şekilde ulaşıp, nüfuslarının büyük kısmını aşılamaları gereklidir. Bunu da 

uluslararası kuruluşlar devreye girerek sağlayabileceklerdir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19 aşıları, etkinlik, yan etki, mutant virüsler, yaşlılar, hamileler, emzirenler  
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Ülkemiz balıkçılığında ekonomik değeri son derece yüksek olan ıstakoz (Homarus gammarus 

Linnaeus, 1758) ve böcek (Palinurus vulgaris Latreille, 1803) gibi türler ile dip balıklarının 

avlanılması amacıyla, fanyalı uzatma ağlarının kullanımında ağların suda uzun süre 

bekletilmesi yöntemi uygulandığı görülmektedir. Ticari balıkçıların fanyalı uzatma ağlarını 

suda uzun süre bekletmelerindeki amacı av verimini arttırmaktır. Bu amaçla balıkçılar ağlarını 

suda 10 güne kadar bekletilebilmektedir. Bekletilme esnasında ilk günlerde ağlara yakalanan 

türler bazı biyolojik, fiziko-kimyasal ve mekanik etkiler sebebiyle bozularak kokmakta ve 

ağlara yakalanan balıklar ile beslenen bazı predatör türlerden fener (Lophius piscatorius 

Linnaeus, 1758), sübye (Sepia officinalis Linnaeus, 1758), ıstakoz ve böcek gibi türler ağa 

çekilmektedir. Ek olarak denizde yavaş hareket eden kalkan (Scophthalmus maximus Linnaeus, 

1758), dil (Solea solea Linnaeus, 1758) ve kırlangıç (Chelidonichthys lucerna Linnaeus, 1758) 

gibi türlerin de kullanılan bu ağlarla yakalandıkları görülmektedir. Bu durum ağların sudan 

kaldırılmasına kadar geçen sürede tekrar tekrar gerçekleşerek birçok canlının ölümüne ve 

bozulmasına neden olduğu için bir sorun olarak görülmektedir. Yani ticari balıkçılıkta 

kullanılan fanyalı uzatma ağlarının bir nevi kontrollü hayalet avcılık gerçekleştirmesi söz 

konusu olmaktadır. 

Bu çalışmada, ulusal ve uluslararası literatürde önemli bir yeri olan kaybolmuş av araçlarının 

gerçekleştirmiş olduğu hayalet avcılık etkisinin dışında görülen ancak ticari balıkçıların av 

verimini arttırmak amacıyla ağlarını uzun süre suda bekletmesi yönteminden kaynaklı 

gerçekleşen kontrollü hayalet avcılık durumunun dikkat çekerek stokların korunmasını katkı 

sağlamak, balıkçılık yönetimine tavsiyelerde bulunmak ve farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Hayalet Avcılık, Kontrollü Hayalet Avcılık, Fanyalı Uzatma Ağları. 

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

2020-3411 No’lu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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GLÜTENSİZ TARHANA ÜRETİMİ 
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Türk mutfağının geleneksel fermente ürünü olan tarhana, Orta Asya’dan günümüze kadar 

Türkler tarafından üretilmiş ve diğer toplumlar tarafından da tanınmıştır. Türkiye’de yaygın 

olarak toplum beslenmesinde yer alan tarhana bileşimi, ekonomik oluşu, uzun raf ömrü, 

hazırlanışının ve pişirilmesinin pratik olması sebebiyle diyette sıklıkla kullanılmaktadır. 

Tarhana; buğday unu, kırması, irmik veya bunların karışımı ile yoğurt, maya, çeşitli sebzeler 

ve baharatların karıştırılması sonucunda oluşan hamurun fermente edilip, kurutulup, öğütülmesi 

sonucu üretilmektedir. Tarhana, glüten içeren hububat unundan yapılması sebebiyle tüketimi 

çölyak hastaları için sorun teşkil etmektedir. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububatların 

içerisinde bulunan glütenin tüketimi sonucu ortaya çıkan çölyak hastalığı bağırsaklardaki 

sindirimi sağlayan villus yapıların bozulmasına sebep olan, besinin emilmesini engelleyen ve 

ince bağırsakta hasar oluşturan alerjik bir sindirim sistemi hastalığı olarak tanımlanmaktadır. 

Glüten intoleransı, glüten alerjisi olan birey sayısının artışı, glütensiz beslenmeye yönelimlerin 

yaygınlaşması sebebiyle glütensiz ürünlere olan ilgi artmaktadır. Yüksek besleyici özelliğe 

sahip tarhananın glütensiz üretimi amacıyla birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Glütensiz 

tarhana üretimi amacıyla hazırlanan tarhana formülasyonlarında buğday unu yerine mısır unu, 

mısır nişastası, pirinç unu, patates nişastası, karabuğday unu, kinoa unu, kestane unu, lupin unu, 

nohut unu, kuru fasulye unu gibi unlar tek başına veya karışım olarak kullanılmaktadır. Bu 

çalışmada glütensiz tarhana üretiminde kullanılan buğday unu ikamelerinin derlenmesi, 

tarhananın bileşimi ve özelliklerine etkisi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: tarhana, çölyak, glütensiz, buğday unu  
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ANTIFUNGAL ACTIVITY OF THE SAGE ESSENTIAL OIL (SALVIA OFFICINALIS 
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Yeasts isolated from food are considered to be microorganisms that cause food spoilage. 

Especially foods with low pH values in which the bacterial population is mostly inhibited are 

more susceptible to fungal spoilage. Candida spp., which also play an important role in 

nosocomial infections, are considered as opportunistic pathogens. It is known that especially 

hospital-acquired Candida spp. are resistant to many antibiotics. In recent years, C. glabrata is 

more resistant to antifungal therapy compared to C. albicans and has been associated with a 

higher mortality rate. The increasing resistance of microorganisms to antimicrobial drugs in use 

has naturally gained the attention of the scientific community to research new, cost-effective 

drugs and food preservatives. The need to identify alternative natural and safe compounds, 

especially from plant-based sources, to treat these diseases has increased significantly. The sage 

(Salvia officinalis L.) is an aromatic shrub from the Mediterranean region and mainly has been 

used medicinal purposes such as diabetes, eczema and psoriasis. Also, the sage essential oil is 

added to meat, soup, fish and canned foods to enhance flavor. The antimicrobial, antiviral, 

antioxidant, anticancer and antiinflammatory properties of its essential oil has been studied and 

found striking results. Thujone is the most abundant monoterpene ketone in variable amounts 

in sage, along with camphor. Besides, due to its strong neurotoxic effect, its use in many 

countries is limited by legal regulations. In this study, it was aimed to investigate the antifungal 

effect of two commercial sage essential oil and one of its main compounds, thujone, on some 

Candida spp. by considering toxic effect dose. For this purpose, the Minimum Inhibition 

Concentration (MIC) and Minimum Fungicidal Concentration (MFC) values were determined 

by liquid microdilution analysis and the disk diffusion analysis was performed. 

Keywords: Candida, thujone, sage, antifungal 
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In this study, the effects of common fennel (Foeniculum vulgare) oil, senna (Cassia 

angustifolia) oil, St. John's wort (Hypericum perforatum) oil, ginger (Zingiber officinale) oil 

and zırnık (Teucrium kotschyanum) oil on the mortality rate of Callosobruchus maculatus, the 

number of eggs and the repellent were evaluated. 

Trials were carried out with 2 replications and 3 repetitions. 10% solutions were prepared by 

dissolving the essential oil of each plant in 95% ethanol. Ten adult insects were used for each 

trial. For contact effect triales, 1 µl of the solution was applied on the abdomen of the insects 

with a micropipette. At the end of 24th, 48th and 72nd hours after the application, the number 

of insects died were recorded. The eggs laid on the petri dish and cowpea surface were counted 

under a stereo microscope. For the repellent effect trials, the solutions were sprayed on 20 

cowpeas from a distance of 30 cm.  

Today, many researchers are investigating the effects of plant extracts on pest species. In the 

studies, the contact, fumigant, repellent and similar effects of plant extracts and volatile 

components on insects were determined. In this study, within 24 hours after the application of 

essential oils, the mortality rates were determined as 100.0±0.0% for St. John's Wort, 

98.3±1.6% for fennel and 71.6±16.4% for ginger. In the repellent trials, it was determined that 

no essential oil had a repellent effect at the end of 72 hours. The number of eggs they laid, the 

number of eggs in St.John's wort and fennel essential oils was found to be 0.0±0.0, in ginger 

4.8±4.8, senna 89.5±10.4, and in zırnık oil 182.6±21.2. In conclusion, considering the mortality 

rates and the number of eggs they left, i can say that St. John's wort, fennel and ginger oils have 

the potential to be used as supportive in integrated control methods considering that C. 

maculatus reproduces many times a year. Another point that draws attention here is the number 

of eggs laid by insects treated with the oil of zırnık. Quite high numbers were obtained from all 

other groups and control group. More research studies are needed on zırnık herb.  

Key words: plant extract, biological activity, mortality, Callosobruchus maculatus  
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Quince (Cydonia oblonga Miller) is a sour, hard and juicy fruit belonging to the Rosaceae 

family, consumed in many parts of Europe and Asia. Due to the difficulty in consuming fresh 

quince, it is common to process it as jam, marmalade or compote. The most important countries 

in the world quince production in Turkey, China, Uzbekistan, Morocco and Iran was reported. 

Phenolic compounds are secondary metabolites of plants and are known to be important for 

human health as well as their physiological effects on the plant. Many studies indicate that high 

consumption of polyphenols is protective against cancer and inflammatory diseases. Quince is 

in demand as a good, low-cost and widely available nutritional source for health-promoting 

effects such as antioxidant and ulcerative properties.  It is stated that different parts of the quince 

contain significant and different amounts of phenolic compounds. Extraction processes are 

decisive on the amount of phenolic content, as they can be carried out with different techniques 

(maceration, soxhlet, ultrasound-assisted etc.) and under different extraction conditions 

(solvent type, temperature, concentration etc.). In this study, the effects of different extraction 

methods (ultrasonically assisted or maceration), solvent type (water, methanol and acetone) and 

concentration on the phenolic component content of quince leaf and peel were investigated. The 

air-dried leaves and freeze-dried fruit peels were treated solvent as 1:40 (w/v) ratio at room 

temperature. The total phenolic content was performed with the Folin-Ciocalteu method. The 

ultrasound-assisted extraction with acetone:water gave higher total phenolic content both of 

quince leaf and peel. This study reveals that the extraction process affects the phenolic content, 

significantly. 

Keywords: Quince, total phenolic content, ultrasound-assisted, maceration 
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ÖZET 
 

COVID-19 salgını 12 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve insandan 

insana damlacık enfeksiyonu halinde bulaşan, hızla yayılan bir virüstür. Tüm dünyaya yayılan 

COVID-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilmiştir. 

COVID-19 pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son derece önemli bir halk 

sorunudur. Son yirmi yılda meydana gelen üçüncü koronavirüs salgını, dünya ekonomisine ve 

toplum sağlığına ciddi zararlar vermektedir. Son derece bulaşıcı olan COVID-19 enfeksiyonu 

bugüne kadar milyonlarca insanı etkileyerek dünya çapında yüz binlerce ölüme yol açmıştır. 

 COVID-19 oldukça bulaşıcı doğasının yanı sıra, yayılmasının ana nedeni bulunan aşı 

tedavilerinin dünya genelinde henüz tam yaygınlaşmamış olmasıdır. Fakat aşı tedavisine ek 

olarak alternatif beslenme yöntemlerinin bu süreçte önemi daha da artmıştır. Bu nedenle, 

COVID-19 salgınını kontrol etmek için alternatif yöntemler bulmak gerekli hale gelmiştir. 
Çeşitli besinler, vitaminler ve mineraller bu yeni ortaya çıkan viral enfeksiyonunun kontrol 

edilmesinde ve önlenmesinde doğrudan veya dolaylı olarak rol oynadığı görülmüştür. Bu 

durum, COVID-19 ile mücadelede umut vericidir.  Omega-3 yağ asitleri, kaliteli protein 

kaynakları, antioksidan vitaminler, D vitamini, B grubu vitaminler ve çeşitli minerallerin 

günlük tüketimi önem arz etmektedir. COVID-19 tanısı almış bireylerin rutin tedavisinin yanı 

sıra beslenme durumları da analiz edilerek gerekli besin takviyeleri verilmelidir. COVID-19'un 

neden olduğu enfeksiyona karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için besinlerin potansiyel 

etkilerini bu bağlamda önemsiyoruz. Bu derlemede, COVID-19 pandemi sürecinde bağışıklık 

sisteminin desteklenmesi üzerindeki etkileri açısından mikro besin öğeleri (vitamin ve 

mineraller) ve daha önce bilinen koronavirüs enfeksiyonları ve RNA tabanlı virüs 

enfeksiyonlarının yanı sıra genel antiviral tedaviler için farklı mevcut beslenme temelli 

çalışmalar incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bağışıklık sistemi, COVID-19, vitamin ve mineraller 
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Özet: Gıda alerjisi spesifik gıda maddelerine karşı oluşan anormal immünolojik tepkilerdir. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sanayinin gelişmesine ve modern yaşamın getirdiği 

yeniliklere bağlı olarak alerji gösteren çocuk ve birey sayısında artışlar dikkat çekmektedir. Bir 

gıdaya alerjisi olan kişi o gıdayı tüketene kadar alerjik reaksiyon gösterebileceğinin farkına 

varmamaktadır. Gıda alımı ile tetiklenen alerjik reaksiyonların tespit edilmesi ise zordur. 

Gelişen bu reaksiyonlar immünolojik reaksiyonlar olarak immünoglobulin E’ye (IgE) bağlı 

olan ve non IgE ile kombine olarak gelişebilmektedir. Bu nedenle bazı özel testler uygulanması 

gerekmektedir. IgE aracılı besin alerjisi testlerinde ne fazla deri prick testi ve serum alerjen 

spesifik IgE ölçümü yapılır. Çift kör plasebo kontrollü besin provakasyon testi gıda alerjisinin 

belirlenmesinde altın standarttır. IgE’ye bağlı olan tepkimeler 2 saat içinde kendini belli 

ederken non-IgE aracılı tepkimeler 2 saat sonrasında meydana gelir. Bağışıklık sisteminin 

vermiş olduğu bu yanıtlar kişiden kişiye göre değişmektedir. Yoğunluklu olarak solunum ve 

dolaşım sistemleri başta olmak üzere cilt reaksiyonları, anjiyoödem, ürtiker görülebileceği gibi 

anafilaksi gibi ciddi reaksiyonlar da görülebilmektedir. En fazla alerjen etkiye sahip olan inek 

sütü, buğday, yumurta, fıstık, soya, kabuklu deniz mahsülleri ve balık gibi gıdalardır.  

Abstract: Food allergies are abnormal immunological responses to specific foodstuffs. In 

developed and developing countries, the increase in the number of children and individuals with 

allergies due to the development of the industry and the innovations brought by modern life 

draws attention. A person who is allergic to a food does not realize that he or she may have an 

allergic reaction until they consume that food. It is difficult to detect allergic reactions triggered 

by food intake. These reactions can develop in combination with immunoglobulin E (IgE) and 

non IgE as immunological reactions. For this reason, some special tests must be applied. In IgE-

mediated food allergy tests, skin prick test and serum allergen-specific IgE are mostly 

measured. The double-blind placebo-controlled food provocation test is the gold standard in 
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determining food allergy. Reactions dependent on IgE manifest within 2 hours, while non-IgE 

mediated reactions occur after 2 hours. These responses given by the immune system vary from 

person to person. Serious reactions such as anaphylaxis, as well as skin reactions, angioedema, 

urticaria can be seen, especially in the respiratory and circulatory systems. Foods such as cow's 

milk, wheat, eggs, peanuts, soy, shellfish and fish are the most allergenic. 
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Compaction technologies have been used long time leather. But the best-known compaction 

technologies is included briquetting. This article explains how the use of maize stalk waste 

briquettes. The materials were dried up to 8 – 10% moisture content (M10) and they were 

grinded into (2-5) - (7-10) mm size. The study is done with a newly developed hydraulic press 

for briquetting. Grinded maize stalks were pressed under 80 MPa. The objective of the present 

study is to give theoretical analyses of parameters which have an impact on briquette quality. 

The physical-mechanical properties of the briquettes are then provided. 

Key Words: Maize stalk residues, Energy, Briquette 
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S.aureus is a food-borne pathogen that produces enterotoxins that are resistant to many 

applications, particularly heat treatment, and 35-50% of its strains are capable of producing 

enterotoxin. The ingestion of S.aureus through food causes serious diseases such as meningitis, 

septicemia, endocarditis, arthritis and bacteremia. For this reason, fast, reliable, practical and 

economical determination of S.aureus in foodstuffs is very important for food safety and human 

health. Molecular identification methods such as PCR, MLST, 16S rRNA sequencing and 

MALDI-TOF (MatrixAssistedLaserDesorption/ Ionization) have made significant 

contributions in the field of microbiology. The working principle of MALDI-TOF MS, which 

is used among these methods, is based on the identification of microorganisms by matching the 

spectra generated by the ions recorded as a result of the ions passing through the 

electromagnetic flight tube after ionization and hitting the detector at different times with the 

laser shots of the molecules belonging to microorganisms with the spectra in the database of 

the device. Studies conducted with staphylococci show that MALDI-TOF is successful in 

differentiating S.aureus on the basis of species. The presence of species-specific genes is 

investigated in the identification of S.aureus by PCR method. The nuc gene responsible for the 

extracellular thermostable nuclease enzyme, the coa gene responsible for coagulase activity, 

the femB gene responsible for transferase activity, the spa gene encoding the protein A, and the 

sea, seb, sec, sed and see genes responsible for the enterotoxin production are the most studied 

genes for identification. Detection and identification of the 16S ribosomal RNA (16SrRNA) 

gene by specific sequence is a reliable method frequently used in the molecular identification 

of S. aureus strains. With appropriate primer pairs designed from the conserved region of 

16SrRNA gene sequences, bacterial detection can be performed quickly and accurately. 

MLST(Multilocus sequence typing) is a widely accepted DNA sequencing method based on 

the analysis of conserved genes. This technique employs certain portions of the seven essential 

genes conserved. Fragments of about 450-500 base pairs in the interior of each gene are 
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sequenced by the automated DNA sequencer. For this purpose, for S.aureus, the data obtained 

by MLST is quite successful for species separation. 

Molecular identification methods are very important in terms of public health and food safety 

because they give fast and reliable results and allow quick and accurate measures for 

microorganism eradication. 

 Keywords: S.aureus, moleculer identification, public health, food safety 
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YARI KURAK İKLİM KOŞULLARINDAKİ FARKLI İKİ MERA KESİMİNDE 

TOPRAK ORGANİK KARBON STOKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Emre ÇOMAKLI 

Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 

  

Özet 

Dünyadaki toprak karbonunun % 30' unu depolayan mera arazileri; özellikle küresel ısınmanın 

olumsuz etkilerinin minimize edilmesinde etkili bir azaltım aracıdır. Ülkemizin de yaklaşık 

%18,7’sini kaplayan meralarda (14,6 milyon ha.) sürdürülebilir yönetim ilkelerine uyulmaması 

sonucunda bitki örtüsü aşırı tahrip olmuş ve özellikle toprak erozyonuna maruz kalmıştır. Doğal 

kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini tehdit eden başta erozyon olmak üzere arazi bozulumu ve 

bunun son noktası çölleşmenin önüne geçilmesi son derece önem arz etmektedir. Bu bağlamda 

meralarda, toprak verimliliğinin önemli bir göstergesi olan toprak organik karbon miktarı önem 

arz etmektedir. Erzurum ili Aziziye ilçesi Özbek Mahallesi sınırlarında bulunan meralarda 

yapılan bu çalışmada, farklı durumdaki iki mera arazisinde toprakta (0-30 cm) tutulan karbon 

miktarlarının karşılaştırılması hedeflenmiştir. Mera kesimlerinin; durumları, toprağı kaplama 

oranları (TKO) ve rastgele yöntemle örneklenen topraklarda ise hacim ağırlığı, pH, tekstür 

sınıfı, kireç ve karbon miktarları belirlenmiştir. Her iki mera kesiminde de ortalama pH nötr ve 

hafif asidik arasındaki değerlerde tespit edilmiştir. Zayıf mera kesiminde tekstür sınıfı Tın, orta 

mera kesiminde ise Kili-Tın olarak bulunmuştur. Kireç miktarları bakımından her iki mera 

kesimi az kireçli sınıfta yer almaktadır. TKO ve organik karbon stoklarının orta sınıfta yer alan 

mera kesiminde zayıf sınıfta yer alan mera kesimine nazaran daha yüksek durumda olduğu 

belirlenmiştir. Orta durumda yer alan mera kesiminde (58,1 ton/ha) tutulan karbon miktarının 

zayıf durumdaki mera kesimine göre (26,3 ton/ha) yaklaşık 2,5 kat daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir. Bu farklılığın hatalı arazi yönetim uygulamaları ve erozyonun bir sonucu olduğu 

düşünülmektedir. Sonuç olarak; erozyonun önlenmesi ve özellikle tutulan karbon miktarlarının 

arttırılması için düzensiz, ağır ve zamansız otlatmalarla verimsizleşen meraların ıslah edilmesi 

önem arz etmektedir. Ayrıca mera durumunun tespitine toprak organik karbonunun da bir kalite 

göstergesi olarak dâhil edilebileceği önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Mera durumu, karbon stokları, toprak, erozyon 
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COMPARISON OF SOIL ORGANIC CARBON STOCKS IN TWO DIFFERENT 

RANGELAND UNDER SEMI-ARID CLIMATIC CONDITIONS 

Emre ÇOMAKLI 

Atatürk University Environmental Problems Research and Application Center 

  

Abstract 

Rangelands that store 30% of the world's soil carbon; It is an effective abatement tool, especially 

in minimizing the negative effects of global warming. As a result of failure to comply with the 

principles of sustainable management in the rangelands that cover 18,7% of our country (14,6 

million ha.), the vegetation has been severely damaged and especially exposed to soil erosion. 

It is extremely important to prevent land degradation, especially erosion, and the last point of 

this, desertification, which threatens the sustainability of our natural resources. In this context, 

soil organic carbon amount, which is an important indicator of soil fertility in rangelands, is 

important. In this study conducted in Erzurum province, Aziziye district (Özbek town), it was 

aimed to compare the amount of carbon captured in the soil (0-30 cm) in two rangeland with 

different conditions. Rangeland sections; conditions, canopy coverage ratio (CCR) and bulk 

density, pH, texture class, lime, and carbon amounts in soils sampled by random method. 

Average pH values were determined between neutral and slightly acidic in both rangeland areas. 

The texture class is found as loam in the weak rangeland part and as clay-loam in the middle 

rangeland part. In terms of lime amounts, both rangeland areas are included in the less lime 

class. It has been determined that CCR and organic carbon stocks are higher in the middle-class 

rangeland site compared to the poor-class rangeland site. It has been determined that the amount 

of carbon retained in the middle state rangeland section (58.1 ton/ha) is approximately 2.5 times 

higher than the lean rangeland part (26.3 ton/ha). This difference is thought to be a result of 

faulty land management practices and erosion. As a result; to prevent erosion and especially to 

increase the amount of carbon captured, it is important to improve the rangelands that become 

inefficient with irregular, heavy, and timeless grazing. Also, soil organic carbon can be included 

as a quality indicator in rangeland management plans. 

Keywords: Rangeland condition, carbon stocks, soil, erosion 
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BURRATA PEYNİRİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR VE ÜRETİMDE PROBİYOTİK 

BAKTERİ KULLANIMI   

Sözel Bildiri  

Nilüfer Sena AYDOĞDU1, Tuğba KÖK TAŞ1 

1Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

 

Tüm dünyada toplumlar beslenme ve sağlık arasındaki ilişkinin bilincine vardıkça faydalı gıda 

ve gıda bileşenleri konusunda araştırmalarda artmaya başlamıştır. Fonksiyonel gıdalar 

grubunda tanımlanan probiyotik ürünler, çeşitli alternatif ürünlerle pazarda bulunmaktadır. 

Probiyotiklerin gıdalara eklenmesi olumlu sağlık etkilerinin yanında ürünün tadına, lezzetine, 

rengine, dokusuna ve besin değerine de olumlu katkı da bulunur. Peynir, günümüzde mevcut 

olan çok yönlü gıda ürünlerinden biridir, birçok damak tadına hitap eder ve tüm yaş grupları 

için uygundur. Çok yönlülüğü, probiyotik bir gıda taşıyıcısı olarak birçok pazarlama stratejisi 

için fırsatlar sunmaktadır. Probiyotik bakteri canlılığının yüksek tutulması peynirlerde 

kullanılması sağlık durumunu ve ürünlerin kalitesini iyileştirmenin yanı sıra probiyotik ürün 

yelpazesini de arttırmaktadır. 

Taze peynirler (olgunlaşmanın olmadığı peynirlerde), kısa raf ömrüne sahip olduklarından 

probiyotiklerin yaşayabilirliklerinin uzun süreli olgunlaşan peynirlere göre daha fazla olduğu 

bildirilmiştir. Burrata peyniri hem İtalya'da hem de yurtdışında üretilen inek veya manda 

sütünden yapılan taze bir peynirdir ve popüler süt ürünlerindendir. Bu nedenle bu araştırmada 

Burrata peynirinin seçilmesi, probiyotik bakteri canlılık içeriği açısından önemli bir araç 

olabileceği düşünülmüştür. Burrata peyniri ile ilgili yapılan araştırmalar ve peynirin probiyotik 

mikroorganizmaları ile zenginleştirilmesiyle üretiminde kullanılabilirliği paylaşılacaktır.  

Peynire probiyotik özellikli bakterilerin ilavesi sağlık açısından pozitif etkisi olacağı, ürünlerin 

kalitesini iyileştireceği ve aynı zamanda probiyotik ürün yelpazesini de arttıracağı 

düşünülmektedir. Probiyotik peynirlerin başarılı bir şekilde üretilmesi peynir endüstrilerine, 

mevcut ürünler üzerinde rekabet avantajı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Peynir, Probiyotik, Fonksiyonel gıdalar 
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TUZ TOLERANSINDA FARKLILIK GÖSTEREN İKİ KOLZA ÇEŞİDİNİN 

KARŞILAŞTIRMALI FİZYOLOJİK VE PROTEOMİK ANALİZLERİ 

Sözlü Bildiri 

Hakan TERZİ 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 

 

Tuzluluk stresi, dünya çapında en önemli abiyotik stres faktörlerinden biridir ve etkileri küresel 

iklim değişikliği nedeniyle artmaktadır. Bitkilerin tuz stresine uyum sağlama mekanizması 

kapsamlı bir şekilde çalışılmış olsa da, bitkilerin çimlenme evresindeki adaptasyon stratejileri 

belirsizliğini korumaktadır. Bu çalışmada, fizyolojik analizlerle birlikte karşılaştırmalı 

proteomik analizler, çimlenen kolza çeşitlerinde (Caravel ve Sary) NaCl stresine karşı olan 

cevaplarını araştırmak için kullanılmıştır. Caravel çeşidi tuz stresi altında tohum çimlenmesi ve 

fide büyümesi açısından daha iyi performans göstermiştir. Bu nedenle, Sary çeşidine göre 

Caravel çeşidinin tuzluluğa daha toleranslı olduğu belirlenmiştir. Kök proteinleri, iki boyutlu 

jel elektroforezi ile ayrıştırılmış ve tuz stresine yanıt olarak ifadesi değişen proteinlerin 

tanımlanması için MALDI-TOF/TOF kütle spektrometresi kullanılmıştır. Proteomik analizler, 

kolza çeşitlerinin kök dokularında esas olarak protein metabolizması, stres savunması, hücre 

iskeleti, hücre çeperi ve enerji metabolizması ile ilgili proteinlerin farklı şekilde ifade olduğunu 

göstermiştir. Karşılaştırmalı proteomik analiz, Caravel ve Sary çeşidinin 100 mM NaCl ile 

muamele edilmiş köklerinde sırasıyla 12 ve 27 proteinin farklı şekilde biriktiğini ortaya 

çıkarmıştır. Tuza duyarlı çeşit Sary, antioksidan savunma ve protein yıkım süreçlerinde rol 

oynayan proteinlerin birikimini göstermiştir. Bununla birlikte, moleküler şaperon seviyeleri, 

NaCl stresi altındaki Caravel çeşidinde daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuçlar, Caravel 

çeşidindeki tuzluluk toleransının, protein metabolizmasında rol oynayan proteinlerin yüksek 

miktarı ile ilişkili olabileceğini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Brassica napus, Çimlenme, Proteomik, Tuzluluk 
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ANTIBIOTIC RISK IN FOOD INDUSTRY 

Oral Presentation 

Zehra Tuğçe Toprak, Pınar Şanlıbaba 

Ankara University, Food Engineering Department 

Antibiotics, inhibit or stop bacterial growth, are substances that can be produced naturally, 

semi-synthetic and synthetically. Antibiotics, the most frequently used drug group all over the 

world, can be classified according to their various features like their degree of action, 

mechanism of action, and chemical structure on microorganisms. Antibiotic resistance resulting 

from the unnecessary and misuse of antibiotics is an important public health problem in the 

international arena today. The most important risk factors for animal and human health in the 

formation of resistance depend on antibiotic applications. 

 

Antibiotics cannot be completely removed from the body as a result of giving more than the 

prescribed doses to the animals and especially when the animals applied to the drug are sent to 

the slaughter without using the legal waiting period or using the milk. Accordingly, antibiotic 

residues, important in terms of food safety, can be found in the tissues and organs of animals 

and animal foods obtained from them. Multiple antibiotic resistant bacteria types can be seen 

with excessive and unconscious antimicrobial use in farm animals and antibiotics resistant food-

borne infections in humans. 

 

The use of antibiotics for growth-promoting purposes in animals causes the formation of 

multiple resistant bacteria populations. Due to the increasing resistance, the use of antibiotics 

as feed additives is completely prohibited in our country, except for the purposes of disease, 

treatment or protection of animals, in accordance with the European Union (EU) legislation. 

The rise of resistant pathogens as well as lower antibiotic diversity rates put humanity at risk of 

returning to the "pre-antibiotic era". To deal with this condition, antibiotics should be used only 

for therapeutic purposes. In order to ensure food safety and protect public health, attention 

should be paid to the necessary expulsion and waiting time after application in antibiotic 

treatments. 
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The solution proposal of the scientific world to the developing resistance problem was primarily 

the development of new antibiotics. However, due to the diverse antibiotic nowadays, the trend 

towards alternative antimicrobials such as bacteriocins and bacteriophages has begun. In order 

not to return to the pre-antibiotic period, the most important solution is to use antibiotics only 

when necessary, at the appropriate dosage and time. Reducing the use of antibiotics should be 

ensured with vaccination, prebiotic and probiotic practices, and unnecessary antibiotic use 

should be prevented with Good Hygiene Practices, Good Management Practices and Hazard 

Analysis Critical Control Points (HACCP) principles. 

 

 

 

Keywords: antibiotic resistance, food, microorganism, health 
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TEKNİK ALANDA FORMALDEHİT ve KSİLEN GAZI BUHARI ETKİNLİĞİNİN 

ARAŞTIRILMASI 
 

Serdar Aday1 

 
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji A.D. 
 

saday@istanbul.edu.tr 
 

Amaç  
Tıbbi Patoloji Laboratuvarlarında rutinproseslerden kaynaklanan FA ve XY gazı buharının 

ortamda miktarının tesbit edilmesi, azaltılması ve etkisinin minimize edilmesi hedeflenmiştir. Günlük 
Patolojik işlem sayısı ortalama 150-200 adet örnek fiksasyon ve proseseinden oluşur.  Doku ve/veya 
organlardan oluşan örnekler; kullanıma hazır %10 formaldehit (FA) ile fikse edilir. Fikse örnek;  daha 
sonra doku takip aşamalarından (aseton, asit, alkol v.b.) kimyasal ajanlar farklı konsantrasyonlarda 
defaatle kullanılarak takip prosesi gerçekleştirilir.  

Materyal Metod 
 Rutin doku takip prosesindetoksik sınıfta yer alan en önemli kimyasal unsur farklı 
konsantrasyonlarda kullanılabilen formaldehittir. Diğer zararlı unsur ise Xylene(ksilen-ksilol) dir. 
Solunum düzeyinde olacak şekilde yaka kartı ile anlık ölçüm yapılmıştır. Rutin proses içerisinde 4 
laboratuvar görevlimize Rutin Makroskopi salonumuzda etkin cebri rutin havalandırma unsuru faal 
olacak şekilde FA gazı buharı maruziyet tesbiti 15dakikalık STEL ölçümü, eş zamanlı olarak da dört 
farklı görevlimize solunum düzeyinde olmak kaydı ile proses dahilinde XY gazı buharı maruziyet itesbit 
kartı 15 dak STEL ölçümü, rutin cebri havalandırma faal olacak şekilde yapılmıştır.  
15 dakika sonra tüm kartlar ölçüm program şartlarına uygun şekilde toplanmış, her kart isim, görev yeri, 
tarih, saat, süre, görev, kullanılan ekipman bilgisi not edilerek yüklenici akredite kuruma ölçüm 
yapılmak üzere gönderilmiştir. 
Rutin ‘Makroskopi Laboratuvarımız’da FA uygulaması yapan grup değerleri, Tablo.1 ve Tablo.2’de 
gösterilmiştir.  FA gazı buharı ölçümleri 15 dak STEL olarak; 2. ve 3. çalışanımızda ölçümünün normal 
değerlerde 0,13 ppm (0,75-2 ppm), 1. çalışanımızda 10 >ppm, 4.çalışanımızda ise 8,8 ppm olarak 
bulunmuştur. Yüksek değer görülen 1. Ve 4. Çalışanlarımızda ölçümler 19.03.2020 tarihinde aynı 
şartlarda tekrar edilmiştir. Yineleme sonucunda 1. Ve 4. Çalışanımızda 0,13 ppm normal değerler tesbit 
edilmiştir. 

Sonuç 
Formaldehit gazı buharı ve ksilen gazı buharı sonuçlarının etkin bir şekilde yaka kartı ile 

yapılabildiği görülmüşür. Rutin ‘MakroskopiLaboratuvarımız’da FA uygulaması yapan grup değerleri, 
Tablo.1 ve Tablo.2’de gösterilmiştir. Bu grupta yer alan iki görevlimizde elde edilen sonuçların 
standartların üzerinde diğer iki görevlimizde ise standartlara uygun sonuçlar elde edilmiştir. Tekrar 
ölçüm sonuçları incelendiğinde; FA gazı buharı yüksek olan iki çalışanımızda da diğer çalışanlarımızda 
elde edilen sonuç 0,13ppm görülmüştür. XY gazı buharı ölçümlerinin ise normal değerlerde 
saptanmıştır. Laboratuvar ölçümlerinin mevzuata uygun şekilde uygulanması yanı sıra çalışanların da iş 
ve işlemlerinde özenli ve dikkatli olmaları gerektiği görülmektedir. Toksik etkiye açık birimlerde 
işlemlerin en kısa  sürede ve en etkin şekilde, dikkatle yapılması, kooperasyonun artırılması maruziyetin 
engellenmesinde etkin bir yöntem olduğunu göstermektedir. 
 
 
Keywords: xylene, formaldehit, maruziyet 
 
 
 
 
 

                                            2020 Dönemi SAH Maruziyet Ölçümleri.                              Tablo1 
Tür FA 
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Sahalar  
 Tarih  Yer Kullanıcı Süre Sonuç 

(ppm) 
Ölçüm Durum Marj 

(ppm) 
1 
 

11.03.2020 
15:00-
15:15 

SH-
Sindirim 
Sk.  

E.D. 15 
Dak 

10 > STEL YÜKSEK 
TEKRAR 

0,75-2 

1.Tekrar 
 

11.06.2020 SH-
Sindirim 
Sk.  

E.D. 15 
Dak 

0,13 STEL O.K. 0,75-2 

2 
 

11.03.2020 
15:00-
15:15 

SH- 
Yumuşak 
Doku Sk. 

Y.Ç. 15 
Dak 

0,13 STEL O.K. 0,75-2 

3 
 

11.03.2020 
15:00-
15:15 

SH- 
Yumuşak 
Doku Sk. 

A.Y. 15 
Dak 

0,13 STEL O.K. 0,75-2 

4 
 

11.06.2020 
15:00-
15:15 

SH-
Makroskopi 

H.T. 
Temizlik 
Gör 

15 
Dak 

8,8 STEL YÜKSEK 
TEKRAR 

0,75-2 

4.Tekrar 
 

19.06.2020 
15:00-
15:15 

SH-
Makroskopi 

H.T. 
Temizlik 
Gör 

15 
Dak 

 0,13 STEL O.K. 0,75-2 

 

 

 

 

2020 Dönemi SAH MaruziyetÖlçümleri.                                                                                  Tablo.2 
 
Tür XYL-Konvansiyonel 

 
Sahalar  

 
 Tarih  Yer Kullanıcı Süre Sonuç 

(ppm) 
Ölçüm Durum Marj 

(ppm) 
1 
 

11.03.2020 
09:00-09:15 

SH-
Frozen 

İ.P. 15 Dak 16 STEL O.K. 0-150 

2 
 

11.03.2020 
09:00-09:15 
 

Sitoloji 
Lab-
SAH 

K.Y. 15 Dak 28 STEL O.K. 0-150 

3 
 

10.03.2020 
10:00-10:15 
 

İHK 
Lb 
SAH 
 

J.H. 15 Dak 3,3 STEL O.K. 0-150 

4 
 

19.03.2020 
15:00-15:15 
 

Boya 
Etüv 
Odası 
SAH 

Y.A. 15 Dak 38 STEL O.K. 0-150 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

Tıbbi Laboratuvar Teknik Alanlarında Tehlikeli Kimyasal Gaz Buharlarının Ölçülmesi 
Faaliyetinde Personel Profilinin Ölçüm Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi 

 
Serdar Aday1 

 
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji A.D. 

 

saday@istanbul.edu.tr 

 
Amaç 
Formaldehit ve ksilenmaruziyeti kanda, idrarda madde veya metabolitlerinin ölçümü ile 

belirlenememektedir. Bunun nedeni, metabolit ölçümünün bu maddelere özgü 

olmamasıdır.Kişi çalışma ortamı dışında da formaldehit ve ksilen’e maruz kalabileceğinden, 

gerçekte tıbbi patoloji laboratuvar kaynaklı maruziyetini göstermez. Bu nedenle çalışan 

personelin laboratuvar kaynaklı formaldehit ve ksilenmalebletinin solunum düzeyinde yaka 

kartı ile ölçülmesi gereklidir. 

Materyal Metod 
Teknik alanda,solunum düzeyinde yaka kartı ile toplam 56 adet ölçüm yapılmıştır.Görevli 

personelin görevi gereği işlem aşamasında önceden planlanan ve maruziyet etkisinin en üst 

düzeyde bulunduğu aşama ve zamanlarda ölçümler yapılmıştır.Ölçümler STEL ve TWA 

klasmanında 15 dak, 30 dak ve 8 saat olmak üzere 3 farklı zaman diliminde yapılmıştır.Çalışma 

teknik alanad görev alan tüm personelimizi kapsar nitelikte yapılmıştır.Ölçümler; Formaldehit 

ve Ksilen Gazı Maruziyettesbit Yönergesine uygun yapılmıştır.Ölçümlerin tamamlanması ile, 

değerlendirme için kartlar yüklenici firma koordinasyonunda akredite 

kurumagönderilmiştir.Akredite kurumdan ıslak imzalı ve sertifikalı halde gelen sonuçlar 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular 
Laboratuvarımızda solunum düzeyinde yaka kartı ile 32adet ksilen, 34 adet formaldehit buharı 

gazı tesbit kartı kullanılarak solunum düzeyinde toplam 56 adet sertifikalı ve geçerli ölçüm 

yapılmıştır.Ksilen buharı gazı maruziyet kartlarının 18 adet 30 dakikalık STEL, 14 adet 15 

dakikalık STEL, formaldehit gazı buharı maruziyetitesbiti için ise 13 adet 30 dakikalık STEL, 

9 adet15 dakikalık STEL, 2 adet 8 saatlik TWA ölçümü yapılmıştır.Ölçümlerden 5 adet ksilen 

ve 7 adet formaldehit buharı gazı maruziyettesbit ölçümü farklı bir yerleşkede 

yapılmıştır.Yapılan değerlendirmede; 2 adet ksilen ve 2 adet formaldehit gazı buharı 

maruziyettesbit kartı ölçümünde izin verilen limitlerin üstünde değer saptanmıştır.Yüksek 

maruziyet görülen personelimiz ksilen ölçüm klasmanında 2 laboratuvar görevlisi, formaldehit 

klasmanında ise toplam 6 personelimiz 2kişi temizlik görevlisi, 2 laboratuvar görevlisi ile1 

TUÖ olduğu görülmüştür. 

Sonuç 
Tıbbi laboratuvar teknik alanlarında tehlikeli kimyasalların kullanılması vazgeçilmez ise de 

alınacak önlemler ile tehlikeli kimyasal maddelerin etkilerinin minimalize edilmesi 

mümkündür. Ancak bu etkinin tamamen yok edilmesi ise hayatın doğal akışına uygun değildir. 

Tehlikeli kimyasal ürünler ile çalışan teknik sahalarda ve Tıbbi  laboratuvarlarda rutin iş ve 

işlemlerinin sağlıklı şekilde devamı için görülen tüm aksaklıklarda kök neden analizi ile 

sorunun odağına inilmesi çözümlerin bu noktalardan başlatılması sistemetik hataların önüne 

geçilmesini, tehlikeli işlerde de güvenli ortamların sağlanabileceğini göstermektedir. 

 

Keywords: Teknik Alan, İSG, Kalite. 
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FOODBORNE PATHOGEN VIRUSES 

 
Oral Presentation 

 
Esra Şentürk, Pınar Şanlıbaba 

 
Ankara University, Faculty of Engineering, Department of Food Engineering 

 
 
Foodborne diseases create a significant threat to global human health and economy. With 

foodborne viruses being recognized as one of the agents that threaten food safety, it has become 

a major concern in recent years. Viruses are considered to be the main cause of foodborne 

illnesses worldwide today. Contamination of food with viruses can occur at any stage of the 

food processing process, beginning before harvest. Contamination of food with viruses can 

occur as a result of fecal transmission. That's why personal hygiene and good food hygiene 

practices are essential to help minimize the spread of viruses in the food chain. Foodborne 

viruses are more resistant to physical-chemical processes and environmental conditions than 

bacteria, thanks to their structural features. For this reason, there have been troubles in the food 

industry in their control. Most foodborne viruses have a low infection dose, are stable and can 

persist in food for a long time without loss of contagiousness. Direct detection and proper 

identification of viruses in food products is also a challenge due to the wide variety and 

complexity of foods and other heterogeneous distribution of viruses in contaminated foodstuffs. 

Detecting viruses that cause foodborne diseases and their rapid and early diagnosis are vital to 

prevent epidemics. Current virus detection methods for foods are based on molecular methods 

such as reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) or next-generation 

sequencing (NGS). Noroviruses (NoV) and Hepatitis A virus (HAV) are the most common 

viruses associated with foodborne infections. Hepatitis E virus, Astrovirus, Human Rotavirus, 

Adenovirus, Aichi virus, Enterovirus, Sapovirus, Parvovirus, and Coronaviruses can also be 

counted among the foodborne viruses. Fresh fruit and vegetables such as strawberries and 

raspberries, bivalve molluscan shellfish such as oysters and mussels, raw or undercooked deli 

meats and other ready-to-eat foods are among the foods most associated with viral outbreaks. 

There is a great lack of information on issues such as how viruses are transmitted through the 

food chain, their contribution to general foodborne diseases, virus survival and elimination from 

food, and identification of viruses. Therefore, more research and studies are needed for the rapid 

detection and control of viruses in foods. 

 

 

 

Key Words: Viruses, Food, Foodborne Pathogen, Norovirus, Hepatitis 
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SULAMA ORANININ DEĞİŞİMİ: KÜTAHYA, TAVŞANLI ve ÇAVDARHİSAR 

SULAMA ŞEBEKELERİ 

Merve AKBABA 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 

Su kaynaklarının yönetiminde en önemli konulardan bir tanesi tarımsal sulama yönetimidir. 

Kullanılabilir su kaynaklarının %74’ü tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Tarımsal sulamada 

suyun ve sulama alanının etkin kullanımı önemli bir konudur. Sulama alanının etkin kullanımını 

belirlemede kullanılan en uygun gösterge sulama oranıdır. Sulama oranı bir sulama şebekesinde 

sulamaya açılan alan içerisinde sulanan alanı belirlemede kullanılan en önemli performans 

göstergesidir. Araştırmada Kütahya bölgesinde yer alan Kütahya, Tavşanlı ve Çavdarhisar 

sulama şebekeleri materyal olarak alınmıştır. Araştırmada materyal olarak alınan sulama 

şebekelerinin sulama oranının değişimi ve sulama oranının düşmesinin nedenleri belirlenmeye 

çalışılmıştır. Kütahya sulaması toplam 2207 ha, Tavşanlı sulaması 6215 ha ve Çavdarhisar 

sulaması 4930 ha’dır. Kütahya sulama şebekesinin ortalama sulama oranı %17, Tavşanlı 

sulamasının %11 ve Çavdarhisar sulama şebekesinin sulama oranı ise %4’dür. Bölgede 

ortalama sulama oranı %48’ ülkemiz sulama oranı ortalaması ise %62’dir. 11. Kalkınma planı 

hedefleri içerisinde ülkemiz sulama şebekelerinde sulama oranının %68’e yükseltilmesi 

hedeflenmektedir. Materyal olarak seçilen sulama şebekelerinde sulama oranı oldukça 

düşüktür. Yapılan araştırmada bölgede yağışların yeterli görülmesi ve su talebinin olmaması 

nedeniyle Kütahya sulamasında alanın %46’sı, Tavşanlı sulamasında %71’i ve Çavdarhisar 

sulamasında ise %30’u sulanmamıştır. Bölgede sosyal ve ekonomik nedenlerle sulanmayan 

alan Kütahya sulamasında %38, Tavşanlı sulamasında %15 ve Çavdarhisar sulamasında ise 

%30’dur. Araştırmaya konu olan sulama şebekelerinde sulama suyu kullanımı incelendiğinde 

Kütahya, Tavşanlı ve Çavdarhisar sulamalarında ihtiyacın karşılama oranı sırasıyla 2.36, 2.02 

ve 3.64 olarak gerçekleşmiştir. Görüldüğü gibi ihtiyacın 2-3 katı sulama suyu kullanılmıştır. 

Sulama şebekeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde çok kötü durumda olduğu 

görülmektedir. Sulama şebekeleri hem yönetim hem de altyapı olarak yeniden yapılandırmalı 

ve bölge çiftçisi ile ortak çalışmalara yapılarak gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.   

Anahtar kelimeler: Sulama, Sulama şebekesi, Sulama oranı, İhtiyacın karşılanma oranı 
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Kinesiophobia in Multiple Sclerosis 

Burak KESE1, Gülfidan TOKGÖZ2 

1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Bilecik 

2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul 

Introduction: Multiple Sclerosis (MS) is a central nervous system disease characterized by 

inflammation, demyelination, and axonal damage, showing a wide variety of clinical signs and 

symptoms. The term kinesophobia has been defined by researchers as anxiety towards activity 

and physical movement resulting from painful injury and a sensation of sensitivity to re-injury. 

Purpose: The aim of our study is to examine kinesophobia studies in individuals with MS. 

Method: In this study, databases of "Google Scholar", "Pedro", "Pubmed" were searched using 

the keywords "multiple sclerosis", "kinesiophobia", "injury", "avoidance behavior". The start 

and end time period of the study was not limited. Randomized controlled kinesophobia studies 

in individuals with MS were included in the study. 

Results: Three studies were reached that met the inclusion criteria of the study. One of these 

studies was a study explaining the effect of six-month yoga training on the physical and 

psychological status of individuals with MS, the relationship between functional capacity and 

quality of life of kinesophobia, and fatigue and physical disability in individuals with MS with 

a structural equation modeling approach. In two of these studies, kinesiophobia was evaluated 

with the Tampa Kinesophobia Scale (TSK), while in one, it was evaluated with the Tampa 

Kinesophobia Fatigue Scale. 

Discussion: Various signs and symptoms with a chronic and progressive course of MS disease 

affect the quality of life, functional capacity, and physical performance of individuals. The 

cause of kinesophobia may develop as a result of pain and re-injury, as well as kinesiophobia 

due to fatigue in individuals with MS. Kinesiophobia affects the physical and psychological 

state. Kinesiophobia studies are few in individuals with MS. Kinesiophobia should be included 

more in the rehabilitation and evaluation of MS. 

Keywords: Multiple Sclerosis, kinesiophobia, injury, avoidance 
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Obesity Prevalence and Its Effects on Functionality in Patients with Multiple Sclerosis 

Burak KESE1, Gülfidan TOKGÖZ2 

1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Bilecik 

2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul 

Introduction: Multiple Sclerosis (MS) is an autoimmune disease that affects the brain and 

spinal cord. It is the attempt of defensive cells in the immune system to destroy the myelin 

sheath around nerve cells as a foreign donor, the cause of which is not understood yet. As a 

result, various nervous system symptoms and signs occur. 

Purpose: To examine the prevalence of obesity and its effect on functionality in MS patients. 

Method: A total of 68 MS individuals, 44 females and 24 males, with a mean age of 47.03 ± 

8.39, mean body mass index of 26.43 ± 4.88, duration of illness, 7.48 ± 5.28 were included in 

the study. After the demographic information (gender, age, height, weight) of the cases were 

recorded, their physical activity levels were evaluated with the “International Physical 

Activity Scale (UFAA)” functional capacity with the 6-minute walking test (6 DKYT). The 

scales were evaluated using the Pearson Correlation test to examine the relationship between 

body mass index level and physical activity and functionality. 

Results: In our study, 12 of 68 individuals with MS were obese, while 28 were overweight, 

23 were normal weight and 5 were below the normal limit. There was a significant 

relationship between body mass index and UFAA (r = -0.418 p = 0.002), 6MWT (r = -0.547, 

p = 0.008) (p <0.05). There was no significant relationship between body mass index and 

disease duration (r = -0.269, p = 0.126), EDSS score (r = -0.597 p = 0.261) (p> 0.05). 

Discussion: Obesity prevalence is increasing day by day and it is an important global public 

health problem. According to our study, the prevalence of obesity in individuals with MS was 

found to be 17.64 percent. Obesity; causes many health problems due to its negative effects 

on body systems (endocrine system, cardiovascular system, respiratory system, 

gastrointestinal system, skin, genitourinary system, musculoskeletal system) and psychosocial 

status. As the body mass index increases, physical activity, and functional capacity decrease. 

There is a need for clinical studies involving more participants investigating the consequences 

of obesity in individuals with MS. 

Keywords: Multiple Sclerosis, obesity, functionality, physical activity 
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Türk Toplumundaki Kadınlarda Sigara Kullanımı 

 

Doç.Dr. Belgin YILDIRIM1, Prof.Dr. Şükran Özkahraman KOÇ2,  

Doç.Dr. Seher Sarıkaya KARABUDAK3 

 

1,3 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  
2 Süleyman Demirel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü 

  
Amaç; Kadınların sigara kullanım yaygınlığının belirlenmesi amacıyla planlanmış kesitsel tipte 

bir araştırmadır.  Çalışma,  Isparta ilindeki bir alışveriş merkezine 10 Aralık 2018- 2 Ocak 2019 

tarihleri arasında gelen araştırma kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 15-49 yaş 

arası kadınlar üzerinde yapılmıştır. Araştırma tarihleri arasında 317 kadın ile görüşülmüştür. 

Çalışma ile ilgili bilgiler verilmiştir. Araştırmayı katılmayı 82 kadın kabul etmemiştir. 

Çalışmada 274 kadın araştırmayı katılmayı kabul etmiş ve çalışmanın örneklemini 

oluşturmuştur. Araştırmada Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar 

Etik Kurulundan izin alınmıştır. Veri toplama formu, konu ile ilgili literatür incelenerek 

oluşturulmuştur. Anket formu; toplam 27 soru olup;  sosyo demografik ve sigara ile ilgili 

sorulardan oluşmuştur. IBM Statistics SPSS (21.0) istatistiksel analiz kullanılmıştır.  Verilerden 

elde edilen puanların aritmetik ortalaması, standart sapması, sayı ve yüzde hesaplamaları 

yapılmıştır.  

 

Bulgular; Araştırmadaki kadınların %53,9’u 31-45 yaş arası, %32,8’i ortaokul mezunudur. 

Kadınların %18,1’i sigara içmektedir. Sigara içen kadınların sigara başlama yaş ortalamaları 

19,38±4,27’dir. Sigara içen kadınların bir günde içtikleri sigara adet ortalaması 11,46±5,08’dir. 

Çalışmadaki kadınların yarısından fazlasının eğitim düzeyinin sigara içmeyi etkilemediğini 

ifade ettikleri, %79,7’sinin sigaranın sağlığa zararları olduğunu, %90’nın sigaranın ücretini 

pahalı bulduklarını belirttikleri görülmüştür. Kadınların yarısından fazlasının sigara ile ilgili 

eğitimin, okul öncesi ve ilkokulda verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Kadınların 

%62,7’sinin sigaranın zararları hakkında eğitim aldıklarını belirttikleri görülmüştür. Ayrıca 

kadınlar sigaranın zararları ile ilgili en çok radyo, televizyon ve internetten bilgi aldıklarını 

belirtmişlerdir. Sigara içen kadınların %42,9’u en çok maddi sıkıntı yaşadıkları dönemde sigara 

tüketimlerinin arttığını ifade etmişlerdir.   
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Sonuç, Araştırmadaki kadınların dörtte birine yakının sigara içtiği görülmüştür. 

Kadınlarda, sigara içme yaş ortalamasının düşük olması ve bir günde içilen sigara adetinin 

yarım paketten biraz fazla olması düşündürücüdür. Ayrıca fertil dönemindeki kadınların sigara 

içmesi; gebelik, fetüs ve çocuk açısından oldukça risklidir. Türkiye etkili tütün karşıtı 

politikaları uygulayan ülkelerden biridir. Özellikle tütünsüz Türkiye ve dünya için tütün karşıtı 

politikalara destek verilmeli ve kurallar sıkı sıkıya uygulanmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler; Kadın, Sigara, Sigara İçme, Toplum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
KADINLARIN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ (KKMM) BİLGİ 

DÜZEYLERİ VE UYGULAMALARI: KIRSAL BÖLGE ÖRNEĞİ 

Doç.Dr.Belgin YILDIRIM1, Uzman Hemşire Ayşe ÖZKAN2  

 

1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü  
2 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi 

Meme kanserinin erken tanısında memedeki kitlenin mümkün olan en erken dönemde 

saptanmasında bilinen yöntemler; kendi kendine meme muayenesi (KKMM), hekim tarafından 

yapılan klinik muayene ve mamografidir. Hemşiresinin birinci basamakta meme kanseri ile 

ilgili yaptığı eğitim ve taramalar çok önemlidir. Araştırma köylerde özellikle tarlalarda çalışan 

kadınların meme kanseri ile ilgili bilgi düzey ve uygulamalarını belirlemede çok önemlidir. 

 Amaç; Çalışma Aydın İli Efeler ilçesine bağlı Balta köyde gerçekleştirilmiştir. Köyde 

20- 70 yaş arasındaki kadınların KKMM konusundaki bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi 

amacıyla analitik kesitsel olarak planlanmıştır. Araştırmada veriler, 01 Nisan 2019-01 Haziran 

2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın evrenini 20-70 yaş arası 515 kadın 

oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş evrenin tamamına ulaşılmıştır. 

Araştırmanın verileri, sosyo-demografik özelliklerden veri formundan ve Meme Kanseri Sağlık 

İnanç Modeli Ölçeği’nden  (MKSİMÖ) oluşmuştur. Ortalama ve yüzde dağılımları, Student t-

testi kullanılmıştır.  

Bulgular; Araştırmada, kadınların %87,6’sı evli, %50,5’i İlkokul mezunudur. 

Çalışmada kadınların  %73,4’ü KKMM’yi duyduğunu, %26,6’sının duymadığını; %61,2’sinin 

son bir yılda düzenli olarak KMMM yaptığını; %69,9’unun mamagrofi yöntemini duyduğunu 

ifade ederken, %15,9’u son bir yılda mamografi çektirdiğini belirtmiştir. Araştırmada, % 0.78 

kadın meme kanseri tanısı almıştır. Meme kanseri tanısı alan ve almayan kadınlar ile, sağlık 

inanç modeli ölçeğinin Mamografi yararları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmazken (p>0,05). KKMM engelleri, Duyarlılık düzeyleri, KKMM yararları, KKMM öz-

etkililiği, Mamografi Engelleri, Önemseme/ciddiyet ve Sağlık motivasyonu düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). 

Sonuç; kadınların yaşam tarzı ve meme kanseri konusunda ilgili oldukları ancak kanser 

hastalığının belirtileri, kanser erken tanı ve taramaları konusunda yeterince bilgiye sahip 

olmadıkları söylenebilir. Bu nedenle meme kanserinin erken tanısında özel bir önem taşıyan 

KKMM için kadınlar cesaretlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Erken Tanı, Kendi Kendine Meme Muayenesi 
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KNOWLEDGE LEVEL AND APPLICATIONS OF WOMEN SELF-BREAST 

EXAMINATION (BSE): RURAL REGION EXAMPLE 

Known methods for detecting breast mass as early as possible in the early diagnosis of 

breast cancer; breast examination (BSE) is a clinical examination and mammography 

performed by the physician. Nurses' education and screenings about breast cancer in primary 

care are very important. The research is very important in determining the level and knowledge 

of breast cancer in women working in the villages, especially in the fields. The study was carried 

out in Balta village of Efeler district of Aydın. The study was carried out in Balta village of 

Efeler district of Aydın. The data were collected between 01 April 2019 and 01 June 2019.  

Goal; The population of the study consisted of 515 women aged 20-70 years. In the research, 

the whole universe was reached without sampling. The data of the study consisted of socio-

demographic characteristics, data form and Breast Cancer Health Belief Model Scale 

(MKSIMÖ).   Mean and percentage distributions, Student t-test were used. In the research, 

87.6% of the women are married and 50.5% are primary school graduates.  

Results; In the study, 73.4% of women heard BSE and 26.6% did not hear BSE; 61.2% of them 

have done BSE regularly in the last year; 69.9% stated that they had heard of the 

mammothrophy method, while 15.9% stated that they had mammography performed in the last 

year. In the study, 0.78% women were diagnosed with breast cancer. There was no statistically 

significant difference between mammography benefits of health belief model scale and women 

with and without breast cancer (p> 0.05). A statistically significant difference was found 

between BSE barriers, sensitivity levels, BSE benefits, BSE self-efficacy, Mammography 

Barriers, Triviality / Severity and Health motivation levels (p <0.05). 

Conclusion; In the results of working; It can be said that women are interested in lifestyle and 

breast cancer, but they do not have enough information about cancer symptoms, early diagnosis 

and screening of cancer.Therefore, women should be encouraged for BSE, which has a special 

importance in the early diagnosis of breast cancer. 

Key words: Breast Cancer, Early Diagnosis, Self Breast Examination 
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FOOD ALLERGENS  

Sözel Bildiri  

Simge AKTOP1, Pınar ŞANLIBABA1  

1Ankara University, Faculty of Engineering, Department of Food Engineering,  

Ankara, Turkey 

Nowadays, humans confront many physical, chemical, biological and microbiological risks that 

may arise in foods. Food allergens are one of these risks and are of great importance for food 

safety and human health. The food allergy is the immune system reaction that occurs as a result 

of consuming any food containing allergens and where hypersensitivity is observed. The 

consumption of food that causes allergy, even in small amounts, can cause serious illnesses and 

can even cause fatal reactions such as anaphylaxis. Food allergens with symptoms such as 

lacrimation and itching of the eye, rhinorrhea, eczema, oral allergy syndrome, migraine, muscle 

pains, excessive sweating, itching, abdominal bloating, constipation, diarrhea, nervousness, 

asthma and dizziness, is especially effective on the respiratory system, digestive system, 

nervous system and skin. The reactions developing against food are divided into two groups as 

toxic and non-toxic reactions. Food allergies are classified in non-toxic reactions. In addition 

to, food allergy is often confused with a reaction known as food intolerance, which is more 

common than food allergy. However, food intolerance does not affect the immune system, such 

as food allergy. Food allergens are generally water-soluble glycoproteins with a molecular 

weight of 10-70 kDa. In addition to, they are stable to treatment with heat, acids and proteases. 

The allergen substance in the immune system of individuals with food allergy  is generally 

perceived as a harmful substance and an antibody known as immunoglobulin E (IgE) is secreted 

in the body. Then, in individuals who consume this allergen, IgE antibodies detect this and 

signal to the immune system for the release of histamine and other chemicals. Foods identified 

as allergens according to the European Food Safety Authority (EFSA) are; peanuts, milk, eggs, 

fish, shellfish, gluten-containing grains, nuts, lupine, soybeans, sesame, mustard, molluscs, 

foods containing sulfite, and celery. Casein, serum albumin, α- and β-albumin found in cow's 

milk; gluten in cereals such as wheat, oats and barley; trypsin inhibitor, profilin and glycine in 

soy; ovatransferrin, ovalbumin and ovamicoid in the egg; glycine, pycillin and conglutin in 

peanuts and tropomyosin in shellfish are proteins identified as allergens. Therefore, the 
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detection of allergens and foods containing them, is important for the regulation of diagnosis 

and treatment processes. In this study, food allergy cases which has increased in our country 

and all over the world in recent years, food allergens, detection methods and the importance of 

this for food safety will be summarized. 

Anahtar Kelimeler: Food allergens, food allergy, food intolerance, immunoglobulin E 
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Kuaterniyum-15’in Yetişkin Zebra Balığı Solungaç Dokusuna Biyokimyasal Etkisi 

Sözel Bildiri  

Güllü KAYMAK 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, Simav/Kütahya, Türkiye. 

 

Her gün piyasaya yüzlerce farklı formülasyonlarla salınmakta olan kirleticiler, çevre sağlığının 

sürdürülebilirliğini ve dolayısıyla insanoğlunun yaşamını tehdit eder hale gelmektedir. Bu 

kirleticilerden biri de gıdalar, ilaçlar ve kişisel bakım ürünleri gibi ürünlerde mikrobiyal 

büyümeyi, istenmeyen kimyasal değişimleri ve tüketicinin kullanımı sırasında kazara 

kirlenmesini önlemek amacıyla ilave edilen doğal veya sentetik koruyucu katkı maddeleri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok kozmetik ve endüstriyel maddede bir sürfaktan ve 

koruyucu olarak kullanılan 3-(3-Chloroallyl)-3-azonia-1,5,7-triazaadamantane (kuaterniyum-

15) yani kuaterner yapıdaki amonyum tuzu da bu maddeler arasında yer almaktadır. 

Kuaterniyum-15; şampuanlar, saç kremleri, sıvı sabunlar, tıraş ürünleri, nemlendirici kremler 

ve losyonlar, güneş koruyucular, temizleyiciler, dezenfektanlar ve çamaşır sabunları, plastik 

eldivenler, metal işleme sıvıları ve kesme sıvıları, lateks boyalar, tutkallar ve yapıştırıcılar, gıda 

ambalajı, kağıt, mukavva ve poliüretan reçinelerde bulunmaktadır. Balıklar, akuatik sistemlerin 

monitörizasyonu ve çevresel kirliliğin belirlenmesi çalışmalarında kullanılması en uygun olan 

biyomarkır organizmalar olarak kabul edilmektedirler. Bu özellikleri nedeniyle kirleticilerin 

balıklar üzerindeki etkilerinin akuatik habitatların bozulmasının temel nedenlerinin ve insan 

sağlığı üzerine olası etkilerinin anlaşılmasında önemli katkılar sunmaktadır. Bunun yanında 

balıkların ekonomik önemleri, ekotoksikolojik çalışmalarda önemli modeller olarak kabul 

edilmelerini sağlamaktadır.  Balık türleri arasında özellikle çevresel kirleticilere karşı hassas 

olması, kolay bakılması ve insan genomuna yakın homolojisi nedeni ile zebra balığı (Danio 

rerio Hamilton, 1822) pek çok çalışmada tercih edilmektedir. Zebra balığı gibi küçük teleost 

türler, laboratuvar ortamlarına kolayca uyum sağlayabildikleri için ucuz ve kolay elde 

edilebilen canlılardır. Son yıllarda yapılan çalışmalar, zebra balığının kullanılması ile suyun 

kirlilik seviyesinin ve ayrıntılı olarak toksisite değerinin belirlenmesini sağlayabildiğini 

göstermektedir. Bu çalışmanın amacı birçok kozmetik ve endüstriyel ürünlerde koruyucu olarak 
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kullanılan kuaterniyum-15’in zebra balığı solungaç dokusuna etkilerini belirlemektir. Bu amaç 

için yetişkin zebra balıklarına (n=10) letal olmayan (0,5 mg/L ve 1 mg/L) Kuaterniyum-15 

dozları, 96 saat boyunca uygulanmıştır. Süre sonunda aseptik koşullarda disekte edilen 

balıklardan alınan solungaç dokuları çalışılacak zamana kadar -80◦C’de saklanmıştır. Dokular 

homojenat tamponu içerisinde homojenize edildikten sonra, total protein, total glutatyon (GSH) 

ve malondialdehit (MDA) seviyesi spektrofotometrik yöntemlerle belirlenmiştir. Sonuç olarak, 

Total glutatyon miktarının kontrol grubu ile karşılaştırıldığında doz bağımlı olarak azaldığı 

belirlenmiştir. Lipid peroksidasyonu belirlemek için baktığımız MDA miktarı kontrol grubuna 

göre uygulama dozlarında artış göstermiştir. Bu çalışma ile kozmetik ve endüstriyel ürünlerde 

koruyucu katkı maddesi olarak kullanılan ve insanlarda dermatolojik sorunlara neden olduğu 

bilinen kuaternium-15’in oldukça düşük dozunun bile, insan model organizması olan zebra 

balığı solungaç dokusunda toksisiteye sebep olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Zebra Balığı, Kuaterniyum-15, Solungaç. 
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3D PROSTAT KANSERİ HÜCRE MODELİNDE FİYORBİD-A ARACILI 

SONODİNAMİK TEDAVİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ 

Sözel Bildiri  

Mehran Aksel1, Ömer Erdoğan2, Mehmet Dinçer Bilgin1 

1 Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı 

2 Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı  

 

Prostat kanseri Dünya genelinde 1,3 milyon ölüm oranı ile erkekler arasında en sık 

görülen ikinci kanser türüdür. Hastalığın insidansı yüksek olmasına rağmen, metastazı ve 

patogenezi ile ilgili bilgiler kesin olarak anlaşılmadığından hastalığın araştırılmasında farklı 

yöntemler kullanılmaktadır. Son yıllarda 2D in vitro ve in vivo çalışmaların yanında her iki 

durumu da sağlayabilecek 3D hücre kültürü metotları geliştirilmeye ve çalışılmaya 

başlanmıştır. 3D hücre kültürü modelleri son yıllarda doku mimarisi ve hücre dışı matris 

(ECM), tümör hücresindeki mikroçevresel sinyallere tepkilerini önemli ölçüde etkilediğinden, 

kanser araştırmalarında artan bir ilgi görmektedir. 

Prostat kanseri tedavisinde sıklıkla kullanılan yöntemler arasında cerrahi uygulama, 

radyasyon tedavisi, hormon tedavisi gibi uygulamalar yer almaktadır. Ancak mevcut 

yöntemlerin hastalarda oluşturduğu yan etkiler hastaların yaşam kalitesini önemli derecede 

etkilemektedir. Bu sebeple prostat kanseri tedavisine alternatif olacak farklı, non-invaziv ve 

toksik etkisi azaltılmış alternatif tedavilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu alternatif yöntemlerden 

biri olan sonodinamik tedavi, ultrasese duyarlı bir ajanın belirli frekanslarda uyarılarak 

hücrelerin ölümünü sağlayan, yeni ve geliştirilmekte olan bir yöntemdir.  

Bu çalışma ile 3D hücre kültürü modeli oluşturularak fiyorbid-a aracılı sonodinamik 

tedavinin etkinliği incelenmiştir. Bu bağlamda 3D modeli oluşturulduktan sonra tedaviler 

uygulanmış ve ardından tedavinin hücre canlılığına etkisi, apoptoz mekanizması ile TAS-TOS 

seviyeleri incelenmiştir. Canlılık testleri sonucunda sadece ilacın ve sadece ultrasesin etkisi 

gözlenmemişken ikisinin sinerjik etkisi sonucunda hücre canlılığında %75 oranında azalma 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca apoptoz testleri sonrası tedavi gruplarındaki apoptotik hücre 
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sayısı %80 artarken, sadece ultrases ve sadece ilaç gruplarında anlamlı bir artış gözlenmemiştir. 

Biyokimyasal parametrelerin incelendiği TAS ve TOS testleri sonucunda tedavi gruplarında 

TOS seviyelerinde artış, TAS seviyesinde azalma gözlenmiştir. Elde edilen verilerden, prostat 

kanseri tedavisinde fiyorbid-a aracılı tedavinin hücre canlılığını oksidatif stres üzerinden 

apoptoza yol açarak azalttığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, ultrasesin sinerjik etkisi ile kanser 

tedavisinin en önemli yaklaşımı olan kemoterapötik ilaç dozlarının azaltılabileceği, bu sayede 

yan etkilerinin de en aza indirilebileceği göz önüne alındığında, fiyorbid-a aracılı sonodinamik 

tedavinin prostat kanseri tedavisinde umut verici olduğu gösterilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sonodinamik Tedavi, fiyorbid-a, prostat kanser, 3D hücre kültürü 

modeli. 
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OTİZM VE BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI: TEDAVİ HEDEFİ OLABİLİR Mİ? 

 

İpek ÇİÇEKLİ 

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

 

Giriş ve amaç: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), sosyal etkileşim ve iletişimin yanı 

sıra sınırlı ilgi alanları ve stereotipik davranışla karakterize karmaşık bir nörogelişimsel 

bozukluktur. Epidemiyolojik çalışmalar son yıllarda OSB prevalansının dramatik bir şekilde 

arttığını göstermiştir. İnsidanstaki hızlı artışa rağmen hastalığın patogenezi henüz 

aydınlatılamamıştır. Çalışmalarda genetik faktörlerle birlikte bağırsak mikrobiyotası dahil 

olmak üzere çevresel faktörlerin hastalığın gelişiminde rol oynayabileceği öne sürülmüştür.  

Bu çalışmanın amacı, bağırsak mikrobiyotasını değerlendirmek, OSB'deki önemini 

anlamak ve aralarındaki ilişkiyi araştırmak için mevcut literatürü sistematik olmayan bir 

metotla gözden geçirmektir. 

Metot: Bu derlemede PubMed ve Google Scholar elektronik veritabanları taranmış ve 

makaleler sistematik olmayan bir şekilde derlenmiştir. Derlemede son 5 yılda (2017–2021) 

yayımlanan makaleler dikkate alınmıştır (Son erişim tarihi 15/04/2021). Belirli anahtar 

kelimelerle basit aramalar yapılmıştır. Arama terimleri şu başlıklar halindedir: “otizm” ve 

“bağırsak mikrobiyotası”, “bağırsak”, “bağırsak mikroflorası”. Makalelerde özet, derleme ile 

ilgisini belirlemek için incelenmiştir. Toplam 392 makaleye ulaşılmıştır. İngilizce veya Türkçe 

yayınlanan orijinal çalışmalar dahil edilmiştir. Orijinal sonuçları bildirmeyen veya ilgisiz 

sonuçları içeren makaleler hariç tutulmuştur. Tarama sonucunda uygun olabilecek çalışmaların 

tam metinleri elde edilmiştir. Dışlama sonucunda 25 makale değerlendirilmiş, 8 tanesi 

derlenmiştir. 

Bulgular: Kanıtlar, OSB dahil nörogelişimsel bozuklukları olan çocukların, sağlıklı 

çocuklara kıyasla artmış ishal/kabızlık, karın ağrısı mide reflüsü gibi gastrointestinal (GI) 

semptomlarla birlikte disbiyotik bağırsak mikrobiyotasına sahip olduklarını göstermiştir. 

Çalışmalarda bağırsak mikrobiyotasının nöroendokrin, nöroimmün ve otonom sinir sistemleri 

aracılığıyla beyin gelişimini ve davranışını etkileyen insan fizyolojisinin bir parçası olduğu 

düşünülmektedir. Bir çalışmada bağırsak ve merkezi sinir sistemi arasında iletişim kuran iki 
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yönlü bağırsak-beyin ekseninde bağırsak mikrobiyomunun önemli bir rol oynadığını 

gösterilmiştir. Bu nedenle, bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler, OSB’li çocukların 

yaşadığı GI semptomlarının sadece bazılarını değil, aynı zamanda nöropsikiyatrik 

semptomlarının bir kısmını da tetikleyebileceği düşünülmektedir. Diyet ve belirli makro 

besinler, bağırsak mikrobiyotasının bileşimini etkileyen ana faktörlerden biridir. Diyetin 

bağırsak mikrobiyotasının bileşimi ve metabolik ürünleri üzerinde büyük bir etkiye sahip 

olabileceği çalışmalarda gösterilmiştir. Ancak bağırsak mikrobiyotasının ve mikrobiyoma 

dayalı tedavilerin (prebiyotik, probiyotik ve diyet müdahaleleri) beyin sağlığını ve davranışını 

etkilediği mekanizma ve kapsamı henüz net olarak bilinmemektedir. 

Sonuç: Bağırsak mikrobiyotası, GI problemler ve OSB'nin fizyopatolojisi arasındaki 

etkileşim hakkında giderek artan literatür bulunmaktadır. Ancak bağırsak ve beyin arasındaki 

fizyolojik bağlantının tam olarak anlaşılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç 

duyulmaktadır. Çalışmalarda elde edilecek bulgular ile bağırsak mikrobiyotası, mikrobiyal 

terapötiklerle müdahale hedefi olarak değerlendirilebilir. Fekal mikrobiyota transplantasyonu, 

yaşam tarzı, diyet, çevresel kimyasallara maruz kalma, antibiyotik, pre- veya probiyotik 

kullanımı dahil olmak üzere bağırsak bakteriyel bileşimini etkileyebilecek çeşitli çevresel 

faktörleri inceleyen geniş çaplı kohort çalışmalarına ihtiyaç vardır. 

 

Anahtar kelimeler: otizm; bağırsak miktobiyotası; diyet; çevresel faktörler 
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Preliminary Selection Study of Potential Probiotic Bacteria from Aquaculture 

Environment 

Sözel Bildiri 

Ecren Uzun Yaylacı 

Karadeniz Technical University, Department of Fisheries Technology Engineering 

Aquaculture is the world’s fastest-growing industry as it offers high quality animal protein to 

the food sector. Bacterial fish pathogens responsible for most of the fish loss in aquaculture 

worldwide. The use of probiotics is an alternative approach to control and prevent bacterial 

infections in aquaculture. The objective of this study was to determine marine bacteria that can 

produce antibacterial agents for use in aquaculture. Here, bacterial samples were isolated from 

aquaculture water of sea bass (Dicentrarchus labrax). Selective media were used for bacterial 

isolation. Individual colonies were selected for use in further experiments. The inhibitory 

activity of isolated strains was investigated in vitro using three methods: cross streak, well 

diffusion and disk diffusion methods. The antagonistic activity was tested against the fish 

pathogens; Vibrio anguillarum (KU204891.1), Vibrio vulnificus (KJ651247.1), Vibrio 

alginolyticus (MF101235.1), Vibrio furnissii (MG214325.1), Vibrio parahaemolyticus 

(EF684942.1), Vibrio campbellii (MH231447.1), Vibrio tubiashii (KY003125.1), Vibrio 

ponticus (NR029032.1), Aeromonas veronii (KF443052), Pseudomonas putida (KY425616.1) 

and Citrobacter freundi (KR698931.1) were isolated from naturally infected fish D. labrax. 

The results showed that isolated Bacillus sp. had a good antagonistic effect especially on Vibrio 

spp. This potential probiotic was submitted to further research prior to their introduction 

aquaculture. 

Keywords: antimicrobial activity, probiotic, aquaculture 
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In vitro Antimicrobial Activity of Rosa canina 

Leaf Extract Against Selected Microorganisms 

Sözel Bildiri  

Ecren UZUN-YAYLACI1, Mustafa CÜCE2, Tuba BEKİRCAN3  

1Karadeniz Technical University, Department of Fisheries Technology Engineering 

2 Giresun Üniversity, Department of Food Technology 

3Eurasia University, Department of Biochemistry 

The aim of the present study was to evaluate in vitro antimicrobial activity of methanol (MeOH) 

extract from leaves of Rosa canina collected from the indigenous natural populations of Busait- 

Şebinkarahisar (40 16’59.64" N, 038 23’21.72" E; 1420 m) Giresun, Turkey, in July 2020.  

Agar well diffusion method was applied in three parallel to determine the antibacterial activity 

and results were evaluated by measuring the diameter of the inhibition zone. Minimum 

inhibitory concentration (MIC) was calculated by the standard micro-dilution method. The 

extract was tested against selected Gram-negative (Escherichia coli ATCC 25922, Salmonella 

enterica ATCC 13076, Aeromonas hydrophila ATCC 7966 and Aeromonas sobria ATCC 

43979) and Gram-positive (Listeria monocytogenes ATCC 43251, Staphylococcus aureus 

ATCC 25923) bacterial strains. Besides, the following species of bacteria which are isolated 

from naturally infected sea bass (Dicentrarchus labrax) were also used in this study; Vibrio 

vulnificus (KF443055), Vibrio ponticus (NR029032.1), Aeromonas veronii (KF443052), 

Photobacterium damselae subsp. damselae (KF443044), Vibrio anguillarum (MH036330.1), 

Vibrio parahaemolyticus (EF684942.1) and Pseudomonas putida (KY425616.1). Rosa canina 

has antibacterial effects on indicator bacteria, V. vulnificus, V. ponticus, V. parahaemolyticus 

P. damselae subsp. damselae, A. sobria, A. hydrophila and the average diameter of the 

inhibition zones were 15 mm, 30 mm, 28 mm, 30 mm, 30 mm and 18 mm respectively. Rosa 

canina leaf extract screened in this study has good antimicrobial ability especially fish 

pathogens. Therefore, Rosa canina leaf extract has the potential to be used as an antibacterial 

agent in aquaculture.  

Keywords: Rosa canina, antimicrobial, methanol (MeOH) extract 
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YAPRAĞI YENEN SEBZELERDE PESTİSİT KALINTILARI 

Sözel Bildiri  

Tarık BALKAN, Özlem YILMAZ 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü 

Bu araştırmada; 2021 yılı Ocak ayında Tokat’ın Merkez ve Zile ilçelerinde seralardan ve 

pazarlardan tedarik edilen marul (20 adet), maydanoz (20 adet), roka (15 adet) ıspanak (9 adet), 

tere (6 adet) ve dereotu (4 adet) olmak üzere toplam 74 yaprağı yenen sebze  numunesinde 260 

etken maddenin varlığı/miktarı Sıvı Kromatografi Tandem Kütle/Kütle Spektrometre Sistemi 

(LC-MS/MS) cihazıyla tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, Avrupa Birliği Pestisit 

Maksimum Kalıntı Limitlerine (EU-MRL) göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre 

marulda 17 numunede pestisit kalıntısı tespit edilmiş ancak bunların sadece 1 tanesinde 

Metrafenone, Kresoxim-Methyl ve Pyridaben pestisit etken maddeleri EU-MRL değerlerini 

aşmıştır. Maydanozda 6 numunede pestisit kalıntısı tespit edilmiş 2 tanesinde Metrafenone, 

Kresoxim-Methyl ve Sulfoxaflor pestisit etken maddeleri EU-MRL değerlerini aşmıştır. 

Rokada 5 numunede pestisit kalıntısı tespit edilmiş sadece 1 tanesinde Metrafenone, Kresoxim-

Methyl pestisit etken maddeleri EU-MRL değerlerini aşmıştır. Ispanakta 4 numunede pestisit 

kalıntısı tespit edilmiş bunların hiçbiri EU-MRL değerlerini aşmamıştır. Dereotu ve rokada ise 

tespit edilebilir düzeyde pestisit kalıntılarına rastlanmamıştır. Ayrıca yapılan validasyon 

çalışmalarında elde edilen geri kazanım değerleri SANTE/2019/12682 sayılı Rehber 

dokümanda belirtilen %70-120 aralığında bulunmuş, kesinlik değerleri de (tekrarlanabilirlik ve 

laboratuvar içi tekrarüretilebilirlik) %RSD ≤ %20 koşulunu sağlamışlardır. 

 

Anahtar Kelimeler: LC-MS/MS, Marul, Maydanoz, Pestisit kalıntısı, Roka 
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VALIDATION OF A METHOD FOR THE DETERMINATION OF 232 PESTICIDE 

RESIDUES IN HONEY BY LC-MS/MS 

Sözel Bildiri  

Tarık BALKAN, Kenan KARA 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bitki Koruma Bölümü 

Approximately half of the 109 thousand tons of honey produced in our country in 2019 is sold 

as packaged honey and the other half is sold uncontrolled in the open or directly by beekeepers. 

Increasing imitation, adulteration and pesticide residues news about honey in recent years make 

consumers uneasy about buying honey. Therefore, it is important to monitor pesticide residues 

with a valid method. In this study, we aimed to validate the analytical procedure for the multiple 

residue analysis of 232 pesticides in honey. For this purpose, honey samples were extracted and 

cleaned-up by using modified QuEChERS method. Chromatographic analyses were performed 

with Liquid Chromatography / Tandem Mass Spectrometer (LC-MS/MS). The method was 

validated according to the limit of detection (LOD), linearity, accuracy and recovery. The 

linearity of nine pesticides were determined with matrix-matched calibration solutions of 5, 10, 

25, 50 and 100 μg L-1. The correlation coefficients (r2) were greater than 0.99. The LODs were 

between 0.20 and 2.85 μg kg-1. The limits of quantification (LOQ) varied between 0.68 and 

9.54 μg kg-1. The recovery of fortified honey samples in 232 different pesticides at two different 

concentrations (10 μg kg-1 and 50 μg kg-1) were conducted. For repeatability, the relative 

standard deviation (RSD%) ranged from 0.66 to 15.50, and for reproducibility, RSD% ranged 

from 1.46 to 19.98. The overall recovery of the method was 109.78 % and the RSD was 11.88%. 

All results were compatible with the values specified in SANTE/12682/2019 for recovery (70–

120%) and repeatability (RSD% ≤ 20%). 

Anahtar Kelimeler: LC-MS/MS, method validation, honey, QuEChERS 
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ÇORUM İLİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE YAPILMIŞ OLAN EĞİTİM 

SEMİNERİ DEĞERLENDİRMESİ 

Sözel Bildiri  

Şeyma AYDEMİR1 

1 Dr. Öğr. Üyesi,  Hitit Üniversitesi, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksek Okulu, Veteriner 

Laborant Sağlık Programı, ÇORUM 

*İletişimden sorumlu yazar: seymaaydemir@hitit.edu.tr 

Bir süt sığırcılığı işletmesinin yönetim yapısı belirli amaçlar için tasarlanır. Bu tasarımın bilinçli 

ve doğru yapılması, gelecekte karşılaşılacak birçok problemin başlangıçta önlenmesine veya 

oluşabilecek risklerin engellenmesi için zamanında gereken tedbirlerin alınmasına yardımcı 

olur. Süt sığırcılığı işletmelerinin yönetimi işletmenin amaçlarına dayanan üç faaliyet üzerine 

yoğunlaşır. 1. İşletmenin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli faaliyetleri planlamak 2.Bu 

planları uygulamaya koymak, 3. İşletmenin performansını izlemek ve değerlendirmek. Karlı 

bir hayvancılık yapabilmek için uygun bir barınak, kaliteli damızlık hayvan (yüksek verimli ve 

sağlıklı), doğru bakım ve besleme, bilinçli sürü yönetimi gereklidir. Bu çalışma, 2018 Mart ayı 

içerisinde Çorum il merkezi başta olmak üzere, Alaca, Mecitözü ve Sungurlu ilçelerinde 

faaliyette bulunan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 

desteklenen süt sığırı işletmelerindeki sorunları gidermek amacıyla yetiştiricilere yönelik 

yapılan eğitim seminerinin sonuçlarının belirlenmesini amaçlamaktadır. Çalışmadaki 12 

sorudan oluşan anketin ilçelerdeki durumu birbirine yakın değerleri göstermiş olup, ancak en 

fazla değişimin Mecitözü ilçesinde görüldüğü tespit edilmiştir. Alaca’da yapılan çalışma için 

cevapların seminer öncesi ve seminer sonrasına bağlı olarak önemli düzeyde (P<0.05) değiştiği 

belirlenmiş olup, bağımlılığın %11 olduğu, Merkez’de bu değerin %12, Sungurlu’da bu değerin 

%16 ve Mecitözü’nde ise %27 olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde yapılan 

seminerlerin sorulara verilen cevapları evet yönünde değiştirdiği anlaşılmaktadır. Çalışmada 

yapılan anket sonuçları değerlendirildiğinde eğitim seminerinin başarılı olduğu görülmüştür. 

Bu şekilde uygulanan eğitim amaçlı seminerlerin daha fazla uygulanması yönünde çalışmalar 

yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Sığırcılık, Eğitim semineri, Anket 
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KARAYAKA KOYUNLARININ DONDURULMUŞ KOÇ SPERMASI İLE TRANS-

SERVİKAL YÖNTEMLE TOHUMLANMASI 

Sözel Bildiri  

Şeyma AYDEMİR1 

1 Dr. Öğr. Üyesi,  Hitit Üniversitesi, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksek Okulu, Veteriner 

Laborant Sağlık Programı, ÇORUM 

*İletişimden sorumlu yazar: seymaaydemir@hitit.edu.tr   / saydemir106@gmail.com 

Türkiye’de koyun yetiştiriciliğinde verimliliği artırmak amacıyla uygulanabilecek metodlardan 

birisi de anöstrus dönemde de yavru alabilmektir.  Bu amaçla küçükbaş hayvanlarda 

uygulanabilecek en etkin yollardan biri ise eksogen hormon uygulamaları olmaktadır. Karayaka 

koyunu yapağı ve et kalitesi yönünden verimi değerli olan bir ırktır. Bu yüzden araştırmada 

Karayaka koyun ırkı kullanılmıştır. Araştırma, Tokat İli’nde yetiştirilen en az bir kez doğum 

yapmış 100 baş Karayaka koyun ırkı kullanılarak yapılmıştır. Karayaka koyunlara, kızgınlığın 

olmadığı Ocak ayında 15 gün süre boyunca progesteron emdirilmiş süngerler yerleştirilmiştir. 

Süngerler koyunlardan geri çıkarıldığında hayvan başına 750 IU PMSG enjeksiyonu 

uygulanmıştır. Deneme grubundaki koyunlara PMSG enjeksiyonundan 48 saat sonra hayvan 

başına 75 mg/koyun dozunda Prostaglandin E1 analoğu olan Misoprostol  (Cytotec, Pfizer 

ABD) verilmiştir. 4 saat süre beklendikten sonra dondurulmuş çözdürülmüş sperma ile trans 

servikal tohumlama yapılmıştır. Doğal aşım yoluyla tohumlanan koyunlardan % 44 kuzulama 

oranı, % 48 tohumlanan koyun başına kuzu verimi ve % 56 kısırlık oranı elde edilmiştir. 

Misoprostol uygulanan deneme grubunda ise kuzulama oranı % 68, tohumlanan koyun başına 

kuzu verimi % 108, kısırlık oranı % 32 olarak bulunmuştur. Deneme ve kontrol grubunun döl 

verimi sonuçları karşılaştırıldığında deneme grubunda tohumlanan koyun başına kuzulama 

oranı daha yüksek bulunmuş, ancak bu farklılığın önemli olmadığı görülmüştür. Yine kısırlık 

oranı deneme grubunda daha düşük bulunmakla beraber kontrol grubu ile olan farklılığın 

önemli olmadığı görülmüştür (p>0,05). Anahtar Kelimeler: Koyun, Hormon kullanımı, 

Prostaglandin E1, Trans-servikal tohumlama 
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TARIM VE BİTKİ KORUMADA KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ROLÜ 

Sözel Bildiri 

Nalan TURGUT 

Adnan Menderes Üniversitesi 

Küresel iklim değişikliği son yıllarda dünyanın varlığını tehdidi altına alan çevre 

sorunlarının başında gelmektedir. Dünya yüzeyinde meydana gelen değişiklikler (sıcaklık 

artışı, ekstrem hava olaylarının yaşanması, sel, kuraklık, hortum) ile beraber hem küresel hem 

de bölgesel anlamda olumsuz etkiler gözlenmekte ve bu etkilerin yıllar itibariyle artış 

göstereceği öngörüleri de söz konusu olmaktadır. Küresel iklim değişikliğinin potansiyel 

etkilerinin de tarım, orman, temiz su kaynakları, deniz seviyesi, insan sağlığı ve bio çeşitlilik 

konularında yoğunlaşacağı belirtilmektedir. Özellikle sanayi devrimiyle beraber basta fosil 

yakıtların yakılması ile artan insan kaynaklı sera gazlarının atmosferdeki birikimi sonucunda 

dünya yüzeyinin ısındığı ve bu durumun da iklim değişikliğinin meydana gelmesinde büyük 

etkisinin olduğu vurgulanmaktadır. İklimde gözlenen değişikliklerle beraber gezegenin giderek 

ısınması ile istenmeyen tabiat olayları yaşanmakta bu olayların sayı ve sıklıklarında artışın 

yaşanması da başta tarım olmak üzere pek çok sektörü ekonomik anlamda sıkıntıya 

sokmaktadır. Tarımın tamamen doğa olaylarına bağlı olarak sürdürülmesi ve üretimin 

gerçekleşmesi adına en etkili faktörlerin başında iklim koşulları gelmesi sebebiyle, iklim 

değişikliği ile üretimde meydana gelecek değişimler, hem ulusal hem de uluslararası ticaret 

açısından ekonomik anlamda önem arz etmektedir. 

Yaşanabilecek muhtemel iklim değişiklikleri, tarım ve ormanlık alanlardaki bitki ve 

hayvanların da doğal yaşam alanlarında bazı değişikliklere sebep olacağından hastalık ve zararlı 

popülasyonları da bu durumdan etkilenecek ekosistemde dengesizliklere yol açacaktır. İklim 

değişikliği, bazı bitki ve böcek türlerinin coğrafi yayılışlarına ve bitki patojenlerinin evriminde 

de etkin olacağından bu durumun tarımsal üretimde pestisit kullanımını da doğrudan ve dolaylı 

olarak etkileyeceği belirtilmektedir. Değişen iklim şartları değerlendirildiğinde koşulların 

pestisit kullanımında da artış yönünde etki edeceği vurgulanmış aynı zamanda da pestisitlerle 

ilgili olarak da olumsuz sağlık sorunlarının artması potansiyelinin olduğu belirtilmiştir 

İklim değişikliği ile ilgili olarak kısa dönemde geriye dönüş söz konusu 

olamayacağından alınması gereken önlemlerin başında oluşan yeni koşullara uyum sağlamak 

olacaktır. Küresel iklim değişikliği tüm dünyayı etkileyen olay olması nedeniyle ortak bir çevre 

bilinci oluşturulmalı, tüm ülkelerin uluslararası işbirliğine gerekli özeni göstermesi 

sağlanmalıdır. Atmosfere salınan sera gazlarının kontrolünün sağlanması, tarımsal açıdan 

kuraklığa, yağışlara, dona dayanıklı çeşitlerin üretilmesi, sulama sistemlerinin geliştirilmesi, 

hastalık ve zararlılarla mücadeleye yeni bakış açıları oluşturulması ve bu alanlarda gerekli alt 

yapı ve araştırma faaliyetlerinin temin edilmesi sağlanmalıdır. 
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PATATES KIZARTMASINDA CEVİZ YAĞI KULLANIMININ AKRİLAMİD 

DÜZEYİNE ETKİSİ 

Sözel Bildiri  

Burhan Başaran1, Hülya Türk2 

1 Seyahat, Eğlence ve Turizm Hizmetleri Bölümü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 

Rize Türkiye 
2 Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Atatürk 

Üniversitesi, Erzurum Türkiye 

 

Özet 
 

Gıdalardaki varlığı 2002 yılında bir grup araştırmadı tarafından ortaya konan akrilamid günlük 

beslenmemizde yer alan pek çok gıdada yer alan organik bir bileşiktir. Buna karşın akrilamid 

Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi tarafından 1994 yılında insanlar için muhtemel 

kanserojen bir bileşik olarak Grup 2A’da tanımlanmıştır. Akrilamid özellikle karbonhidratça 

zengin gıdalarda yüksek ısıl işlemle birlikte yüksek düzeyde oluştuğu ve bu oluşumun temel 

mekanizmasının ise Maillard Reaksiyonu olduğu ifade edilmiştir. Akrilamidin yüksek düzeyde 

oluştuğu gıdaların başında ise patates kızartmaları gelmektedir. Pek çok araştırmacı patates 

kızartmasının beslenmeye dayalı akrilamid maruziyetine katkısının yüksek düzeyde olduğunu 

ifade etmiştir. Bu yüzden Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi başta olmak üzere pek çok kurum 

ve araştırmacı patates kızartmasında akrilamid düzeyini azaltmaya yönelik çalışmalara 

yönelmişlerdir. Bu çalışmada tekli ve çoklu doymamış yağ asidi diğer yağ türlerine göre önemli 

ölçüde farklılık gösteren ceviz yağının patates kızartmasında kullanılmasına bağlı olarak oluşan 

akrilamid düzeyine odaklanılmıştır. Bu kapsamda herhangi bir ön işlem uygulanmaksızın 

patatesler 1x1x6 cm ebatlarında dilimlendi. Kızartmada ev tipi fritöz kullanıldı. Fritöze 500 mL 

ceviz yağı eklendi ve 170 0C 5 dk ısı uygulandıktan sonra kızartma başlatıldı. Her bir kızartma 

süresi 2.5 dakika olarak belirlendi ve bu şekilde ardışık 8 farklı kızartma gerçekleştirildi. 

Kızarmış patatesler bir havanda ezildi ve her kızartmayı temsilen iki nunume alındı ve her 

numune iki paralel olacak şekilde çalışıldı. Akrilamid analizleri LC-MS/MS’te gerçekleştirildi. 

Ardışık kızartma seansları ile oluşan akrilamid düzeyi arasındaki ilişki Pearson koreleasyon 

katsayına göre değerlendirildi. Ardışık sekiz kızartma seansı sonrasında ortalama akrilamid 
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düzeyi 881 µg/kg olarak tespit edildi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. kızartma seansları sonrasında 

oluşan ortalama akrilamid düzeyleri sırasıyla 749, 803, 828, 864, 912, 915, 957 ve 1019 µg/kg 

olarak belirlendi. Yapılan istatistiksel analizde, 1. kızartma seansında oluşan akrilamid düzeyi 

ortalaması, 5, 6, 7 ve 8. kızartma seanslarındaki akrilamid düzeyi ortalamalarından, 2, 3 ve 4. 

kızartma seanslarındaki akrilamid düzeyi ortalamaları ise 8. kızartma seansındaki akrilamid 

düzeyi ortalamasından anlamlı derecede daha düşük bulundu (p<0.001). Bununla birlikte 1. ve 

8. kızartma seansları dikkate alındığında akrilamid düzeyinde yaklaşık % 36’lık bir artış söz 

konusudur. Elde edilen sonuçlar Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesinin patates kızartması 

için belirlemiş olduğu gösterge değerlere (500 µg/kg) kıyasla oldukça yüksek bir değere karşılık 

gelmektedir. Sonuçlar kızartma yağlarının ardışık kullanımının sağlık açısından sakıncalarını 

teyid etmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Akrilamid, Ceviz yağı, Patates kızartması, LC-MS/MS. 
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HEDONİK AÇLIK VE MAKRO BESİN ÖĞELERİ İLE İLİŞKİSİ 

Sözel Bildiri  

Gökçe Sueda AYDOĞDU1, Eda KÖKSAL1 

1 Gazi Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü   

Obezite; küresel düzeyde prevalansı giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunudur. 

Günümüzde vücudun enerji gereksinimi bulunmamasına rağmen beslenmek obezitenin en 

önemli sebeplerindendir ve fiziksel açlığın yokluğunda haz odaklı bu tarz beslenme “hedonik 

açlık” olarak ifade edilmektedir. Hedonik açlık, obeziteye sebep olabilecek tıkanırcasına yeme 

davranışı, beslenme üzerinde kontrol kaybı gibi yeme davranışı bozukluklarıyla 

ilişkilendirilmekte ve obez bireylerde daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Bunun yanında 

hedonik açlığın ilerideki vücut ağırlığı artışını da öngörebileceği ileri sürülmektedir.  Hedonik 

açlığı yüksek bireylerde fazla miktarda yağ, şeker ve/veya tuz içeriğine sahip olan besinlere 

yönelim bulunmaktadır. Ekonomik kalkınma, modernleşme ve kentleşme ile birlikte 

obezojenik çevre bu tarz besinlere ulaşımı kolaylaştırmaktadır ve vücut ağırlığı artışına neden 

olabilecek bir risk faktörü haline gelmektedir. Bu besin içerikleri aynı zamanda hedonik 

sistemlerin homeostatik sistemlerin önüne geçmesine neden olarak aşırı yemeye yol 

açabilmektedir. Makro besin öğelerinden proteinler hedonik sistemleri baskılamaktadır. 

Bununla birlikte yetersiz protein alımı durumunda hedonik tercihler protein içeriği yüksek 

besinlere yönelime de neden olabilmektedir. Karbonhidratlardan glikoz, fruktoz, sükrozun ve 

yağların hedonik sistemi aktifleştirdiğine dair kanıtlar vardır. Buna ek olarak karbonhidratların 

mı yağların mı hedonik sistemi daha fazla aktifleştirdiğine dair yeterli kanıt yoktur ama ikisinin 

birlikte güçlü bir ödül sinyali oluşturduğu belirtilmektedir. Bu durum yağ ve karbonhidrat 

bakımından yüksek işlenmiş besinlerle dolu bir ortamın hedonik açlığı tetikleyerek aşırı 

yemeye yol açan bir mekanizma olabileceğini göstermektedir. Bu yüzden yüksek yağ, şeker tuz 

içeriğine sahip işlenmiş besinlerin toplum sağlığına olan olumsuz etkilerinin anlatılması, besin 

ambalajları trafik ışığı modeli gibi sağlıklı beslenme politikalarının uygulanması özellikle 

obezitenin önlenmesi çalışmaları açısından son derece önemlidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hedonik açlık, Obezite, Makro besin öğeleri 
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MOLECULARLY IMPRINTED POLYMERS BASED ON MAGNETIC 

NANOPARTICLES FOR THE REMOVAL OF PHTHALATES FROM 

ENVIRONMENTAL WATER SOURCES 

Sözel Bildiri  

Meshude Akbulut Söylemez  

Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü 

Phthalate esters are widely used as a plasticizer to improve stability and flexibility of the plastics 

in the industry. The production of phthalates reaches up to 5.5 million tons per year [1]. Di-(2-

Ethylhexyl) phthalate (DEHP) is one of the most widely used phthalate esters to increase the 

flexibility of poly(vinyl chloride) (PVC). DEHP is present in various commercial products such 

as medical devices, building materials, lubricants, fabrics, pharmaceuticals, personal care 

products and packaging materials [1]. Plasticizers are bound to the polymers through the weak 

interaction. Thus, the leaching of this compound is inevitable. The long-term leaching of this 

compound causes accommodation in water and soil. There are several methods to remove 

DEHP, however, these methods cause the production of more hazardous derivatives [2]. 

Because of this, it is necessary to produce smart adsorbents for the effective removal of DEHP 

from environmental sources. Molecularly imprinted polymers can be a useful alternative that 

can be used for selective removal of DEHP.  

The present work is about the preparation of thin imprinted membranes onto magnetic 

nanoparticles as an effective removal system for DEHP. Styrene and divinylbenzene were 

employed as functional monomer and crosslinking agent, respectively. Firstly, the surface of 

the magnetic nanoparticles modified by using a surfactant that has vinyl groups which enhance 

the polymerization onto magnetic nanoparticles. Then, the monomer mixture, template 

molecule were added to the suspension in water. Finally, a water-soluble initiator was added. 

The polymerization was carried out for 21 h, at 70 oC. The detailed chemical and physical 

characterization of the MIP modified magnetic nanoparticles were carried out FTIR, XPS, 

XRD, BET and TEM. The magnetic properties were examined by using a vibrating sample 

magnetometer (VSM). The binding performance of the modified nanoparticles was investigated 

in environmental water samples which are collected from different sources. The adsorption 

percentage of DEHP was determined as 93.4, 71.7, 62.5 and 65.9 for ultra-pure water, tap water 

and natural water samples, respectively. 

Anahtar Kelimeler: di-(2-ethylhexyl) phthalate, molecularly imprinted polymers, surface 

imprinting.  
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TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE ÇOCUKLUK ÇAĞI 

OBEZİTESİ 

Sözel Bildiri 

Dyt. Hatice Ezgi BAYDAL KÜÇÜKÖZDEMİR, Prof. Dr. Ayşe Demet KARAMAN 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü /Beslenme ve Diyetetik 

ABD 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, 21. yüzyılın en ciddi halk sağlığı sorunları arasında 

çocukluk çağı obezitesi bulunmaktadır. Çocukluk çağı obezitesinin en yaygın olduğu ülke olan 

Amerika Birleşik Devletleri bu konu hakkında farklı alanlarda birçok çalışmaya imza atmıştır. 

Ülkemiz Türkiye’de de çocukluk çağı obezitesi prevalansları hızla artmaktadır ve bu alanda 

çalışmalar yürütülmektedir. Yapılan literatür taraması sonucunda Türkiye ve ABD’de çocukluk 

çağı obezitesini araştıran ve karşılaştıran herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, 

2015-2020 yılları arasında Türkiye ve ABD’de yayınlanan çocukluk çağı obezitesinde 

prevalans belirleme çalışmaları, bakış açıları ve önlemek için yapılan yasal çalışmaların 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Pubmed, Science Direct, Google Scholar 

veri tabanlarından ilgili anahtar kelimeler ile araştırma yapılmış ve yasal çalışmalar için her iki 

ülkenin de çocukluk çağı obezitesi ile ilgili kurumlarının web siteleri incelenmiştir.  

Her iki ülkede prevalans belirleme çalışmalarının mevcut olduğu (Türkiye’de TNSA, COSI-

TR, TOÇBİ, TBSA; ABD’de NHANES, WIC, NSCH, YRBS) ancak ABD’de yürütülen bu 

çalışmaların 2-19 yaş aralığını kapsayacak şekilde daha sistematik olarak yürütüldüğü 

gözlemlenmiştir. Araştırmacıların yaptığı prevalans belirleme çalışmaları da dahil olmak üzere 

ABD’de çocukluk çağı obezitesi prevalanslarının daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Her iki 

ülke de obezite ile ilgili faktörlerin belirlenmesinde yaş, yaşanılan bölge, ailenin eğitim düzeyi 

ve mesleği, ekran karşısında geçirilen süre, fiziksel aktivite, sosyoekonomik durum, 

ebeveynlerde obezite varlığı, ebeveyn ile ilişkiler incelenmiş olup ABD’de ırk, gebelik öncesi 

aşırı kilo, gebelikte diyabet, gebelikte aşırı ağırlık artışı, gebelikte annenin beslenmesi, 

gebelikte maternal enfeksiyon, ebeveynin medeni hali, emzirme süresi, gıda satış noktalarına 

erişim, okul başarısı, konut hareketliliği araştırılan diğer faktörlerdir. Ülkemizde ABD’den 

farklı olarak beslenme düzeni, yüksek doğum ağırlığı, annenin sigara tüketimi, akraba evliliği 

faktörleri çocukluk çağı obezitesi ile ilişkili bulunmuştur. Her iki ülkede de beslenme eğitimi 

ve fiziksel aktiviteyi içeren müdahale çalışmaları yapılmış olup sonuçlar obeziteyi azaltacak 
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yöndedir. Obezitenin önlenmesi için her iki ülkede de okul ortamlarını kapsayan düzenlemeler, 

sağlıklı beslenme eğitimleri, fiziksel aktivitenin arttırılması ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. 

ABD’de bunlara ek olarak okul öncesi (erken çocukluk) dönemi kapsayan önleme faaliyetleri 

ve işbirliği odaklı faaliyetler yürütülmüştür. Ülkemizden farklı olarak ABD’de okullarda sabah 

kahvaltısı, öğle yemeği, salata barları, sağlıklı atıştırmalıklar ve içme suyu sunumları ve fiziksel 

aktivite programları mevcuttur; sayısal olarak da ABD’de daha fazla yasal düzenleme mevcut 

olduğu saptanmıştır.  

Bu bağlamda ülkemizde prevalans çalışmalarını sistematik ve her yaş aralığını kapsayacak 

şekilde yapılması; obezite ile ilişkili faktörlerde gebelik sürecini kapsayan, maternal kaynaklı 

nedenlerin araştırılması önerilerimiz arasındadır. Obezitenin ciddi boyutlara ulaşmadan 

önlenmesi için yasal çalışmaların hayatın her evresine (gebelik, bebeklik, çocukluk, ergenlik) 

müdahale edecek şekilde düzenlemesi gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: Obezite, çocukluk dönemi, Türkiye, Amerika, prevalans 
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Osteoartrit Kaynaklı Diz Ağrısı ve Sertliğinin Konservatif Tedavisinde Hidralize 
Edilmiş Yumurta Kabuğu Zarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Randomize, 

Kontrollü, Prospektif Bir Klinik Çalışma 

Halil Yıldırım¹, Vahit Yıldız² 

¹ Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi 

² Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

Özet:  Osteoartrit (OA), insanların yaşam kalitesini ve fiziksel aktivitesini etkileyen, sağlık 

alanına yük oluşturan toplumsal kronik bir hastalıktır. Bu çalışmanın amacı; tavuk yumurtası 

kabuğu zarının (YKZ), diz osteoartriti ile ilişkili ağrı ve sertlik tedavisindeki etkisini ve 

güvenliğini, randomize, kontrollü ve  prospektif olarak değerlendirmekti. Çalışmaya; evre 3 

diz OA teşhisi konulan, yaşları 50 ile 70 arası olan 100 erkek ve kadın hasta dahil edilmiştir. 

Yumurta alerjisi olanlar çalışmaya dahil edilmemiştir. Hastalar herhangi bir kriter 

gözetilmeksizin sırasıyla iki gruba (n=50) ayrılmıştır. Bir gruba 8 hafta boyunca normal 

tedaviye ek olarak, YKZ preparatı verildi. Hastalar her 2 haftada bir kontrole çağırılarak 

değerlendirildi. Sonuçlar; direkt grafi, Western Ontario McMaster Osteoartrit İndeksi 

(WOMAC), diz hareket açıklığı (ROM) testi ve güvenlik dahil olmak üzere değerlendirildi. 

Sonuçlar değerlendirildiğinde; YKZ kullanan grupta, WOMAC alt ölçüsü olan ağrı 

kategorisinde (%28, p<0,05) ve sertlik kategorisinde (%26, p<0,05) istatistiksel olarak 

anlamlı iyileşme görüldü. Fiziksel fonsiyon kapasitesinde ve toplam WOMAC skorları 

arasında her iki grup arasında anlamlı bir fark görülmedi (p>0,05). ROM açısından 

değerlendirildiğinde; YKZ kullanan grupta ortalama ROM 135⁰, diğer grupta ortalama ROM 

130⁰ olup istatiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi (p>0,05). Direkt grafi 

değerlendirmelerinde ise her 2 grupta herhangi bir değişiklik saptanmadı. Çalışma boyunca 

hiçbir hastada yan etki görülmedi. Sonuçlar göz önüne alındığında; YKZ preparatı takviyesi, 

OA hastaları için dizde oluşan ağrı ve sertlik semptomlarını azaltmak için güvenli bir seçenek 

olarak değerlendirilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Yumurta kabuğu zarı, tıbbi gıda beslenme tedavisi, osteoartrit, 

gonartroz, eklem ağrısı, WOMAC 
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Investigation of Interventions According to Evidence Level  

in Multiple Sclerosis Rehabilitation 

Gülfidan Tokgöz
1
, Burak Kese2 

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul 

2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Bilecik 

Introduction: Multiple Sclerosis (MS) rehabilitation consists of interventions aimed at 

reducing the severity of acute attacks and accelerating the recovery afterwards, preventing the 

progress of the disability with modifying therapy and alleviating the existing symptoms. In 

recent years, many interventions have been applied to improve clinical outcomes in MS. 

Objective: The aim of our study was to examine interventions in MS rehabilitation according 

to the level of evidence. 

Materials and Methods: In our study, a meta-analysis study consisting of a systematic review 

on MS rehabilitation was examined. The meta-analysis included 39 systematic reviews 

consisting of 15 Cochrane and 24 other reviews with the keywords "Multiple Sclerosis", 

"Demyelinating Diseases", "Transverse myelitis", "Optic Neuritis", "Acute disseminated 

encephalomyelitis". In the meta-analysis, the evidence levels of rehabilitation interventions 

were categorized as high, medium, low, and inadequate. 

Results: Functional capacity and exercise therapy for fatigue and coping with fatigue programs 

were high; multidisciplinary approaches, cognitive-behavioural treatments and energy 

conservation techniques were medium;  for balance, depression, cognitive functions exercise 

therapy, telerehabilitation applications, hyperbaric oxygen therapy, whole body vibration 

therapy is low; electrical stimulation, hippotherapy, diet therapy were insufficient evidence. 

Conclusion: As a result of this study, despite the wide range of rehabilitation interventions, it 

was found that there were some uncertainties due to insufficient methodologically sound 

evidence. More studies are needed in this area to increase the level of evidence. 

 

Keywords: Multiple Sclerosis, rehabilitation, physiotherapy 
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Introduction: Multiple Sclerosis (MS) rehabilitation consists of interventions aimed at 

reducing the severity of acute attacks and accelerating the recovery afterwards, preventing the 

progress of the disability with modifying therapy and alleviating the existing symptoms. In 

recent years, many interventions have been applied to improve clinical outcomes in MS. 
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to the level of evidence. 

Materials and Methods: In our study, a meta-analysis study consisting of a systematic review 
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consisting of 15 Cochrane and 24 other reviews with the keywords "Multiple Sclerosis", 

"Demyelinating Diseases", "Transverse myelitis", "Optic Neuritis", "Acute disseminated 

encephalomyelitis". In the meta-analysis, the evidence levels of rehabilitation interventions 

were categorized as high, medium, low, and inadequate. 

Results: Functional capacity and exercise therapy for fatigue and coping with fatigue programs 

were high; multidisciplinary approaches, cognitive-behavioural treatments and energy 

conservation techniques were medium;  for balance, depression, cognitive functions exercise 

therapy, telerehabilitation applications, hyperbaric oxygen therapy, whole body vibration 

therapy is low; electrical stimulation, hippotherapy, diet therapy were insufficient evidence. 

Conclusion: As a result of this study, despite the wide range of rehabilitation interventions, it 

was found that there were some uncertainties due to insufficient methodologically sound 

evidence. More studies are needed in this area to increase the level of evidence. 
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A Fun, İnteractive, Motivational Exercise Treatment Method 

 Dance Therapy 

Gülfidan Tokgöz1, Burak Kese2 
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2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Bilecik 

Introduction: Dance Therapy, which acts as a bridge between body and mind, is defined as 

therapeutic use of dance and movement in harmony with each other. Dance therapy enables the 

individual to socialize through group practices, use creative expressions in expressing their 

emotions, create self-perception and body awareness, and increase muscle coordination and 

movement ability. 

Objective: The aim of our study was to research the literature on dance therapy method, which 

is a fun, interactive and motivating treatment method to exercise habit. 

Materials and Methods: In our study, a literature search was conducted using the keywords 

"dance", "dance therapy", "movement therapy", "psychiatric diseases", "obesity" "geriatrics" 

"schizophrenia". 

Results: The idea that suppressed emotions and thoughts create tensions and limitations in the 

musculoskeletal system and that the body's creative potential can be used to break them began 

accepted by scientists after the second half of the 20th century, and body movements began to 

be used as a method to reach the unconscious. Since dance, which is the main component of 

dance therapy practices, enables individuals to comprehend and overcome negative events they 

experience, these practices have the qualities that provide and increase the physical, cognitive, 

social, emotional integrity of individuals. Dance Therapy applications are used from healthy 

individuals, elderly to treatment of many diseases such as schizophrenia, eating disorders, 

traumatic diseases, obesity, autism, as it provides versatile and holistic gains from physical to 

psychosocial gains. 

Conclusion: Gaining a habit of exercise for a healthy life and achieving the sustainability of 

this habit is not easy acquisition. Achieving this achievement requires discipline, stability, wish, 

motivation and time. It may not be possible to combine all features, especially in disease groups 

such as obesity or in some age groups such as elderly individuals. Dance therapy practices, 

which are a fun, interactive, enjoyable exercise therapy method and used in a wide range in 

literature, are an effective treatment option in reducing and breaking the factors that form 

barriers to exercise. 

Keywords: exercise habit ,dance therapy, movement therapy, dance,  
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KOYUNLARDA CALPASTATIN GENİ POLİMORFİZMİ 

Sözel Bildiri  

Göknur BAYRAK, Yasemin GEDİK 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

 

Sürekli artan Dünya nüfusu nedeniyle hayvansal protein ihtiyacı her geçen gün artmaktadır, bu 

ihtiyacın yeterli miktarda alınması için koyun yetiştiriciliğinin çok önemli yeri vardır. Koyun 

yetiştiriciliği dünyanın çoğu yerinde yapılmakta ve koyunculuktan elde edilen kazancın önemli 

bölümünü et verimi oluşturmaktadır. Hayvanın verim yeteneği, bu verimle ilgili genler 

tarafından yani hayvanın genotipi tarafından belirlenir ve genotipin izin verdiği ölçüde artabilir. 

Hayvandan elde edilen et veriminin artırılabilmesi için klasik ıslah çalışmalarının yapılması ve 

başarılı seleksiyon programlarının uygulanması gerekmektedir ancak bu yöntemler uzun zaman 

almaktadır. Nüfusa bağlı hızla artan hayvansal protein talebinin karşılanmasında geleneksel 

yetiştirme ve ıslah yöntemlerinin kullanılması yeterli olmamaktadır. Hayvanlarda verim 

özelliklerini belirleyen genlerin tanımlanması ve bu verilerin seleksiyonda kullanılabilmesi 

üzerine moleküler genetik alanındaki çalışmalar son yıllarda büyük önem kazanmıştır. 

Moleküler genetik çalışmalarının temelini mutasyonlar oluşturur. Genetik çalışmalarında 

mutasyonlar, nesilden nesile aktarılan ‘markerlar’ olarak kullanılır. Moleküler ‘markerlar’ 

hayvanlarda DNA seviyesinde genetik varyasyonun ortaya çıkarılmasında, gen bölgeleri ile 

ekonomik önemi olan karakterlerin ilişkilendirilmesinde ya da herhangi bir özelliği etkileyen 

tek bir genin (major gen) ortaya çıkarılmasında kullanılmaktadır. Hayvan yetiştiriciliğinde, 

moleküler markerlar ve bu genlerdeki polimorfizmler ile farklı verim özellikleri arasındaki 

ilişkilerin araştırıldığı çalışmalar önem kazanmaya başlamış, et verimi ve kalitesi üzerine bazı 

genler belirlenmiştir. Bu genlerden biri de Calpastatin genidir. Calpastatin geni kesim sonrası 

etin sertliğinin düzenlenmesinde rol oynar, aynı zamanda kas gelişimini etkileyen aday genler 

arasındadır. Calpastatin geni koyunlarda 5. kromozomda bulunur. Bu çalışmada, et verimi ve 

kalitesini üzerine araştırmalar yapılmış Calpastatin geni hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Koyun, Et verimi, CAST 
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KOYUNLARDA DIACYLGLYCEROL ACYLTRANSFERASE 1 (DGAT 1) GENİ 

POLİMORFİZMİ 
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Dünya nüfusu her geçen gün artmakta bu da hem tarım ürünlerinin hem de hayvansal üretimin 

artırılmasını gerektirmektedir. Kişi başına düşen hayvansal protein ihtiyacının karşılanması için 

hayvan sayısının artırılması değil hayvanlardan elde edilen et verimi ve miktarının artırılması 

gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Hayvanlarda et verimini artırmak için uygulanan klasik ıslah 

yöntemleri çok uzun zaman almaktadır. Klasik ıslah yöntemlerinin yanında moleküler genetik 

alanında yaşanan gelişmeler de kullanılmaktadır. Hayvanlarda verim veya fizyolojik özellikleri 

belirleyen önemli özelliklerden biri kantitatif karakterlerdir ve süreklilik gösterirler. Kantitatif 

karakterleri kodlayan genlerin, kromozom üzerinde bulunduğu bölgelere kantitatif karakter 

lokusları (QTL) adı verilmektedir. Bu bölgelerde görülen mutasyonlar moleküler genetik 

çalışmaların temelini oluşturur. Genetik çalışmalarda mutasyonlar, nesilden nesile geçişlerde 

takip edilebilen ‘markerlar’ olarak kullanılır. Hayvan yetiştiriciliğinde, moleküler markerlar ve 

bu genlerdeki polimorfizmler ile farklı verim özellikleri arasındaki ilişkilerin araştırıldığı 

çalışmalar önem kazanmaya başlamıştır.  Son zamanlarda et verimi ve kalitesini geliştirebilmek 

için çok sayıda genler belirlenmiş ve bu genlerle araştırma yapılmaktadır. Moleküler genetik 

alanında yapılan çalışmalarda et verimi ve kalitesinin belirlenebilmesi için bazı genler 

belirlenmiştir. Bu genlerden biri de diaçilgliserol açiltransferaz 1 (DGAT1) genidir. DGAT1 

geni, yakın zamanda koyunlarda koyun eti kalite özelliklerini etkileyen güçlü bir aday gen 

olarak tanımlanmıştır. DGAT1, adipositlerde trigliseritlerin sentez oranını kontrol etmede 

anahtar enzimdir. Bu çalışmada koyunlarda DGAT 1 polimorfizmi bakımından yapılan 

çalışmalar anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Koyun, Et verimi, QTL, DGAT 1  
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Production Department 
 
ABSTRACT:  
 
In this research, affinity situations of Gelin üzümü, Pembe Salman and Osmanca grape cvs. 

(V.vinifera) with 41 B, 110 R, 140 Ru, 1103 P and Fercal rootstocks have been examined. After 

graft union has been established, graft success ratio, callus ratio, shooting ratio and rooting ratio 

values have been taken. In the field conditions, first grade sapling ratio, total sapling ratio, and 

vegetative growth and rooting characters of saplings have been collected. In addition that, after 

260 days form grafting, graft union situation has been examined by anatomically; and detected 

callus tissues between stock and scion. It was seen that new formed vascular cambium produced 

the new xylem and new phloem. After graft union established, graft success ratio showed the 

differences only between rootstocks. While this ratio is the highest in Fercal rootstock with 

93,14 %, it is the lowest in 110 R, 140 Ru and 1103 P rootstocks with 78,64 %, 79,98, and 

80,27 values respectively, and 41 B had the middle value with 85,78 %. In autumn, in mature 

saplings, first grade sapling ratios showed differences according to rootstocks and cultivars 

separately. When rootstocks compared, first grade sapling ratio is the highest in 1103 P with 

35,9 %, and the lowest in 110 R with 23,47 %. Middle values have been obtained from 140 Ru, 

41 B and Fercal rootstocks with 28,19 %, 32,61%, and 34,72 % values. When cultivars 

compared, first grade sapling ratio is the highest with Osmanca cv. with 35.52 %. Gelin Üzümü 

and Pembe Salman cvs. followed the Osmanca cv. with 27,92 % and 29, 31% values. Osmanca 

cv. had the thicker shoots than the other two cvs. Root characters of mature saplings were 

examined, generally 110 R and 140 Ru had the lowest, Fercal and 1103 P had the highest, and 

41 B had the middle values. 

Key words: graft, affinity, rootstock, vine, grape, sapling ratio 
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Biochemical Composition and Antioxidant Profile of Geografically Labeled Köhnü 

Grape (Vitis vinifera L.) Cultivar from Turkey  

Oral presentation 

Sevinç Aydın 

Çemişgezek Vocational School, Munzur University 

 

Vitis vinifera L. is cultivated throughout the world including Turkey which is one of the 

largest producers of grape. Kohnu is a georaphically labeled grape varieties of Vitis vinifera L. 

grown in Turkey's eastern provinces. In this study, phenolic compounds, phytosterols, vitamins, 

fatty acids and antioxidative properties were compared in Kohnu grape harvested from two 

different cities of Turkey. The analysis of flavonoids, vitamin and phytosterols were carried out 

by a high-performance liquid chromatography device (HPLC-UV, Shimadzu). And, fatty acids 

in the lipid extract were analyzed by gas chromatography after conversion into methyl esters. 

Radical Scavenging Activity (DPPH) was determined according to the method developed by 

Brand-Williams et al.  

At the end of the study, it was observed that the phenolic compound, vitamin, 

phytosterol concentrations and fatty acid contents in the sample taken from Elazığ and the 

antioxidant effect known to be associated with these contents were significantly higher than the 

sample taken from Malatya. The high chemical content of the Köhnü samples collected from 

Elazig province probably affects the quality of grape products such as wine. In addition, if the 

biochemicals that provide this effect are properly isolated from the plant, these components can 

be used beneficially in both the food and pharmaceutical industry. 

 

Key words: Geografically labeled, Vitis vinifera L., phenolics, fatty acids, vitamin, antioxidant 
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Oral Presentation 
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Salt is necessary for a balanced life. However, it can cause several health problems such as 

hypertension, heart defect, kidney stone with an unconscious consumption. At the same time, 

consumers only have an information about salt source as sea, rock or lake, but a little is known 

in terms of content depending on the environment. Especially, salts are rich mineral resources 

including K, Ca and Mg basicly and composed of trace minerals such as Zn and B. Besides 

beneficial minerals within salt, it can also contain toxic elements such as Pb and Al too. 

Therefore, nutrients within salt are very important for both health and environment. Between a 

number of analysis methods using for salt, Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry 

(ICP-MS) is an accurate and multi-element capable method with the advantages of low 

detection limits and wider linear dynamic range. In this work, macro and micro elements present 

in the salt sample were determined using ICP-MS. Salt sample was prepared from a purchased 

salt and diluted using 2% HNO3 (v/v). Macro elements like Ca, K, Mg in ppm level, micro 

elements like Mn, Fe, Cu and toxic elements like Pb, As, Al in ppb level were analyzed by ICP-

MS. At the same time, trace elements like Zn, Se, Co were detected in ppt levels. Therefore, 

the detection limits were widely ranged from ppt to ppm. The concentrations of elements found 

in analyses were compared with literature and obtained within the standard guidelines. Safety 

of the salt sample was displayed at the standpoint of health and environment.  

Keywords: Salt, ICP-MS, Macro Analysis, Micro Analysis. 
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ÖZET:  

 

Amaç: Osteoartrit özellikle ileri yaşlarda görülen eklemlerde ağrıya, hareket kısıtlılığına sebep 

olan dejeneratif bir hastalıktır. Hastalığın patofizyolojisinde kıkırdak dokuyu oluşturan temel 

yapılar olan, kollajen fibrillerin bozunması, proteoglikanların degredasyonu ve ekstrasellüler 

matriks kaybı, eklemde dejenerasyonu meydana getirmektedir. Biz çalışmamızda osteoartrit 

sonucu meydana gelen kıkırdak dokunun bozulmasını engellemek, gelişen semptomları 

azaltmak, eklem fonksiyonlarını arttırmak amacıyla uyguladığımız glikozaminoglikan 

tedavisinin klinik sonuçlarını araştırdık.  

Yöntem ve Gereçler: Merkezimizde 2019-2020 yılları arasında polikliniğe başvuran ve 

Kellgren and Lawrence kriterlerine göre Evre 2 gonartroz tanısı alan 120 hasta çalışmaya dahil 

edildi. Grup 1 oral glukozamin sülfat ve diklofenak verilen 60 kişiden oluşturuldu. Grup 2 ise 

sadece diklofenak alan 60 hastadan oluşturuldu. Tüm hastalar standart fizik tedavi programına 

alındı. Çalışmanın başlangıcında; “Western Ontario McMaster” (WOMAC) skorları, görsel 

analog skalaları (VAS) ve eklem hareket açıklıkları kaydedildi. 

Bulgular: Tedavi öncesinde VAS skoru ortalama değerleri Grup 1 için 6,93(±1,2), Grup 2 için 

6,39(±1,5) olarak belirlendi. Tedavi sonrasında VAS ortalamaları Grup 1 için 4.33,(±1,1), Grup 

2 için 6,71(±1,61) olarak saptandı. Tedavi öncesinde WOMAC değerleri Grup 1 için: 

46,3(±12,1) tespit edilirken grup 2 için 46,05(±9,66) olarak tespit edildi. 6 haftalık tedavi 

sonunda ise WOMAC değerleri Grup 1 için 37,77(±8,1), Grup 2 için 41,11(±6.5) olarak tespit 

edildi. Her iki parametre göz önüne alındığında tedavi öncesinde VAS ve WOMAC değerleri 

açısından gruplar arasında istatistiksel fark bulunmamaktaydı. 6 haftalık tedavi sonucunda ise 

her iki parametre sonuçlarına bakıldığında, Grup 2’de iyileşme olduğu istatistiksel olarak 

anlamlı bulundu. Tedavi öncesi muayenelerde eklem hareket açıklıkları açısından gruplar 

arasında anlamlı fark mevcut değildi. 6 haftalık tedavi sonrasında yapılan muayeneler 

sonucunda fleksiyon derecelerinde artış gözlendi. 

Tartışma ve Sonuç: Gonartrozu olan hastaların semptomatik tedavisinde, ağrının giderilmesi 

ve fonksiyonların arttırılması amacıyla mevcut uygulanan tedavilere ek olarak 

glukozaminoglikan kullanımının fayda sağlayabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, Glikozaminoglikan,  
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ÖZET:  

Amaç: Diz koşucularda en yaygın yaralanma bölgesidir ve diz yaralanmaları koşucuların 

aktivitelerini engelleyen patolojilerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Diz ağrısının birçok 

nedeni mevcuttur. Yapılan çalışmalarda diz ağrısının en sık nedeni patellofemoral problemler, 

menisküs ve kıkırdak hasarı olarak bildirilmiştir. Bizim çalışmamızdaki amacımız kronik diz 

ağrısı olan koşucularda ağrının sıklığını ve şiddetini değerlendirmek aynı zamanda koşu 

sıklığının  bu semptom ile olan korelasyonunu araştırmak idi. 

Yöntem ve Gereçler: 2017-2020 yılları arasında kronik diz ağrısı nedeniyle tedavi 

uyguladığımız 883 hasta incelendi. Düzenli olarak en az 1 yıl olacak şekilde haftada 30dk koşu 

yapan hastalar aktif koşucu olarak kabul edildi. Toplam 101 olgu çalışmaya dahil edildi. 

Koşucular aktivite saatlerine göre üç gruba ayrıldı. Haftalık 30dk ile 1 saat  arasında koşan 

hastalar grup 1, haftalık 1 ile 2 saat arasında  koşan hastalar grup 2, haftalık 2.5 saatten fazla 

koşan hastalar grup 3 olarak belirlendi. Her üç gruptaki hastaların muayeneleri sonucunda VAS 

skorlama sistemine göre ağrı seviyeleri belirlendi ve koşma sıklığı ile arasındaki korelasyon 

değerlendirildi. 

Bulgular:  

Kronik diz ağrısı nedeniyle tedavi edilen 883 olgudan 101’i aktif koşucu olarak belirlendi. 

Hastaların ortalama yaşı 32(17<, >48) idi. Toplamda 101 hastanın; 89’u erkek 12’si kadındı.  

Birinci grup yaş ortalaması  30,1 (18, ,41) olan 36 hastadan, ikinci grup yaş ortalaması 31,2 (18, 

,48) olan 34 hastadan, üçüncü grup yaş ortalaması 26.33 (17, ,37) olan 31 hastadan 

oluşmaktaydı. Birinci grup değerlendirilmesinde VAS skorlama sistemine göre ortalama değer 

4.1 (min 3, max 6), ikinci grupta VAS skorlama sistemine göre ortalama değer 5.6 (min 4, max 

6), üçüncü grupta VAS skorlama sistemine göre ortalama değer 6.8 (min 4, max 8) idi.  

Bulunan sonuçlara göre koşma sıklığı ile ağrı arasında pozitif korelasyon tespit edildi.  

Tartışma ve Sonuç: Koşucularda meydana gelen kronik diz ağrısı, bu aktivite ile uğraşanların 

kronik dönemde karşılaştığı sağlık problemlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.  Hastalık 

ve aktivitenin yönetilmesi, koşu sıklığı ile ilişkisinin ortaya konulması amacıyla yaptığımız 

çalışmamızda, diz ağrısı nedeni ile tedavi uygulanan toplam 101 koşucu hasta için ortalama 

VAS skoru 3.97 tespit edilmiştir. Koşma sıklığındaki artışın bu hastalarda kronik diz ağrısı 

gelişimindeki artış ile korele olduğununa dair veriler elde edilmiştir.  

Bu bilgiler dahilinde farklı hasta gruplarında ve geniş kapsamlı yapılacak çalışmalar için 

koşucularda gelişen diz patolojileri araştırmaya açık bir alandır. 

Anahtar Kelimeler: Koşucu, Diz Ağrısı 
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Patates ve Leblebi Unlarının Glutensiz Tulumba Tatlısı Üretiminde Kullanım 

İmkanlarının Araştırılması 
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Çölyak (gluten enteropatisi), yapısında gluten bulunduran tahıl ve tahıl ürünlerinin tüketilmesi 

ile belirtileri ortaya çıkan bir hastalıktır. Çocuklarda gelişim geriliği, yetişkinlerde ise ishal, 

iştahsızlık, karın şişkinliği ve kansızlık gibi belirtiler göstermektedir. Tedavi yöntemi ömür 

boyu glutensiz diyet olan çölyak hastalığının etkilerinin anlaşılmasıyla glutensiz ürünlere 

yönelik çalışmalar artış göstermiştir. Bu çalışmada geleneksel bir tatlı olan tulumba tatlısına 

patates unu ve leblebi unu ikame edilerek glutensiz tulumba tatlısı üretilmiştir. Üretilen 

glutensiz tulumba tatlılarının bazı fiziksel ve kimyasal (diyet lifi, nem, kül, protein ve yağ) 

özellikleri ile duyusal özellikleri belirlenmiştir. Patates unu ikamesinin glutensiz tulumba 

tatlısının fiziksel özellikleri (yağ çekme, şurup çekme, spesifik hacim ve boy/en oranı) üzerine 

olumsuz bir etkisi olmadığı belirlenmiştir. Leblebi unu ikamesi ile glutensiz tulumba tatlısının 

yağ çekme oranı %26.49 azalma göstermiştir. Patates unu ikamesi ile glutensiz tulumba 

tatlısının kalori değeri %7.31 artmıştır. Leblebi unu ikameli glutensiz tulumba tatlısının, patates 

unu ikameli glutensiz tulumba tatlısı ile kıyaslandığında toplam diyet lifi içeriği bakımından 

daha zengin bir çeşit olduğu görülmüştür. Yapılan duyusal analizler ile glutensiz tulumba 

tatlılarının renk, koku, gözenek yapısı, kırılganlık, çiğnenebilirlik, lezzet ve genel beğeni 

özellikleri belirlenmiştir. Duyusal analiz sonuçları patates unu ikamesinin panelistlerin lezzet 

özelliğine verdiği puanı düşürdüğünü, leblebi unu ikamesinin glutensiz tulumba tatlısının 

görünüş özellikleri ile tekstürel özelliklerini geliştirdiğini göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Glutensiz, Tulumba Tatlısı, Patates Unu, Kalite Özellikleri 
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COVID-19 Pandemisinde Gıda Güvenliği Açısından Fırınlarda Alınması Gereken 
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COVID-19, akut solunum yetmezliğine neden olan koronavirüs ailesine ait bir virüs çeşididir. 

Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi 

hastalıklar da koronavirüs ailesinin bir parçasıdır. COVID-19, bu virüsün daha önce 

insanlarda tanımlanmayan ve ilk olarak Çin'in Hubei Eyaleti, Wuhan şehrinde tespit edilen 

yeni bir suşudur. Hızla yayılarak ve Çin genelinde bir salgın olarak ortaya çıkmış ve ardından 

dünyadaki diğer ülkelerde artan sayıda vakalara neden olmuştur. Türkiye’de ise bugüne kadar 

(19 Nisan 2021 verileri dahil) 4 milyon 323 bini aşkın vaka olduğu açıklanmıştır. Bu 

vakalardan 36 bin 267’si ölüm ile sonuçlanmıştır. Bugüne kadar elde edilen kanıtlara 

dayanarak, COVID-19 bulaşmasının gıda yoluyla gerçekleşmesi olası olmadığı 

anlaşılmaktadır. Ancak gıdalar bir taşıyıcı olarak yüzey kontaminasyonu şeklinde bulaşmalara 

yol açabilir. Bu nedenle gıda üretim yerlerinde gıda güvenliği açısından uygulanacak hijyen 

ve sanitasyon önlemleri ile yüzey kontaminasyonu ve çapraz bulaşmalar önlenerek COVID-

19’un gıdalar aracılığı ile yayılması engellenebilir. COVID-19'un yayılmasını yavaşlatmaya 

yardımcı olmak için fiziksel mesafelendirme (sosyal mesafe) önem taşımaktadır. Üretim 

yerlerinde çalışanlar arasında sosyal mesafe muhafaza edilmelidir. Bu çalışmada gıda üretim 

ortamının bunu zorlaştırdığı durumlarda, işverenlerin çalışanları korumak için hangi 

önlemlerin alacağı, gıda işleme ortamında fiziksel mesafe rehberliğine uymaya yönelik pratik 

önlemler ve gıda güvenliği açısından fırınlar özelinde alınabilecek önlemler anlatılmaya 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, Gıda Güvenliği , COVID-19, SARS-CoV-2, Pandemi  
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Cerrahi Yara İyileşmesine Hypericum Perforatum’un Etkisinin Histopatolojik Olarak 

Değerlendirilmesi: Deneysel Bir Çalışma 

Halil Yıldırım¹, Vahit Yıldız², Caner Poyraz² 

¹ Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi 

² Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

Özet: Deri bütünlüğü insan sağlığının önemli bir parçasıdır. Bu dokunun bozulması bazen 

kontrollü (cerrahi insizyon), bazen de travma ya da diabet gibi kronik hastalıklarda 

görülebilmektedir. Hypericum perforatum (HP), diğer adı ile St. John’s Wort, antik Yunan 

döneminden beri kullanılan, antiinflamatuar, antioksidan ve antiseptik özelliklere sahip 

bitkisel bir ajan olarak bilinmektedir. Bu deneysel çalışmada, HP’nin kontrollü cerrahi yara 

oluşturulmuş ratlarda iyileşmeye etkisi histopatolojik olarak araştırılmıştır. Denekler 2 gruba 

ayrılmıştır. Birinci grup (n= 16) cerrahi kontrol grubu ve ikinci grup (n= 16) HP grubu olarak 

ayrılmıştır. Birinci gruba cerrahi sonrası herhangi bir tedavi verilmezken, ikinci gruba postop 

1. günden itibaren 4 hafta boyunca her gün intraperitoneal yoldan 30 mg/ kg dozunda HP 

ekstraktı verilmiştir. Dört hafta sonunda sakrifiye edilen ratlardan deri doku örnekleri 

alınmıştır. Dokular tespit edilerek histopatolojik olarak incelenmiştir. HP grubundaki kolajen 

demetlerinin hacim yoğunluğu, fibroblastların sayısal yoğunluğu ve damarların ortalama çap 

ve hacim yoğunlukları, kontrol gurubuna göre daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmada elde 

edilen sonuçlar; kontrollü cerrahi yara oluşturulmuş ratlarda intraperitoneal uygulanan 

Hypericum perforatum’un, kollajen demeti sentezini, fibroblast proliferasyonunu ve 

revaskülarizasyonu artırarak doku rejenerasyonunun iyileşmesine olumlu yönde etki ettiğini 

ve gelecekteki diğer çalışmalara ışık olabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hypericum perforatum, cerrahi kesi iyileşmesi, doku rejenerasyonu 
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KIZILÇAM KABUĞU (PİNUS BRUTİA) TANENİ İLE TABAKLANMIŞ DANA 

DERİLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİ 

Sözel Bildiri  

Şükrü ÖMÜR 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Meslek Yüksek Okulu, Aydın. 

Ham derinin stabilizasyonunda uygulanan en eski tabaklama yöntemi bitkisel tabaklama 

işlemidir. Bitkisel tabaklama işleminde çeşitli bitkilerin meyve, odun, yaprak ve kabuk 

kısımlarında yer alan ve tanen adı verilen polifenolik karakterli maddeler kullanılmaktadır. 

Tabaklama işleminde kullanılan tanenler deri kolajeni ile kimyasal bağ yaparak, derinin 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilere karşı dayanıklı hale getirilmesini sağlamaktadır. 

Endüstride yaygın olarak bitkisel tabaklama işleminde mimoza, kebrako, valonea tanenleri 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde belirgin bir yayılışa sahip olan ve orman endüstrisi 

yan ürünü olarak ortaya çıkan ayrıca literatürde Turkish red pine olarak da bilinen kondanse 

tanen karakterine sahip kızılçam ağacı kabuğu kullanılarak deri tabaklama denemeleri 

uygulanmıştır. Dana derilerine uygulanan bitkisel tabaklama işlemi sonucu elde edilen derilere 

yönelik bazı fiziksel testler uygulanmıştır. Ham derinin stabilize edildiğinin en önemli 

kriterlerinden biri olan büzülme sıcaklığı ölçümü neticesinde 77°C’lik bir değer elde edilmiştir. 

Bu değerin kondanse tanenlerle tabaklanmış derilerden beklenen değerden kısmen düşük 

olduğu tespit edilmiştir. Yapılan renk ölçümü verileri incelendiğinde L, a ve b değerlerinin 

sırasıyla 40, 18.78 ve 18.76 olduğu ve kızılçam kabuğu taneninin diğer kondanse tanenlere göre 

deriye daha kızıl bir renk verdiği belirlenmiştir. Kopma dayanımı ve uzama değerini ile dikiş 

yırtılma dayanımı değerlerinin literatür değerleri ile uyumlu olduğu buna karşın, dikiş yırtılma 

ve sırça dayanımına ilişkin veriler incelendiğinde elde edilen değerlerin literatür verilerinden 

düşük olduğu gözlenmiştir. Gerçekleştirilen fiziksel testler ışığında Kızılçam ağacı (Pinus 

brutia) kabuğu taneninin deri tabaklama işleminde kullanılabileceğini ancak bazı fiziksel test 

değerlerinin beklenilenden düşük olduğu tespit edilmiştir. Özellikle büzülme sıcaklığı değeri 

ve sırça dayanımı ile ilgili test sonuçlarının kısmen düşük olması, tanenin deri cildinde birikme 

yaptığı ve istenildiği ölçüde deri kesitine işlemediği yorumuna yol açmaktadır. Bu 

değerlendirmeler ışığında, devam eden denemelerde daha etkin bir tabaklama işlemi elde 

edebilmek amacıyla, tanen molekül yapısına yönelik modifikasyon işlemlerinin uygulanması 

gerektiği ve tabaklama işleminde molekül büyüklüğü azaltılmış kızılçam kabuğu tanenin 

kullanılmasına ilişkin uygulamaların yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.  
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The Relationship Between Coagulase Negative Staphylococci and Somatic Cell Count in 

Bulk Tank Milk  
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In many countries, bulk tank milk (BTM) examinations are used as an important part of milk 

quality assurance programs. The microbiological quality of milk is a key factor for dairy farms 

and contamination could arise from several sources, such as mastitic udders of cows, milking, 

transportation to tank, and unhygienic tank conditions. Coagulase-negative staphylococci 

(CNS) are considered as an indicator of environmental contamination in BTM. However, CNS 

should also be considered as a pathogen causing mastitis associated with high somatic cell count 

(SCC). The study was aimed to evaluate the relationship between the levels of CNS and SCC 

in bulk tank milk samples. A total of 200 BTM samples were collected from dairy farms in 

Aydın province. Then SCC and the level of CNS were analysed. The median value of SCC was 

found as 340.000 cells/ml in BTM samples. The median value of CNS was determined as 3.04 

log cfu/ml in 31 BTM samples (15.5%). No significant correlation between the SCC levels and 

CNS levels obtained from BTM positive samples was observed (P>0.05). The presence of CNS 

with low SCC levels may indicate environmental contamination of BTM. In general, BTM 

analysis gives information of milk quality and provides producers valuable information 

concerning the status of health and sanitation in their herds. To produce healthy and high quality 

milk, mastitis prevention programs should be implemented and hygienic conditions should be 

improved. 

Keywords: Bulk Tank Milk, Coagulase-Negative Staphylococci, Somatic Cell Count 
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ÇOCUKLUK ÇAĞI DÖNEMİNDEKİ EPİLEPSİ HASTALIĞININ KETOJENİK 

DİYET ETKİSİ 

Sedanur GÜLCEMAL 
T.C 

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 
BESLENME VE DİYETETİK  

  
ÖZET 

Epilepsi spesifik bir hastalık değil bir semptomdur. Epilepsi Merkezi Sinir sisteminde 

belirli bir işlevi olan nöron topluluğunun ani, anormal ve hipersenkron deşarjı olarak tanımlanır 

ve nöronların somatik, psişik, motor, duyusal veya otonom fenomenle birlikte, beyin 

fonksiyonlarındaki geçici ve yineleyici bozuklukları kapsar. Epilepsi hastalığından söz 

edebilmek için spontan epilepsi nöbetlerinin farklı zaman diliminde tekrarlanması 

gerekmektedir. 

Hemen her yaşta görülebilen ve uzun süreli tedavi ve izleme gerektiren bir hastalık olup 

yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. Çocukluk çağının en sık kronik hastalıklarından olan 

epilepsi hastalığının tedavisinin başarısı doğru tanı ve tedavidir. 

Epilepsi hastası olan çocuğun nöbetlerini kontrol altına almak için antikonvülzan ilaç 

tedavisi ile kontrol altına alınabilmekte iken, bazı hastaların dirençli nöbetleri hekimleri ilaç 

dışı tedavi arayışına yönlendirmektedir. Bu tür dirençli epilepsilerin tedavisinin beslenme ile 

ilişkisi uzun yıllardır bilinmektedir. Bin dokuz yüzlü yılların başında araştırmacılar, epileptik 

nöbetlerin tam açlık ile durdurulabildiğine dikkat çekmişlerdir. Ancak doğaldır ki tam açlık 

durumu günlük yaşamda sürdürülebilir bir tedavi yöntemi değildir. Bu nedenle 1921 yılında 

Mayo Klinik’te Dr. Wilder tarafından açlık durumunda oluşacak asidoz, sıvı kaybı ve ketozis 

durumunu taklit eden ve yıllarca kullanılabilecek bir diyet geliştirilmiştir. Ketojenik diyet (KD) 

adı verilen bu tedavi yüz yılı aşkın süredir içeriği değişmeden epilepsi tedavisinde 

kullanılmaktadır. 

Fenitoinin 1938 yılında piyasaya sürülmesi ile ilaç tedavileri ön plana çıkmış ve KD’nin 

kullanımı ilerleyen yıllarda azalmıştır. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında diyet tedavisini 

uygulayan çok az sayıda merkez kalmıştır ve çoğu nörolog diyet tedavilerini “alternatif” ya da 

“tamamlayıcı” tıp olarak görmüştür. Ancak 1994 yılında, çoklu ilaç ve cerrahi tedavinin 

başarısız kaldığı iki yaşında epileptik bir erkek çocuğun ailesinin girişimiyle KD’ye başlaması 

ve nöbetlerinin tamamen iyileşmesi ile doktorların ve hasta ailelerinin diyet tedavilerine ilgisi 

tekrar artmıştır. 

Bu yazıda ketojenik diyetin içeriği ve çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar ile etkisi 

araştırılmıştır.  

Ketojenik diyetin tedavisi önemli yan etkileri olmaksızın güvenli ve etkilidir. Özellikle 

büyüme ve gelişme çağında olan çocukların ek olarak vitamin ve mineral desteğine ihtiyaç 

duyabilirler, diyet planlaması yapılırken göz önünde bulundurulmalıdır. Ketojenik diyet 

çocukluk çağında gelişen epilepsi hastalarının nöbet sıklığını azaltmakta ve yaşam kalitesine 

iyileştirmektedir. 
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ORDU KENT MERKEZİ PARKLARININ ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN TAMPON VE 

AĞ ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ 

Sözel Bildiri 

Elif Gülderen GÜZEL1, Mesut GÜZEL1, Pervin YEŞİL1 

1Ordu Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Kentlerin fiziksel gelişimi ve kent nüfusunun artışı ile ortaya çıkan sorunlar son yıllarda mevcut 

planlama anlayışlarının sorgulanmasına neden olmuştur. Özellikle Covid-19 pandemisi ile 

birlikte kentlerin ihtiyaçlara daha iyi cevap verebilmesi amacıyla tek merkezli kentlerden çok 

merkezli kent yapısına dönüşüm gündeme gelmiştir. Beraberinde “yürünebilirlik” ve “15 

dakikalık kentler” gibi güncel kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu kavramların çıkış noktası temel 

olarak; kentlerin ve kentsel yeşil alanların, kent sakinlerinin kısa bir yürüyüş ya da bisiklet 

kullanımı ile erişebilecekleri şekilde planlanmasıdır. Böylece kent insanı kısa mesafelerde gıda, 

eğitim ve rekreasyon gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek aynı zamanda motorlu taşıt 

kullanımının en aza indirildiği, karbon emisyonunun azaltıldığı, daha sağlıklı ve çevre-dostu 

kentler yaratılacaktır. Bu noktada kentlerdeki mevcut yeşil alanların erişilebilirliğinin analiz 

edilmesi önem arz etmektedir. Analizlerin sonuçları üzerinden yapılacak olan değerlendirmeler 

ile kentsel yeşil alanlar özelinde etkin bir planlama stratejisi ortaya konulacaktır. 

Bu kapsamda çalışmanın amacı; Ordu kent merkezindeki parkların belirli yürüme zamanlarını 

temsil eden 0-300 m, 300-600 m, 600-900 m ve 900 m’nin üzerindeki mesafeler için 

erişilebilirliğinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, coğrafi bilgi sistemleri yazılımı 

kullanılarak Ordu kent merkezinde yerleşimlerin yoğunlaştığı 21 mahalledeki mahalle parkları 

ve sahil parkları esas alınarak erişilebilirlik haritaları çıkarılmıştır. Çalışmada temel olarak 

dairesel tampon analizi ve ağ analizi yöntemleri uygulanmış, ardından bu iki yöntemle elde 

edilen çıktılar karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Erişilebilirlik, park, dairesel tampon analizi, ağ analizi, Ordu kent 

merkezi. 

 

 

 



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

 
An updated overview on the genus Iberis L. (Brassicaceae) in Turkey 

Emre Çilden 

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı 

 

Abstract 

 

The genus Iberis L. (Brassicaceae) consists of about fifty species of annuals, perennials 

and evergreen subshrubs worldwide. The common name of Iberis L. is candytuft and it is 

centred mainly in Europe, with a few species in northwest Africa, southwest and central Asia 

Iberis is one of two genera of the tribe Iberideae Webb & Berthel. besides Teesdalia W.T.Aiton 

which is diagnosed by monosymmetric flower structure in Brassicaceae family, as in Calepina 

Adans. Therefore zygomorphic symmetry is seen in Iberis, not bilateral. Flower colours are 

white, pinkish or purplish. Corymbose infructescense, angustiseptate and two-seeded fruits are 

important diagnostic characters for identification of Iberis species. In this study the author gives 

the updated list of ten Iberis taxa from Turkey their current nomenclatural recognitions, and the 

list is presented alphabetically: I. attica Jord., I. carica (Bornm.) Prain, I. gypsicola Yıld., I. 

halophila Vural & H. Duman, I. odorata L., I. saxatilis L. subsp. saxatilis, I. saxatilis L. subsp. 

magnesiana, I. sempervirens L., I. simplex DC. and I. spruneri Jord.. I. sempervirens is the only 

(sub)shrub and evergreen species of the genus found in Turkey. I. odorata is typical with its 

annual habit, lobed leaves, fruits with broad sinus and small petals. I. simplex DC. is widely 

distributed in Turkey and found in many regions of the country. It is also revealed that I. attica 

Jord. and I. spruneri Jord. have to be treated as seperate species, not synonyms of I. carnosa 

Willd. Four taxa, I. carica, I. gypsicola, I. halophila and I. saxatilis subsp. magnesiana are 

endemic to Turkey.  

 

Keywords: Iberis, Brassicaceae, taxonomy, endemism, Turkey 
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Seçili Ülkelerde Tarımsal Katı Organik Atıkların Bertaraf Edilme 

Yöntemlerinin Değerlendirilmesi 

Makbule Nisa MENCET YELBOĞA 

 

Tarımsal faaliyetlerden dolayı meydana gelen yan ürünler ana ürün olma özelliğini yitirdiği için 

genellikle “tarımsal atık” olarak nitelendirilmektedir. Tarımsal atıkların geri önemli bir bölümü 

geri kazanılabilir nitelikte olmasına rağmen geri dönüşüm oranlarının çok düşük düzeylerde 

olduğu bilinmektedir. Ayrıca, tarımsal atıkların başında gelen ve hasattan sonra büyük bir 

çoğunluğu tarlalarda bırakılan yıllık bitki sapları toprağa karışmakta ya da yakılarak yok 

edilmektedir. Günümüzde katı atık yönetim sistemlerinin etkinleştirilmesinde atığın başka türlü 

uygulanabilir bir ürüne dönüştürülmesi atık miktarında oldukça etkili olmaktadır.  Tarımsal 

atıkların standartlaştırılmış bir sınıflandırması bulunmamaktadır.  Tarımsal ürünlerin doğaya 

bağlı olması, iklimsel özellikler, coğrafi konum, jeolojik yapı, kültürel nedenler vb. tarım 

sektörüne bağlı atıkları da farklılaştıran bazı özelliklerden biridir. Bu çalışmada, tarımsal ürün 

atıklarını bertaraf etme yöntemlerinin değerlendirilmesi ve örneklerin tanıtılması 

amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Bitkisel atıklar,  sıfır atık, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm  
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Epifitik Liken Platismatia glauca (L.) Total Aseton Ekstraktının Bazı Yabani Otlar 

Üzerindeki Allelopatik Etkilerinin Belirlenmesi 

Sözel Bildiri  

Nazlıhan AYDIN¹, Dr. Öğr. Üyesi Gülçin IŞIK¹, Doç. Dr. İlker AVAN², Prof. Dr. Emel 

SÖZEN¹, Prof. Dr. Mehmet CANDAN¹  

¹Eskişehir Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü 
²Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü 

ÖZET: 

Allelopati, bitkide çeşitli organlar aracılığıyla salgılanan bazı bileşiklerin etkileşime girerek 

bitki büyüme ve gelişimini etkilediği bir süreç olarak bilinir. Son yıllarda allelopatik özelliğe 

sahip bileşiklerin keşfedilerek biyoherbisit olarak kullanılma potansiyellerinin araştırılması 

oldukça önem kazanmıştır. Böylelikle direkt olarak yabani otlar üzerinde etkili olan ama aynı 

zamanda sentetik herbisitler gibi çevreye zarar vermeyen ürünlerin geliştirilmesi 

hedeflenmektir. Fotobiyont ve mikobiyont (mantar) partnerinden meydana gelen liken 

birliğindeki mantarın, allelopatik etkileri olan bileşikler sentezlediği bilinmektedir. Platismatia 

glauca üst yüzeyi beyazımsı, beyazımsı-yeşil veya sarı, genellikle koyulaşmış alanları bulunan; 

alt yüzeyi simsiyah, kenarları kahverengi, pürüzsüz veya ağsı şekilde buruşuk epifitik bir liken 

türüdür. Literatürde P. glauca ile yapılmış bir allelopati çalışması bulunmamaktadır. Bu 

çalışmanın amacı P. glauca total aseton ekstraktının tarlalarda sıklıkla rastlanan yabani otlardan 

Portulaca oleracea (semizotu), Amaranthus retroflexus (horozibiği), Setaria verticillata 

(yapışkan ot) üzerindeki allelopatik etkilerinin belirlenmesidir. Her bir türe ait tohumlar P. 

glauca total aseton ekstraktının 50, 100, 150, 200 µg/ml’lik dozlarında bir gece bekletilmiştir. 

Tohumlar petri kapları içinde, iki kat kurutma kağıdı üzerinde, 16 saat aydınlık / 8 saat karanlık 

fotoperiyotta, 28 ˚C’de, dörder tekrarlı olacak şekilde 30 gün çimlenmeye bırakılmıştır. P. 

glauca total aseton ekstraktının doz artışına bağlı olarak semizotunda çimlenmeyi geriletici, 

horozibiğinde çimlenmeyi teşvik edici etkisi olduğu gözlenmiştir. P. glauca total aseton 

ekstraktının yapışkan ot tohumlarının çimlenmesini ise inhibe ettiği tespit edilmiştir. Bu 

sonuçlar Platismatia glauca likeninin gelecekte yabani otlarla biyolojik mücadelede sentetik 

herbisitlere bir alternatif olarak kullanılabileceği ümidini vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Platismatia glauca, tohum çimlenmesi, allelopati, biyoherbisit 
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Usnea florida (L.) Weber Ex. F.H. Wigg Total Ekstraktının Farklı Yabancı Ot 

Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Allelopatik Etkisinin Belirlenmesi 

Sözel Bildiri 

Kevser YILMAZ¹, Dr. Öğr. Üyesi Gülçin IŞIK², Doç. Dr. İlker AVAN³, Prof. Dr. 

Mehmet CANDAN², Prof. Dr. Emel SÖZEN² 
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²Eskişehir Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü 
³ Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü 

ÖZET: 

Nüfusun devamlı olarak artması ve buna bağlı olarak tarım alanlarının azalması nedeniyle 

tarımsal üretimde verimi oldukça düşüren yabani otlarla mücadele konusu öne çıkmıştır. 

Yabani otlarla mücadelede çeşitli kimyasal madde kullanımından dolayı kimyasal atık, çevre 

kirliliği gibi sorunlar meydana gelmektedir. Bu sorunlarla başa çıkabilmek adına doğal 

bileşiklerin uygulanması konusu popülerlik kazanmıştır. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre 

bitkilerden elde edilen doğal ekstraktların allelopatik etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Bu tür 

bileşiklerin biyoherbisit olarak biyolojik mücadelede kullanılmaları konusunda çalışmalar 

yapılmaktadır. Mantar ve alglerin bir araya gelmesiyle simbiyotik ortaklık sonucu oluşan 

likenlerden elde edilen doğal ekstraktların antifungal, antimikrobiyal, antigenotoksik, 

sitotoksik, allelopatik özellikler gibi biyolojik aktiviteler gösterdiği bilinmektedir. Bu 

çalışmada ülkemizde bulunan ve ‘sakal likeni’ olarak bilinen Usnea florida (L.) likeninin aseton 

ekstraktının bazı yabani ot türlerinde tohum çimlenmesi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Usnea florida liken türünden elde edilen aseton ekstraktının farklı 

konsantrasyonları (50, 100, 150 ve 200 µg/ml); Amaranthus retroflexus (horozibiği), Portulaca 

oleracea (semizotu) ve Setaria verticillata (yapışkan ot) tohumlarıyla 1 gece boyunca muamele 

edilip ertesi gün ekim yapılarak 28 °C iklim kabininde 30 gün süreyle inkübasyona 

bırakılmıştır. U. florida aseton ekstraktının A. retroflexus tohumlarının çimlenmesi üzerinde 

teşvik edici, P. oleracea tohumlarının çimlenmesi üzerinde doza bağlı olarak geriletici ve S. 

verticillata tohumlarının çimlenmesini ise inhibe edici yönde etkilediği görülmüştür. Sonuçlar, 

Usnea florida aseton ekstraktının kullanılan üç yabani ot türü üzerinde allelopatik etkisi 

olduğunu; ayrıca yapışkan ot türü üzerinde biyoherbisit olarak kullanım potansiyeli taşıdığını 

göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Usnea florida, tohum çimlenmesi, allelopati, biyoherbisit 
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TİCARİ MEYVE SULARINDA ASETALDEHİT VE FORMALDEHİT İÇERİĞİNİN 

BELİRLENMESİ VE UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN GC-MS 
KARAKTERİZASYONU 

Sözel Bildiri 

Beyza YÜCE, Oltan CANLI, Barış GÜZEL 

Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 

Meyve suları genellikle meyve suyu konsantrelerinden oluşturulan, antioksidan kaynağı olup 

insan organizması için gerekli vitamin ve mineral bulunduran içeceklerdir. İnsan sağlığına 

zararlı özelliklere sahip maddeleri diğer içeceklere nispeten daha az içermelerinden tercih 

edilmektedir. Buna karşın bakteriyel reaksiyonlarla oluşabildikleri gibi, metanolün kimyasal 

oksidasyonu sırasında da artış gösteren keskin rahatsız edici kokusu olan uçucu özellikli 

formaldehit (FA) ve etanolün kimyasal oksidasyonu sırasında oluşan asetaldehit (AA) gibi 

yüksek toksisiteye ve kanserojen etkiye sahip maddeleri de bulundurmaktadır [1]. Çalışmada, 

ticari meyve sularında O-(2,3,4,5,6-pentafloro-benzil)-hidroksilamin hidroklorür (PFBHA) ile 

türevlendirme sonrası asetaldehit (AA) ve formaldehit (FA) içerikleri belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Bu kapsamda, faklı içeriklere 15 farklı ticari meyve suyu ile çalışma yapılmış 

ve Headspace Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometrisi (Headspace GC-MS) cihazı 

kullanılarak hem Uçucu Organik Bileşik (UOB) içerik karakterizasyon taraması hem de AA ve 

FA için kantitatif analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu analiz metodu ile aldehitler sırasıyla 

0,1 ve 0,2 ppm dedeksiyonu limiti hassasiyetine sahip olarak analiz edilmiştir. Yapılan 

çalışmalar sonucunda, meyve sularının 0,5-9,5 ppm arasında FA ve 1,8-397,4 ppm aralığında 

AA içerdiği tespit edilmiştir. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) yiyeceklerde doğal 

olarak oluşan FA içeriğinin yaklaşık 3-23 ppm olduğunu [2] belirtmiştir, elde edilen çalışma 

sonucunda bulunan değerler, belirtilen aralıkta çıkmıştır. Ayrıca, Avrupa Konseyi içeceklerde 

AA sınır değerini 23 ppm [3] olduğunu belirtmiş olmasına rağmen, bu çalışmada elde edilen 

analiz sonuçlarına göre birçok ticari meyve sularında bu limit değerin aşıldığı gözlenmiştir. 

Meyve sularında UOB’ler için yapılan GC-MS taraması sonucunda örneklerde sıkça farklı 

karbon sayılı karboksilli asit alkil ester bileşikleri (bütanoik asit, metil ester, asetik asit, heksil 

ester, bütanoik asit, etil ester, heksanoik asit, etil ester, pentanoik asit, etil ester vb.) ve 

meyvelerin baskın tadını, kokusunu, rengini belirleyen çeşitli monoterpen, seskiterpen 

bileşiklerin (humulen, limonen, myrcene, karen, pirolidin, pinen, copaene, osimen, cubebene, 

panasinsene, longifolen, phellandrenes, camphene, ökaliptol) varlığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Asetaldehit, Formaldehit, GC-MS, Meyve suyu 
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Antalya İli Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Yönetici Personeli Gıda Güvenliği Yönetim 

Sistemi Bilgi Düzeyi Belirleme Çalışması 

 

Mihriban Ülkü Öztürk*  Bedia Şimşek* 

 

Süleyman Demirel Ü. Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü-Isparta-Türkiye 

Bu çalışmasının amacı Antalya’da dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan yönetici 
düzeyindeki personelin gıda güvenliği yönetim sistemleri hakkındaki bilgi ve uygulama 
seviyelerini değerlendirmektir. Araştırma kapsamına alınan 65 dört yıldızlı, 88 beş yıldızlı 
toplam 153 otel işletmesinde bulunan yönetici düzeyindeki personel ile görüşülerek anket 
uygulanmıştır. Araştırma verileri Eylül-Kasım 2020 dönemi toplanmıştır. Araştırmanın verileri 
istatistik paket programı SPSS 28 ile analiz edilmiştir. Verilere normal dağılım testleri, frekans 
testleri ve Chi-Square testleri uygulanmıştır. Çalışmaya katılan otel yöneticilerinin 
işletmelerinin %93.5’i ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine, %88.9’u OHSAS 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliğine, %84.5’i ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine, %100’ü ISO 22000 (HACCP) Gıda 
Güvenliği Yönetim Sistemine, %88.2’si ISO 1002 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemine 
sahip olduğu bildirilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre işletmelerin gıda güvenliğinin yenilenme 
sıklığı %31.4’ü her ay, %2.6’sı üç ayda bir, %10.5’i altı ayda bir, %49’u her yıl yenilerken %6.5’i 
hiç yenilememektedir. Yöneticilerin HACCP sistemi ile ilgili yasal mevzuat hakkındaki bilgi 
düzeylerinin sonuçları; %54.2 bilgim var, %21.6 mevzuatı iyi biliyorum, %10.5 mevzuatı çok iyi 
biliyorum olmuştur. Otel işletmelerinin %89.5’inin HACCP planı ve ekibi var iken %10.5’inin 
HACCP ekibi ve planının olmadığı tespit edilmiştir. HACCP sistemlerini %67.3’ü danışmanlık 
hizmeti alarak %32.7’si danışmanlık hizmeti almadan personeline eğitim vererek kurmuşlardır. 
Araştırmaya katılan çalışanların işletmelerinde çalışan sayısı ile HACCP sistemi kurulurken 
izlenen yol arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Otel yıldız sayısı ile HACCP planı ve 
ekibine sahip olunması arasında ilişki istatistiksel olarak önemlidir (p<0.05). Otel yıldız sayısı 
ile pandemi ekibi kurulması arasındaki ilişkide önemli olarak belirlenmiştir (p<0.05). HACCP 
sisteminin kurulması ile müşteri memnuniyeti, personelin hijyen-sanitasyon ve gıda güvenliği 
konusunda yönetici pozisyonunda görev yapan kişilerin çoğunluğunun bilgi sahibi olduğu 
ancak görevli kişilerin önemli bir bölümünün de bu konularda eğitime ihtiyaç duyduğu 
görülmüştür. Beş yıldızlı otel işletmelerinin pandemi ekibi oluşturmasında ve pandemi için 
alınan önlemlerin uygulanmasında daha çok dikkat ettikleri ve bu önlemleri daha iyi 
uyguladıkları da tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: anket, otel, gıda güvenliği yönetim sistemi 
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COVID-19 PANDEMIC and NUTRITIONAL BEHAVIORS 
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A novel Coronavirus belonging to the Orthocoronavirinae subfamily was first detected in 

Wuhan, Hubei, China, in December 2019. Coronavirus disease, severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2), named as Covid-19, is a worldwide pandemic, as 

declared by the World Health Organization (WHO), had an economic impact and also remains 

still a global cause for concern.  

The most noticeable effect was on consumer behaviors, consumption of food and nutrition. 

Nutrition types changed towards healthy and home-cooked food during pandemic. Also, there 

has been increased interest about consumption of trace elements through food supplements. 

Alternative nutrition types can be used in the prevention, management and treatment of viral 

outbreaks. There are many researches about therapeutic agents for the treatment of Covid-19, 

but no antiviral agent has been proven to be effective. Therefore, improving immune system 

has growing effect on antiviral solutions. Consumption of dietary supplements, nutraceuticals 

and functional foods that have antiviral properties were considered to have potential therapeutic 

efficacies against Covid-19 pandemic. These include zinc, vitamin C and D, melatonin, garlic, 

turmeric, ginger, magnesium and selenium. Polyphenols, terpenoids, flavonoids, alkaloids, 

sterols, probiotics, curcumin, propolis, quercetin, and essential oils also have potential antiviral 

properties. 

Vitamin C is a water-soluble vitamin that has antioxidant, anti-inflammatory, and 

immunomodulatory properties. Antiviral properties of Vitamin C may be due to the production 

of α/β interferons and downregulating the production of pro-inflammatory cytokines. Vitamin 

D has a well-known effect on bone mineralization and major role in reduction the risk of 

infection. People are recommended to take Vitamin D3 to reduce the risk of influenza or Covid-
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19. Magnesium is also recommended with vitamin D because magnesium supplementation 

helps to activate vitamin D and enzymes.  Zinc is an essential dietary trace element and the 

second most abundant trace element that has involved in the development, differentiation, and 

function of immune cells. In vitro studies have resulted that zinc may inhibit the template 

binding and elongation of SARS-CoV-1 RNA-dependent RNA polymerase (RdRp). Thus, zinc 

may have an important role in reducing Covid-19 symptom. 

This review aimed to reveal effects of Covid-19 pandemic on nutritional behaviors. An 

overview of nutrition types will be presented by explaining potential effects of especially 

vitamins and minerals on immune system. Further studies are necessary to evaluate the efficacy 

of these nutritional approaches and to improve patients’ outcomes by novel combinations. 
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GIDA OKURYAZARLIĞI 

 

NARDANE DÜDÜKÇÜ1 ,AYŞE DEMET KARAMAN2,SERDAL ÖĞÜT1,2 

1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, YAŞLI SAĞLIĞI VE 
BAKIMI ABD. 
2ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BESLENME VE 
DİYETETİK ABD. 

Gıda okuryazarlığı; bireyin enerji ve besin ögeleri ihtiyacını karşılayacak düzeyde besin alımına 

yönelik olarak planlama ve yönetim, seçim, hazırlama ve tüketim süreçlerini kapsayan 

birbiriyle ilişkili bilgi, beceri,tutum, değer ve davranışlar bütünü olarak tanımlanmıştır. Gıda 

okuryazarlığının girişim, planlama ve yönetme, seçme, gıdanın nereden geldiğini bilme, 

hazırlama, yeme, beslenme ve dil gibi sekiz bileşeninin olduğu bilinmektedir.Bu  bileşenler 

farklı çalışmalarda dört başlık  on bir bileşen olarak ele alınmaktadır. Bu başlıklar:planlayın ve 

yönetin,seçin,hazırlayın ve yemektir.Gıda okuryazarlığının bu bileşenler çerçevesinde temel 

amaçları ise gıda ve beslenme okuryazarlık düzeyini artırmak ,sağlıklı beslenmeye ilişkin 

motivasyon oluşturmak ve sürdürmek,gıda ve beslenme bilgilerine ulaşabilmek ve etkili 

biçimde kullanabilmek ,sağlıklı besin seçimi ve tüketimine yardımcı olmaktır. Belirlenen gıda 

okuryazarlığının bileşenleri ve tanımı çerçevesinde gıda okuryazarı bireyler yetiştirmek ülke 

açısından büyük önem arz etmektedir. Ülkenin refahı için üreten genç nesillerin olması 

gerekmektedir. Bu bağlamda verimli ve üretken olabilmek yeterli ve dengeli beslenmeyle 

sağlanabilir. Gıda okuryazarı bir birey ;besin, besin öğesi, besin grupları, beslenme, beslenme 

ile ilişkili hastalıklar vb. gıda ve beslenme terminolojisi ile ilişkili terimlerin anlamlarını 

bilir,besin etiketleri, besin tabağı, besin piramidi gibi görsellerdeki mesajları doğru bir şekilde 

yorumlayabilirler,gıda okuryazarı olduğu zaman beslenmeye bağlı yaşanabilecek olumlu ve 

olumsuz durumlar hakkında bilgi sahibidirler. Aynı zamanda ürün reklamlarında yer alan gıda 

besin değerleri hakkında da bilgi sahibidirler.Gıda okuryazarı bir birey, beslenmesi için gerekli 

olan gıdaların temininde gerekli olan para ve zamanı göz önünde bulundurmalı.İhtiyaç duyduğu 

besinleri uygun kaynaklardan doğru besinleri elde edebilmelidir. Bu kaynakların farklılık 

gösterebileceğinin ve kaynakların yaratacağı olası avantaj ve dezavantajların farkında 

olmalıdır. Besinlerin içeriğinin tespiti ve değerlendirilmesi, ürünlerin kökeni, saklama koşulları 

ve tüketim şekilleri hakkında gerekli donanıma sahip olabilmektedir.Bu bağlamda bu 

derlemede güncel literatür taranarak gıda okuryazarlığının tanımı,bileşenleri ve amacı aynı 

zamanda gıda okuryazarı bireylerin özelliklerine yer verilmiştir. Ülkemizde artan obezite ve 

kronik hastalıkları 

önlemek küçük yaşlardan itibaren kazanılan doğru beslenme alışkanlıkları ile mümkün 

olabilmektedir. Bu amaçla hazırlanan önleme programlarında gıda okuryazarlığını artırmak ön 

planda tutulmalıdır. Bireylerin gıda okuryazarlık düzeyini arttırmak için disiplinler arası 

çalışmalar yapılarak yanal düşünme temelli çoklu bakış açısıyla gıda okuryazarlığına ilişkin 

araştırmalar gerçekleştirilebilir. Bu bağlamda öğretim programları gıda okuryazarlığı 

bağlamında revize edilebilir. Gıda okuryazarlığına ilişkin kapsamlı yeni kazanımlar 

programlara entegre edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Gıda okuryazarlığı,gıda, beslenme, bileşenler 
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PREMENSTRUAL SENDROMDA BESLENME YAKLAŞIMI 

 

NARDANE DÜDÜKÇÜ1  ,SERDAL ÖĞÜT1,2,AYŞE DEMET KARAMAN2 

1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, YAŞLI SAĞLIĞI VE 
BAKIMI ABD. 
2ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BESLENME VE 
DİYETETİK ABD. 

 

Premenstrual sendrom (PMS), menstrual siklusun luteal fazında görülen ve menstruasyonun 

başlamasıyla düzelen fiziksel, davranışsal ve duygusal bozukluklar olarak 

tanımlanır.Türkiye’de PMS prevalansının %5,9 –76 gibi geniş bir aralıkta değiştiği rapor 

edilmektedir.Premenstrual sendromun risk etmenleri yaş ,stres,genetik ve obezitedir. PMS 

ruhsal, fiziksel ve davranışsal belirtilerle kendini göstermektedir. Ruhsal belirtiler: kızgınlık, 

depresyon,anksiyete,yalnız kalma hissidir.Fiziksel belirtiler:göğüslerde büyüme ve hassasiyet, 

vücutta ödem, vücut ağırlığında artış, baş ağrısı, bulantı, kusma, iştah artışı, ciltte akne 

oluşumu,aşırı susama, kas ve eklem ağrısıdır.Davranışsal belirtiler: yorgunluk, aşırı uyuma 

veya uykusuzluk,  baş dönmesi, cinsel istekte değişikliktir.Bu belirtiler aşırı çay, kahve, kolalı 

veya alkollü içecekler, çikolata, şeker içeriği zengin atıştırmalıklar ve yetersiz süt tüketimi ile 

ilişkili olabileceği gösterilmiştir.Enerji ve karbonhidrat türleri alımdüzeyindeki artışın PMS ile 

ilişkili olabileceğigösterilmiştir. Enerji alımının fazlaolmasının sonucunda, Beden Kütle 

İndeksi (BKİ) ile PMS riski ve semptomları arasında güçlü doğrusal bir ilişki 

bulunmuştur.Şeker içeriği fazla olan besinler, hızlı hazır besinler,yağda kızartılmış besinler, 

kahve ve alkoltüketiminin fazla olması ile meyve ve sebzeningereksinimden az miktarda 

tüketilmesi PMS insidansı ile ilişkilendirilmiştir. Elzem yağ asitleri ve PMS riski 

değerlendirildiğinde, elzem yağ asidi alımının olumlu etki gösterdiği, özellikle depresyon, 

anksiyete, abdominal şişkinlik,konsantrasyon yetersizliği gibi semptomlarda elzem yağ asitleri 

alımıyla bir azalma olduğu saptanmıştır. Bunların yanında, yüksek oranda yağ tüketiminin PMS 

semptomlarını şiddetlendirdiği; doymuş yağın fazla alımının ise su tutulumunda bir artış 

meydana getirdiği saptanmıştır.Kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, çinko mineralleri 

ile tiamin, riboflavin, B6, D vitaminlerinin  diyetle alım miktarlarının PMS semptomları ile 

ilişkili olabileceği gösterilmiştir.Fiziksel aktivite düzeyinin  premenstrual sendromu azalttığı 

aynı zamanda aerobik egzersizlerin ve yoga hareketlerinin PMS semptomlarını etkili bir şekilde 

azaltmaya yardımcı olduğunu kanıtlanmış. Ancak yoga, PMS semptomlarını hafifletmede 

aerobik egzersize göre daha etkili bulunmuştur.Bu bağlamda bu derlemede güncel literatür 

taraması yapılarak premenstrual sendrom ve beslenme, fiziksel aktivite ilişkisi ele 

alınmıştır.Araştırmamız sonucunda literatür ışığı altında premenstrual dönemde  diyette  

kompleks karbonhidratlara ve  elzem yağ asitlerine yer verilmesi önerilebilir.Diyetin toplam ve 

doymuş yağ oranı azaltılmalıdır.Yeterli kalsiyum, magnezyum, çinko, demir alımı ile sodyum 

ve kafein alımının azaltılması ve yeterli süt tüketimi diyette olumlu sonuçlar sağlayabileceği 

bilinmelidir. PMS yaşayan kadınlara düzenli fiziksel egzersiz yapmaları konusunda 

danışmanlık verilmelidir.PMS ile beslenme arasındaki ilişkiyi biyokimyasal açıdan incelemek 

ve bu sayede gerek PMS insidansını azaltmak gerekse semptom şiddetini hafifletmek için 

beslenme ve egzersiz protokolleri geliştirmeye yardımcı olacak toplumun genelini yansıtacak 

araştırmalara ihtiyaç vardır.  

Anahtar Kelimeler: Premenstrualsendrom, beslenme, fiziksel aktivite 
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MADEN ALANLARINDA REKLAMASYONUN ÖNEMİ 

Sözel Bildiri  

Nurcan EROĞLU  

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 

Ülkemizde ve dünyada yenilenemeyen enerji kaynakları arasında önemli paya sahip olan 

madenler yer alternatifi olmayan, bulundukları yerden çıkarılmak zorunda olan insan faaliyetleri 

arasında yer alır. Madencilik sektörü tekstil, otomotiv, kozmetik gibi pek çok sektörü besleyerek 

ülke ekonomilerine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Gelişen dünyamızda endüstrileşme ve 

teknolojinin madenlerin çıkarımını mecbur kılmaktadır.  Fakat madencilik faaliyetlerinin 

katkıları yanında çevreye uyumlu yöntemlerin göz ardı edilmesiyle uygulanan yanlış 

uygulamalar neticesinde bu alanların peyzaj yapısında bozulmalara yol açmaktadır. Ne yazık ki 

ülkemizde kullanımı bitmiş maden ocaklarının doğaya geri kazandırılması konusunda yasal ve 

yürütsel bağlamda hiçbir uygulama bulunmamaktadır. Tüm bunlar beraberinde çevre sorunlarını 

meydana getirmektedir. İnsan ve doğayı karşı karşıya getiren bu durumun çözülmesi ise 

madenlerin çıkarım işlemi bittikten sonra bu alanlarda yapılan Reklamasyon çalışmalarıyla 

peyzaj kalitesinin arttırılması yönünde olmalı, tahrip edilen alanların doğaya ve insana geri 

dönüşümü ile sağlanmalıdır.  Reklamasyon, madenciliği de içine alan endüstriyel bir kullanım 

sonrası terk edilen alanın yeniden yararlı hale getirilmesi,  yeni bir kimlik, karakter kazandırmak 

amacıyla doğal ve kültürel öğelerin kullanımıyla yapılan onarım çalışmalarıdır.  Madencilik 

faaliyetleri insan ve doğadan ayrı tutulmamalı bütüncül yaklaşım sergilenmelidir. Bu bağlamda 

en etkili yöntem tahrip edilen maden alandaki ekosistem dengesi rehabilitasyon çalışmaları ile 

sağlanmalıdır. Daha sonra yapılması gereken, alanın bulunduğu çevrenin sosyo-kültürel yapısı 

doğrultusunda alana farklı kullanım alternatifleri sunarak reklamasyonu, yani doğaya geri 

kazanımını sağlamak olacaktır. 

Bu çalışmada doğanın tahribini en aza indirerek doğal dengenin yeniden sağlanması ve 

sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekilmek istenmektedir. Madencilik faaliyetlerinin 

sonlanmasının ardından oluşabilecek çevre sorunları, rehabilitasyon ve reklamasyonuna kadar 

olan tüm süreçler bütüncül olarak değerlendirilecektir.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Doğa Onarımı, Maden Alanları, Reklamasyon  
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BAZI LAKTİK ASİT BAKTERİ METOBOLİTLERİNİN SOĞUK VE DONMUŞ 

MUHAFAZADA KOŞULLARINDA ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sözel Bildiri 

Nisanur Ektik1, Hakan Tavşanlı2 

1 Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim 

Dalı 

2Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

Son yıllarda tüketici tercihleri doğrultusunda gıdalarda kimyasal antimikrobiyal bileşiklerin 

yerine doğal maddeler veya faydalı mikroorganizmaların kullanımı giderek artmaktadır. Laktik 

asit bakterileri veya onların metobolitleri antimikrobiyal etkilerinden dolayı gıdaya katılan en 

önemli mikroorganizma grubudur. Çalışmanın amacı bazı laktik asit bakterilerine ait 

metabolitlerin +4 °C’ de soğutmada ve – 22 °C’ de dondurarak muhafazada antimikrobiyal 

aktivitelerindeki farklılıkları belirlemektir. 

Çalışmada Lactobacillus plantarum, L. curvatus, L.sakei, Pediococcus acidilactici , 

L.rhamnosus L. fermentum, L. bulgaricus, L. paracasei ve L. reuteri kullanılmıştır. –80 °C deki 

stok laktik asit bakterileri Brain Heart Infusion (Merck 110493) broth’da 35 °C 24 saat 

canlandırıldıktan sonra MRS (Merck 110661) broth’a geçilerek 35 °C de 48 saat inkubasyona 

bırakılmıştır. İnkübasyonun ardından çoğaltılan laktik asit bakterileri soğutmalı santrifüjde 

5000 rpm’de 10 dakika santrifüj edilerek pelet kısmı uzaklaştılmış ve süpernatantlar 45 µm 

steril filtreden geçirildikten sonra analiz günlerinde agar kuyucuk yöntemi ile antimikrobiyal 

aktiviteleri belirlenmiştir. Süpernatantlarda muhafaza koşullarında antimikrobiyal etkinlikte 

meydana gelecek farklılıklar soğutmada (+4 °C) 1.gün, 1.hafta, 2. hafta ve 4. hafta ile 

dondurmada (-22°C) 1. ayda bazı gıda patojenlerine (Listeria monocytogenes, Salmonella 

enteritidis, S. Typhimurium, Escherichia coli 0:157, metisilin dirençli Staphylococcus aureus, 

Brucella melitensis tip I) karşı test edilmiştir.  

L. plantarum, L. curvatus, L.sakei ve Pediococcus acidilactici’nin soğutmada 4. hafta ve 

dondurmada 1. ay muhafaza edilen süpernatantları ile L.rhamnosus dondurularak bir ay 

muhafaza edilen süpernatantlarında antimikrobiyal aktivitede önemli bir azalma göstermiştir. 

L. fermentum, L. bulgaricus, L. paracasei ve L. reuteri süpernatantlarında ise her iki muhafaza 
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yönteminde de antimikrobiyal aktivitede fark belirlenememiştir. Bunun yanında soğutarak 

muhafazada 4. haftaya kadar L. plantarum, L. curvatus, L.sakei ve P. acidilactici 

süpernatantları test edilen gıda patojenlerine karşı diğer laktik asit bakterilerine göre daha 

yüksek oranda antimikrobiyal aktivite göstermiştir. 

Çalışmanın sonucunda yüksek derecede antimikrobiyal aktivite gösteren süpernatantların uzun 

süreli soğutmada ve dondurma işleminde etkilerinin azaldığı belirlenmiştir. Bu durumda 

gıdaların muhafazasında sadece laktik asit bakterilerinin metabolitlerinin kullanılmasının uzun 

süreli muhafazada çok etkili olmayacağı şeklinde değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Soğukta muhafaza, dondurarak muhafaza, antimikrobiyal aktivite, laktik 

asit bakteri metabolitleri. 
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IRRIGATION APPLICATIONS IN LANDSCAPE AREAS: AN EXAMPLE OF 

KONYA/SELÇUKLU MUNICIPALITY 

 

Ersin KILIÇ1*, Berham Ahmed RASHID1, Esra ALTIN1 and Duran YAVUZ1 

 

1 Farm Structure and Irrigation Department of Agriculture Faculty, Selcuk University, Konya- Turkey. 
*:Corresponding author: kilic-ersin@hotmail.com 

 

Abstract 

Water is vital for the environment and human life. The most common substance on our planet 

is water, and it is known that water is ubiquitous in different proportions. Efficient use of water 

resources has become one of the most important problems of recent years. To prevent water 

shortages, studies are carried out on international platforms to canalize people to the correct use 

of water. Contrary to popular belief, Turkey is not rich in water. Turkey's average annual rainfall 

is 643 mm; however, the distribution of precipitation by regions is not homogeneous. Turkey 

is among the countries with water shortage with 1350 m3 of water per person. The agricultural 

sector draws attention as the area where water is used the most. Agricultural areas have a share 

of 77% in water use and the remaining amount (23%) used by domestic consumption and 

industry. Only 33% of the total irrigable lands are economically irrigable and 46.5% of these 

lands expect water. Irrigation of all irrigation areas is not possible with the existing water 

resources potential.  

The Konya Plain has an annual precipitation of 323 mm and a semi-arid climate with limited 

water resources. In 2018, approximately 1.8 million m3 of water was used for the irrigation of 

the green areas belonging to the Selcuklu Municipality and 70% of this amount was used for 

irrigation of grass areas. There are problems in projecting irrigation systems, applying them to 

the land and operating them. During the irrigation process, not all areas are irrigated 

sufficiently. In addition, no attention is paid to the aeration of the soil and it is allowed to form 

a creamy layer. The use of water can be made more efficient with the methods to be applied to 

existing irrigation systems. Placing the sprinkler heads at the right points and depths and 

adjusting the flow rate appropriately, adding drainage systems to some irrigation areas, 

performing irrigation at the right times will ensure efficient and effective use of water. 

Keywords: Irrigation, Konya region, Efficient use of water 
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CBS TABANLI SEL VE TAŞKIN RİSK ANALİZİ, İZMİR İLİ ÖRNEĞİ 

Sözel Bildiri 

Safiye Pınar TUNALI1, Birsen KESGİN ATAK2, Ebru ERSOY TONYALOĞLU3 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği 

Bölümü 

2İzmir Demokrasi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

3Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü 

Son yıllarda kentsel alanlarda ilkim değişimi, geçirimsiz yüzeylerin artması ve akarsu 

koridorlarının uygun olmayan yapısal donatılarla inşaa edilmesi nedeniyle sel ve taşkın 

olaylarında büyük bir artış olduğu görülmektedir. Yaşanan sel ve taşkın felaketlerinde birçok 

canlı türünün yok olması, insanların yaşam ve iş alanlarının büyük oranda zarar görmesi gibi 

ekolojik ve sosyo-ekonomik açıdan yıkıcı pek çok soruna neden olmaktadır. Bu bağlamda, sel 

ve taşkına neden olan etmenler ile risk alanlarının belirlenmesi, erken önlemlerin alınması 

açısından büyük önem taşımaktadır. Örnek çalışma alanı olarak seçilen İzmir ili sel ve 

taşkınların yaşandığı başlıca kentlerimiz arasında yer almaktadır. Bu çalışma ile “çok kriterli 

değerlendirme” yöntemi ile İzmir ilinde sel ve taşkın riski taşıyan bölgelerin belirlenerek, bu 

felaketlerin önlenmesi ve zararların azaltılması yönünde alınabilecek önlemlere ilişkin 

önerilerde bulunulması hedeflenmiştir. İzmir ilinde taşkın riski taşıyan bölgelerinin 

belirlenebilmesi için, sel ve taşkınların oluşmasında etkili olan faktörlerden yağış, eğim, bakı, 

yükseklik, akarsu koridoruna uzaklık, alan kullanımı, toprak yapısı, jeoloji gibi mekânsal veri 

katmanları kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan her bir mekansal veri katmanı, sel ve taşkınlara 

neden olma durumları göz önünde bulundurularak ağırlıklandırılmıştır. Araştırma sonucunda, 

İzmir ili akarsu yataklarının sel ve taşkın açısından yüksek risk taşıdığı belirlenmiş olup, buna 

yönelik olarak bu alanlarda geçirimli yüzey ve bitki örtüsü gibi su geçirgenliği yüksek alanların 

artırılması öngörülmüştür. Ayrıca, yağmur bahçeleri ve bunun gibi su toplama alanlarının tesis 

edilmesi gibi alternatif çözümlerinde çalışma alanında sel ve taşkın riski ile bu felaketlerin 

oluşturacağı zararların azaltılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çok kriterli değerlendirme, Doğal afet, Sel ve taşkın.  
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K FRAGMANI: AMPLİKON VEKTÖR GELİŞTİRİLMESİ  

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 1Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoteknoloji 

AD, 2Rekombinant DNA ve Rekombinant Protein Merkezi (REDPROM), 3Tıp Fakültesi, 

Tıbbi Mikrobiyoloji AD 

Sözel Bildiri 

Hanife SALİH1,2, Erman ORYAŞIN2, Bülent BOZDOĞAN1,2,3 

Giriş. Enfeksiyon hastalıklarının tedavisi antibiyotik direncinin yaygınlaşması nedeniyle 

zorlaşmaktadır ve direnç sorunu günümüzde önemli sağlık sorunları arasında sayılmaktadır. 

Antibiyotik direncine sebep olan genlerin tespiti ve karakterizasyonu bu soruna karşı 

geliştirilecek stratejiler açısından önemlidir. Antibiyotik direncinden sorumlu genlerin tamamı 

bilinmemektedir ve bilinmeyen direnç genlerinin tespitine imkan verecek yeni yöntemlere 

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, bilinen veya bilinmeyen direnç genlerinin klonlanması 

için antibiyotik direnç geni markeri bulundurmayan “K fragmanı” adı verilen amplikon vektör 

geliştirilmiştir. Yöntem. K fragmanının PCR ile çoğaltılmasında kalıp olarak kullanılan 

plazmidi hazırlamak üzere i) pUC19 vektörünün çoklu klonlama bölgesi (MCS) kesilerek 

çıkarılmış, ii) dizayn edilen promotör ve RBS sekansı yönlendirilmiş mutagenez (site-directed 

mutagenesis) yöntemiyle yerleştirilmiştir. K fragmanını çoğaltmak için primerler dizayn 

edilmiş ve primerlere restriksiyon enzim tanıma bölgeleri yerleştirilmiştir. Kloramfenikol 

direncinden sorumlu cat geni ve K fragmanı PCR yöntemiyle çoğaltılmıştır Çoğaltılan 

fragmanlar primerlere eklenmiş kesim yerlerinden restriksiyon enzimleriyle kesilerek ligasyona 

bırakılmış ve ligandlar E. coli DH10B’ye transformasyonla aktarılmıştır. Bulgular. 

Kloramfenikol içeren (10 µg/ml) seçici besiyerinde büyüyen transformantlardan koloni PCR 

ve plazmid izolasyonu gerçekleştirilerek K fragmanına gen klonlandığı doğrulanmıştır. 

Çalışmada her iki yönde promotör-RBS sekansı içeren ve K fragmanı adı verilen amplikonun 

direnç geni klonlamada bir vektör olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. K fragmanı marker 

bulundurmaması sebebiyle tüm direnç genlerinin tespitinde kullanılabilecektir. Sonuç. Direnç 

genleri yaygınlaşmadan potansiyel tehlikeleri öngörüp buna uygun stratejiler geliştirmek bu 

halk sağlığı sorunuyla mücadelede önemlidir. Geliştirilen yöntemle ve yenilikçi diğer başarılı 

yöntemlerle direnç geni avcılığı enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde ve yeni etkin moleküller 

geliştirmede katkı sunacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: Antibiyotik direnci, Direnç geni klonlama, Klonlama vektörü  
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K FRAGMENT: AMPLICON VECTOR DEVELOPMENT 

Oral presentation 

Hanife SALİH1,2, Erman ORYAŞIN2, Bülent BOZDOĞAN1,2,3 

Aydin Adnan Menderes University, 1Health Sciences Institute of Molecular Biotechnology 

2Recombinant DNA and Recombinant Protein Center (REDPROM), 3Faculty of Medicine 

Department of Medical Microbiology 

Introduction. Antibiotic resistance is considered among the important health problems today 

because it makes infection treatment difficult. Identification and characterisation of the genes 

that cause antibiotic resistance are important in terms of strategies to be developed against 

antibiotic resistance. All of the genes responsible for antibiotic resistance are not known, and 

methods are needed to allow the determination of the unknown resistance genes. In this study, 

an amplicon vector called "K fragment" which does not contain the antibiotic resistance gene 

as a marker that can be used for cloning known or unknown resistance genes was developed. 

Method. For this purpose, to prepare the plasmid used as a template for PCR amplification of 

the K fragment, i) the multiple cloning site (MCS) of pUC19 vector was removed, ii) the a 

second promoter and RBS sequence were inserted by site-directed mutagenesis. Restriction 

enzyme recognition sites were inserted into the primers to amplify the K fragment. K fragment 

and the cat gene (responsible for chloramphenicol resistance) were amplified by PCR, restricted 

with appropriate restriction enzymes, ligated and the ligand was transferred to E. coli DH10B. 

Results. Transformants were selected on selective medium containing 10 µg/ml of 

chloramphenicol. Insertion of cat gene in K fragment in chloramphenicol resistant 

transformants was confirmed by colony PCR and by plasmid extraction. In the study, it has 

been shown that the amplicon called K fragment with promoter-RBS sequence in each direction 

can be used as a vector in resistance gene cloning. As it does not contain any antibiotic 

resistance markers the K fragment can be used for cloning of any resistance gene. Conclusion. 

It is important to predict potential threats and to develop appropriate strategies in fighting one 

of the most important public health problems, antibiotic resistance. Resistance gene hunting 

methods including K fragment method developed in present study as well other innovative 

methods to be developed; will contribute to the more successful treatment of infectious diseases 

and to develop new effective molecules. 

KEYWORDS: Antibiotic resistance, Resistance gene cloning, Cloning vector 
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KOVİD-19 SÜRECİNDE BALIK RESTORANLARININ GIDA GÜVENLİĞİ 

DÜZEYİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SARIYER/İSTANBUL ÖRNEĞİ 

Sözel Bildiri  

Şehnaz Yasemin Tosun*, Hande Doğruyol*, Nuray Erkan*, İrem Köse Reis** 

*İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme 

Teknolojisi Bölümü 

**Su Ürünleri Mühendisi, İstanbul /Sarıyer Belediyesi AR&GE Müdürlüğü Balıkçılık 

ve Su Ürünleri Bölümü  

Dünyayı etkisi altına alan ve yeni bir alt tipe bağlı Sars-CoV-2 (Kovid-19) hastalığına yönelik 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalığın bulaştırıcılığının, yayılmasının ve diğer risk 

faktörlerinin değerlendirilmesi sonucunda pandemi ilan edilmiştir. Hastalığın yayılımının 

engellenmesi amacıyla kapatılan yeme içme işletmeleri, birinci dalga sonrası normalleşme 

süreci ile birlikte açılmaya başlamıştır. Balık restorantları da bunlar arasında yer almaktadır. 

Hastalıkla mücadelede restoranlarda uyulması ve uygulanması gereken önlemler İçişleri 

Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğü’nün ilgili genelge ve yazıları ile bildirilmiştir. Türkiye’nin en önemli balıkçılık 

bölgelerinden biri olan İstanbul’un Sarıyer ilçesi, kıyısında pek çok balık restoranının yer aldığı, 

insanların taze balık yemek veya satın almak için gittikleri bir ilçedir. Bu araştırmada pilot 

bölge olarak seçilen Sarıyer’de Kovid-19 sonrası süreçte yeniden açılan balık restoranlarının 

gıda güvenliği ve halk sağlığı yönünden yönergeye uygun faaliyet gösterip göstermedikleri 

değerlendirilmiştir. Araştırma, 40 adet balık restoran işletmesinin gönüllü katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Öncelikle katılımcılar, “Su Ürünleri İşletmelerinde Gıda Güvenliği ve 

Kalite” başlığı adı altında iki saatlik bir eğitim almıştır. Eğitimden önce gıda güvenliği ve hijyen 

konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla “Gıda Güvenliği ve Hijyen” içerikli bir 

eğilim yoklaması yapılmıştır. Sonrasında işletmelere gidilerek yerlerinde gözlemlenmiş ve 

Bakanlığın Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan işletmelerde alınması gereken 

önlemlere istinaden hazırlanan Kovid-19 değerlendirme formuna göre düzenlenen sorular ve 

görsel kontroller doğrultusunda doldurulmuştur. Benzer şekilde, balık restoranlarının gıda 

güvenlik düzeyi “personel hijyeni, ürün hijyeni ve işletme hijyeni” başlıklarında oluşturulan 

sorularla, yerinde gözlem ile, 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. 100-90 arası puan “çok 
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iyi”, 89-80 arası puan “iyi”, 79-75 puan arası “kabul edilebilir” olarak değerlendirilmiştir. 75 

altında puan alan işletmeler yetersiz bulunmuştur. Eğitim öncesi işletmelerin %83,3'ünün 

"İşletme Hijyeni"  % 92,36'sının "Personel Hijyeni"  ve %64,88'i "Ürün Hijyeni" ile ilgili 

sorulara doğru yanıt verdiği görülmüştür. Gıda güvenliği bakımından gerekli hijyen standartları 

derecelendirmesinde ise, 27 işletmenin çok iyi, 10 işletmenin kabul edilebilir düzeyde olduğu 

görülmüştür. Çalışmaya dahil olan 3 restoran ise 75 puanın altında kaldığından hijyen 

standartları bakımından yetersiz bulunmuştur. Kovid-19 tedbirleri kapsamında restoran 

işletmelerinin müşteri kabulünde neredeyse tamamının tedbirlere uyduğu, %30’unun sosyal 

mesafe işaretlemesi yaptığı, %92’sinin masalar arası mesafeye dikkat ettiği ve %77’sinin 

masalarda el antiseptiği bulundurduğu tespit edilmiştir. Servis personelinin kişisel koruyucu 

kullanımı konusunda restoranların %100’ünün ve tuvalette hijyen malzemelerini eksiksiz 

bulundurma konusunda %97’sinin Sağlık Bakanlığınca yayınlanmış olan tedbirlere uygun 

hareket ettiği belirlenmiştir. Bu pilot çalışmanın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında veya insan 

sağlığı için endişe verici olabilecek durumlarda, gıda işletmelerinde gıda güvenliği ve hijyen 

ile ilgili gelecekte yapılacak olan çalışmalara yol gösterici olacağı düşünülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Kovid-19, Sarıyer ilçesi, balık restoranları, halk sağlığı, gıda güvenliği 
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A POTENTIAL AGENTS FOR MRI AND PHOTOTHERMAL THERAPY:  

POLYDOPAMINE COATED Mn2O3 AND MnO2 NANOPARTICLES 

Sözel Bildiri  

Okan Icten 

Hacettepe University, Department of Chemistry 

For decades, nanostructured materials have become one of the hottest topics in materials 

science, and especially metal oxide nanostructures have received particular attention as they are 

fascinating functional materials.1 Besides, due to the positive developments in recent years, 

multi-functional metal oxide materials, which have the potential to be used in both imaging and 

treatment, allow overcoming the disadvantages of traditional cancer treatment methods. Among 

metal oxide materials, manganese oxides (MnO2, MnO, Mn2O3, Mn3O4, and MnOx) and their 

derivates are commonly used as agents in various applications such as bioimaging, biosensing, 

drug/gene delivery, and tumor therapy.2 Manganese oxide nanomaterials have proven 

promising instead of gadolinium nanomaterials and have been used clinically as imaging 

contrast agents for MRI application. In addition, another field where manganese oxides can be 

used is photothermal therapy (PTT) which is a promising method for cancer treatment. Photo 

absorbers (PTT agents) and near-infrared (NIR) light energy sources are used in PTT, which is 

a method of selectively destroying cancer cells based on local heating resulting from light 

absorption.3 However, manganese oxide structures alone may not be sufficient in terms of 

photothermal energy conversion. To overcome this difficulty, the surfaces of manganese oxide 

structures can be modified with various organic or inorganic materials such as gold 

nanostructures, copper sulfide nanoparticles, and carbon nanomaterials.2  

Based on all the above points, the purpose of this work is the synthesis of polydopamine coated 

manganese oxides with different structures for use in MRI and PTT applications. Firstly, MnO2 

and Mn2O3 nanostructures were synthesized via the permanganate reduction method and 

thermal decomposition method, respectively. Then, these manganese oxide structures were 

modified with polydopamine by oxidation polymerization of dopamine under alkali conditions. 

The synthesized functional manganese oxide structures were systematically characterized by 

various techniques. Analytical studies on the final materials showed that functional manganese 

oxide structures could potentially have MRI and PTT applications. 
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SU ÖRNEKLERİNDE SALMONELLA SPP. SAPTANMASINDA KULLANILAN 

YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Sözel Bildiri 

 

Pınar MURSALOĞLU KAYNAR1 

Hitit Üniversitesi, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu 

 

Gastroenterit enfeksiyonların etkeni olan Salmonella spp.’lerin hayvansal gıdalar, lağım suyu 

veya lağım suyuyla kirlenmiş içilme ve kullanımdaki sular ile bu sularla sulaması yapılan 

bitkisel ürünlerin kaynak oluşturdukları görülmektedir. Su kaynaklı bu enfeksiyonların 

yayılımıyla insanlarda zehirlenmelere, salgınlara ve hatta ölümlere yol açarak halk sağlığı 

sorunu olarak karşımıza çıkabilmektedirler. Bu nedenle sularda Salmonella spp. belirlenmesi 

önem taşımaktadır. Bu bildiride, su örneklerinde Salmonella spp. belirlenmesi için 

laboratuvarda kullanılabilen yöntemlerin incelenerek bir değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Sular için mikrobiyolojik kontrol parametresi kabul edilen koliform bakteriler (TS EN ISO 

9308-1), Esherichia coli (TS EN ISO 9308-1), fekal enterokoklar (TS EN ISO 7899-2), 

Clostridium perfringens (98/83 EC Direktifi) ile Salmonella spp. (TS EN ISO 19250) yönünden 

incelenmiş ve üreme olmadıkları görülmüş olan 1L’lik içme kullanma suları ile steril distile su 

örneklerine Salmonella typhimurium ATCC 14028 referans suşunu orta (50 kob/L) ve düşük (5 

kob/L) düzeyde ilave edilmiştir. Hazırlanan su örnekleri 0,45 µm membran filtre kağıdı 

kullanılarak membran filtre sisteminde (Sartorius) süzme işlemi yapılmıştır. Süzme işleminden 

sonra membran filtre kağıtları 50 mL TaPS içerisine konulmuş ve 36 ± 2 °C’ de 18 ± 2 saat 

inkübasyona bırakılarak ön zenginleştirme işlemi yapılmıştır. Ön zenginleştirme işlemi sonrası 

konvansiyonel yöntem olan TS EN ISO 19250 standart yöntemi, moleküler biyoloji teknik 

olarak RT-PCR ve gıdalar için kullanılan hızlı moleküler tayin sistemiyle analizler 

gerçekleştirilmiştir. Kullanılan bu üç yöntemin analizleri sonucunda, su örneklerinde 

Salmonella spp. belirlenmiştir. Su örneklerinde Salmonella spp. belirlenmesinde kullanılan bu 

yöntemlerin uygulanabilirliği, süresi, kolaylığı ve maliyeti yönünden bir değerlendirme 

yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda üç yöntemin uygulanabilirliği görülmüştür. 

Konvansiyonel yöntem TS EN ISO 19250 standart yöntemin zenginleştirme ve şüpheli 

Salmonella spp. kolonilerin seçimine yönelik kullanılan besiyerlerin inkübasyon süreleri ile bu 

kolonilerin doğrulanmaları için biyokimyasal ve serolojik testlerin uygulanmasının diğer iki 
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yönteme göre daha uzun sürdüğü görülmüştür. Hızlı moleküler tayin sisteminin kullanımının 

kolaylığı tespit edilmiştir. Kesin tanı için RT-PCR testin önemi büyüktür. Kullanılan üç 

yöntemin maliyet açısından değerlendirilmesinde konvansiyonel yöntemin uygunluğuna 

rağmen laboratuvarın numune sayısının yüksek ve çalışan sayısının az olması gibi durumların 

diğer yöntemlerin seçiminde etkili olacaktır. Ayrıca TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında 

akredite bir laboratuvarın seçilen yönteminin doğrulaması veya geçerli kılması çalışmalarını 

göz önünde bulundurması gerekecektir. Sonuç olarak su örneklerinde Salmonella spp. 

belirlenmesinde bu üç yöntem uygulanabilir. Yöntem seçiminin ise laboratuvarın özgül 

koşulları dikkate alınarak yapılmalıdır. Salmonella spp.’lerin neden olduğu salgın 

durumlarında, kaynağının belirlenmesi ve yayılımının engellenmesi için özellikle hızlı 

moleküler tayin sisteminin uygulama kolaylığı ve süresi açısından avantajlı olabileceğini 

düşündürmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Su, Salmonella, yöntem 
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GELENEKSEL BESLENMEDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN DAĞ 

ÇAYLARININ (Sideritis ssp.) ANTİ-ÜREAZ VE ANTİOKSİDAN ETKİSİ  

Sözel Bildiri  

Yeşim TEMEL1, Selçuk KÜÇÜKAYDIN2, Meltem TAŞ KÜÇÜKAYDIN1, Mehmet 

Emin DURU1 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü 

2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü 

Binlerce yıl öncesinden bu zamana kadar insanlar, bitkilerin tedavi edici gücünü tanımakta ve 

sağlıklı yaşayabilmek için onlardan yararlanmaktadırlar. Günümüzde de tıbbi-aromatik bitkiler 

hastalıkların önlenmesi ve iyileştirilmesi için geleneksel ve modern tıpta kullanılmaktadır. Aynı 

zamanda bu bitkilerden besin takviyeleri, bitkisel çay, tat, çeşni olarak beslenmede de 

faydalanılmaktadır. Ülkemizin zengin bir bitki florasının önemli bir kısmını tıbbi ve aromatik 

bitkiler oluşturmaktadır. Lamiaceae ailesinin bir üyesi olan Sideritis cinsi, Türkiye'de 46 tür ve 

53 taksonla temsil edilmekte olup 39 taksonu endemiktir. Sideritis türleri, yüksek dağlık 

bölgelerde yetiştikleri için Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak "dağ çayı" olarak bilinir. Güney 

Batı Anadolu’da ise Sideritis albiflora “göktepe çayı”, “bozçay”; Sideritis leptoclada “kızlan 

çayı” gibi isimlerle bilinmektedir. Akdeniz ülkelerinde gastrointestinal bozukluklar, öksürük 

ve soğuk algınlığı tedavisinde halk arasında kullanımları mevcuttur. Anadolu'da çay olarak 

sindirim sistemi bozukluklarının tedavisinde karminatif, digestif ve diüretik özellikleri 

sebebiyle geleneksel olarak tıbbi bitki olarak kabul edilmektedir. Aroma ve tatları kullanılarak 

Sideritis türlerinin toprak üstü kısımları genellikle demlenip çay olarak tüketilmekte olup ayrıca 

gıda maddelerine eklenmektedir.  

Çalışmanın materyalini oluşturan S. leptoclada ve S. albiflora gölgede kurutulduktan sonra 

bitki ekstreleri demleme yöntemiyle (infüzyon) hazırlanmıştır. Bunun için; yaklaşık olarak 10 

g kurutulmuş halde bulunan bitki üzerine, distile su (100 mL, 80℃) ilave edilerek demlenmeye 

bırakıldı ve demleme süreci tamamlandığında çay solüsyonu süzüldü ve liyofilizatörde 

kurutularak biyoaktivite ve kimyasal içerik çalışmalarında kullanmak üzere saklandı. Her iki 

Sideritis türünün fenolik bileşen analizleri HPLC-DAD sistemi kullanılarak araştırıldı. 

Antioksidan aktivite 5 farklı yöntem kullanılarak (ABTS katyon radikal giderimi, DPPH serbest 
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radikal giderimi, β-karoten-linoleik asit yöntemi, CUPRAC indirgeme gücü, Metal şelatlama 

kapasitesi) spektrofotometrik olarak analiz edildi. Üreaz enzim inhibisyon aktivitesi ise 

indofenol yöntemiyle 630 nm’de absorbans ölçümüyle spektrofotometrik olarak belirlendi. 

Fenolik bileşen analizlerine göre; her iki Sideritis türünde de rosmarinik asit, luteolin ve kafeik 

asit majör bileşik olarak tespit edildi. Antioksidan aktivite sonuçlarına göre özellikle, ABTS 

yöntemi bakımından, S. albiflora (IC50: 23.65±0.68 µg/mL) ve S. leptoclada’nın (IC50: 

18.40±0.89 µg/mL) standart olarak kullanılan α-tokoferol’den (IC50: 33.75±0.30 µg/mL) daha 

yüksek radikal giderim aktivitesine sahip olduğu, DPPH serbest radikal gideriminde ise S. 

albiflora (IC50: 38.55±0.41 µg/mL) ve S. leptoclada’nın (IC50: 27.82±0.39 µg/mL) α-tokoferol 

(IC50: 38.44±0.27 µg/mL) ile yarışır düzeyde antioksidan aktivite gösterdikleri tespit edildi. 

Üreaz enzim inhibisyon aktivite sonuçlarında, S. albiflora, (IC50: 18.27±0.83 µg/mL), S. 

leptoclada’ya (IC50: 31.25±0.54 µg/mL) kıyasla daha yüksek aktivite gösterdiği ve referans 

madde olarak kullanılan tiyoüre (IC50: 8.57±0.20 µg/mL) ile kıyaslandığında her iki bitkinin de 

potansiyel doğal üreaz enzim inhibitörü olarak kullanılabileceği belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Bitki Çayları, Sideritis albiflora, Sideritis leptoclada, Anti-

üreaz aktivite, Antioksidan aktivite, Fenolik bileşikler 
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THE EFFECTS OF METEOROLOGICAL FACTORS AND AIR POLLUTANTS ON 

AIRBORNE POPULUS POLLEN LOADS IN ANKARA PROVINCE 

Sözel Bildiri  

Aydan ACAR ŞAHİN1 

1Ankara University, Department of Biology 

Poplar trees are commonly found as an ornamental plants in park, garden and roadsides. The 

main Populus species is Populus alba and Populus nigra in Ankara province. Previous 

aerobiological studies showed that the atmospheric Populus pollen count was 10 to 15% of the 

total tree pollen count for a year that causes a high pollen load for the city. In this study, it was 

aimed to examine not only the airborne Populus pollen load but also the effects of 

meteorological factors and air pollutants on pollen loads. Also the seasonal dynamics were 

compared among the years. Airborne pollen sampling was performed using a 7-day Hirst type 

volumetric spore trap for years 2013-2014. Main pollen seasons were determined using the 98% 

method. Spearman’s correlation test was performed to determine the relations between the 

pollen concentrations and meteorological factors. As a result, the SPIn was registered 278 

pollen*day/m3 in 2013, while it was lower and 139 pollen*day/m3 in 2014.  The highest pollen 

concentration was observed on 3rd April in 2013, while it was detected on 1st April in 2014. 

Daily temperature (mean, max, min), and PM10 were the most related meteorological factor 

and air pollutant influencing the daily airborne pollen concentrations. Consequently, airborne 

Populus pollen concentration was not found to be very high in both years. This situation is 

thought to be related to the excessive cutting of poplar trees in last decade. 

Key words: airborne, Populus, pollen, meteorological factors, air pollutants 
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Özet 

 

Vücudun fizyolojik ve biyolojik işlevlerinin merkezi olan endokrin sistemin, işlevini bozan ve 

organizmada ya da bu organizmanın gelecek kuşaklarında olumsuz etkilere neden olan 

endokrin bozucu maddeler ile ilgili çalışmalar son yıllarda oldukça merak konusu haline 

gelmiştir. Hayvan modelleri ve insanlar üzerine yapılan araştırmalar, endokrin bozucuların etki 

ettiği mekanizmaların farklı yollar içerdiğini ortaya koymaktadır. Endokrin bozucular; 

pestisitler, metaller, plastik şişeler, gıda ambalajları, deterjanlar, kozmetik ürünleri ve günlük 

hayatta kullanılan birçok materyalin içeriğinde doğal veya sentetik olarak yer almaktadır. 

Endojen hormonların fonksiyonunu taklit eden, hücresel aktiviteyi manipüle ederek hormon 

üretimini attıran, azaltan veya bloke edebilen bu maddelerin sinir sistemi, nörodavranış, 

bağışıklık ve metabolik aktivite gibi birçok temel biyolojik fonksiyona etki ettiğine dair 

literatürde birçok kanıt bulunmaktadır. Bunun yanı sıra endokrin bozucuların infertilite, 

hamilelik, fetal gelişim ve kadın üreme sağlığı üzerinde de olumsuz etkilere sahip olduğu 

bildirilmiştir. Bu çalışmada yaygın olarak üreme ve gelişim toksisitesi ile ilişkilendirilen 

bisfenol-A (BPA),  poliklorlu bifeniller (PCB), dietilstilbestrol (DES), pestisitlerin bir türevi 

olan diklorodifeniltrikloroetan (DDT), fitalatlar, metaller, etanol ve talidomid gibi endokrin 

bozucuların etkilerinin ve etki mekanizmalarının gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Üreme toksisitesi, gelişim toksisitesi, endokrin bozucular 
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A Research on the Physical Conditions and Problems of Bursa-Yenişehir 

District Dairy Cattle Farms Regarding Business Buildings 

Dr. Serhat Ayas 
 

SUMMARY 

In this research, the status of Bursa-Yenişehir dairy cattle farms structures and their 

problems has been observed, the possibility of their improvement considering the characteristic 

of the region has been searched, and finally, the most suitable dairy cattle barns for this region 

has been investigated. According to the results obtained from the observation, some faults were 

determined in the arrangement of the buildings in the farm yard. Majority of the barns were far 

from meeting the modern structural rules and the environmental requirements of the animals. It 

was concluded that the barns which were planned as free loose were not used properly during 

the production period because of the deficiencies and the traditional mistakes made when they 

were planning. The types of free stall and free loose barns, which were more suitable when 

compare to stall barns, were suggest to the farmers for this region.             
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SÜT ÜRÜNLERİNDE METİL SELÜLOZ VE HİDROKSİ PROPİL METİL SELÜLOZ 

KULLANIMI 

Sözel Bildiri 

Mehmet ÇELEBİ1, Müge TORAN1, Pınar DURDABAK1 

1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

Hidrokolloidler suda çözündüğü zaman jel veya viskoz dispersiyon oluşturabilme yeteneğinde 

uzun zincirli polimer gruplar olarak bilinmektedir. Yapılarındaki hidroksil gruplarının varlığı, 

suyun hidrofilik bağlanma eğilimini önemli ölçüde artırmaktadır. Stabilize edici ajan olarak 

tarif edilen hidrokolloidler, çok az miktarlarla büyük oranlarda suyu tutabilmektedir. Bu 

özelliği sayesinde son üründe iyi yapıya sahip, pürüzsüz tekstürde ve erimeye dirençli ürünler 

elde edilebilmektedir. Bu yüzden gıda işlemede hidrokolloid kullanımının en önemli amacı 

ürünün reolojik yapısını değiştirme yeteneğinin olmasıdır. Hidrokolloidlerin fonksiyonel 

özellikleri arasında viskozite arttırıcı veya kalınlaştırıcı, jelleştirme ajanı, yüzey aktivite ve 

emülsifier, yağ değiştirici ve yenilebilir film ve kaplama bulunmaktadır. Metil selüloz ve 

hidroksi propil metil selüloz, selüloz türevi olan hidrokolloidler sınıfında yer almaktadır. Metil 

selüloz en düşük hidrofilik ve en fazla suya dirençli selüloz türevi olmasına rağmen soğuk suda 

çözünürlük ve termal jelleşme veya sıcak jelleşme gibi benzersiz bir özelliği vardır. Bu polimer 

enzimlere dirençli ve insan için toksik özelliğe sahip değildir. Vücutta sindirilemezler ve ilginç 

bir diyet lifine sahip olup alerjik reaksiyona neden olmazlar. Hidroksipropil metil selüloz iki 

veya daha fazla selüloz türevlerinin kombinasyonu ile oluşan yarı sentetik, inert ve viskoelastik 

özellikte bir polimerdir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde dondurmalarda, dondurma işlemi 

sırasında ve çözdürme sırasında buz kristali büyümesini azaltmakta, stabilizer olarak ve tekrar 

kristalizasyon olayının kontrolünde, probiyotik dondurmalarda kremamsı yapıyı artırarak 

ağızda dolgunluk hissini fazlalaştırmak amacıyla kullanılmışlardır. Peynirlerde konsistens ve 

raf ömrü açısından, kroket gibi kızartılan ürünlerde ısıl işlem sırasında tekstürel yapının zarar 

görmemesi ve ürünün yağ ve ısıda dağılmasının, kaplamadan peynirin sızmasının önlenmesi 

amacıyla kullanılmıştır.  Az yağlı tofu peynirinde fiziksel özellikleri geliştirmek için yağ 

değiştirici olarak kullanılmışlardır. Düşük asitli yoğurtlarda tekstürel kaliteyi ve tadı 

geliştirmek için kullanılması tavsiye edilmiştir. Sağlık yönünden zararlı etkisi bulunmaması, 

vücut tarafından sindirilmemesi ve alerjik reaksiyona sebep olmamasından, süt ürünlerinde 

tekstürel, stabilizer ve jelleştirici gibi fonksiyonel özelliklerinden dolayı kullanılabileceği 

çalışmaların ışığında görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Metil Selüloz, Hidroksi propil metil selüloz, Süt ürünleri 
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İN VİTRO GASTROINTESTINAL SİNDİRİM SİSTEMİ KULLANILARAK 

KURABİYELERDEKİ GLİOKSAL VE METİLGLİOKSAL BİLEŞİKLERİNİN 

BİYOERİŞİLEBİLİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

Sözel Bildiri  

Edanur Kurt1, Mehmet Demirci1, Elif Ede Çintesun1, Esra Serdar1, Mustafa Yaman1, 

Ömer Faruk Mızrak1 

1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

ÖZET 

İleri Glikasyon Ürünleri (AGE), indirgeyici şekerlerin karbonil grubu ile, proteinlerin amino 

grupları arasında enzimatik olmayan reaksiyonları sonucunda oluşan çeşitli reaktif moleküller 

grubudur. Glioksal (GO) ve metilglioksal (MGO) AGE’lerin öncülleridir ve insan sağlığına 

birçok olumsuz etkileri bulunmaktadır. AGE’ler metabolizmada endojen olarak üretilebildiği 

gibi gıdalar ile ekzojen olarakta alınabilir. Gıdalarda AGE’ler Maillard reaksiyonu sonucunda, 

protein ve yağların oksidasyonu sonucunda oluşabilmektedirler. Yoğun işlem görmüş gıdalar 

AGE’ler bakımından risk altındadır. Bu çalışmada, in vitro sindirim sistemi kullanılarak 

kurabiyelerdeki GO ve MGO’un biyoerişilebilirliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Farklı 

kurabiye numunelerindeki GO ve MGO miktarları başlangıçta ve sindirim sonrasında Yüksek 

Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) yöntemiyle tespit edilmiştir. Sindirim öncesi GO ve 

MGO miktarı sırasıyla 42.9-126.6 µg/100 g ve 22.9 ile 507.3 0 µg/100 g arasında değişim 

göstermektedir. İn vitro sindirimden sonra GO ve MGO değerlerinin biyoerişilebilirlikleri 

sırasıyla %645 ve %698'e yükselmiştir. Kurabiyelerin yüksek GO ve MGO değerlerine sahip 

olmaları içeriğinde fazla miktarda yağ ve şeker bulundurmaları ve düşük nem ve yüksek pişirme 

sıcaklıkları ile üretilmelerinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın sonucunda 

sindirim sisteminde pH, mineraller, sıcaklık gibi koşullar Maillard reaksiyonu veya lipid 

oksidasyonunu arttırdığı ve bu nedenle GO ve MGO’nun in vitro ortamda da  oluşabileceği 

düşünülmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarını destekleyecek yeni in vitro çalışmalara ihtiyaç 

vardır.  
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RACIAL DIFFERENCES IN REPRODUCTIVE TRAITS OF HONEY BEE (Apis 

mellifera L.) DRONES 

Oral Presentation 

Yasin Kahya, H.Vasfi Gençer 

Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science 

Abstract 

The focus on determining variation in reproductive traits of honey bee (Apis mellifera L.) 

drones from different races and colonies are of great importance to interpret the reproductive 

success of drones. In this research, we aimed to compare some reproductive traits of drones 

reared simultaneously from Caucasian (A. m. caucasica) and Italian (A. m. ligustica) honey bee 

colonies kept in our research apiary. Drones from 3 Caucasian and 3 Italian colonies were 

marked with different colours on their thoraces when they emerged in their hives. Then the 

plentiful of marked drones were kept in a drone-banking colony for sexual maturation. The live 

weight (mg), sperm number in both ejaculate and seminal vesicles, sperm concentration 

(million/µl), the viability of sperm (%) in seminal vesicles, and the ratio of successful eversion 

with semen (%) were determines in randomly selected drones from each race when they reach 

three weeks of age. We found significant differences (P<0.05) between Caucasian and Italian 

drones in live weight, ejaculate volume, sperm number and the ratio of successful eversion with 

semen. Nevertheless, we did not find any significant difference in the the concentration and the 

viability of sperm between Caucasian and Italian drones. Our study demonstrated that 

Caucasian drones were superior to Italian drones in terms of some fitness characters. 

Keywords: honey bee, drone, sperm, reproductive traits, Apis mellifera, fitness, race 
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DİSPNE VE ÜST EKSTREMİTE EGZERSİZİ 

Sözel Bildiri 

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya BULUT 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları AD 
 

Kronik hastalıklarda ortaya çıkan semptomların kontrol altına alınması, bireyin 

yaşamdan doyum sağlaması amacıyla yaşam kalitesi kavramlarının önemi artmıştır. 

Dispne-solunum sıkıntısı, dünyada milyonlarca insanı etkisizleştiren ilerlemiş kalp ve 

solunum sistem, hastalıkları olan bireylerde sıkıntı verici bir semptomdur. Farmakolojik 

tedaviler dispneyi iyileştirebilmede sınırlı olduğu için Solunum rehabilitasyonu yani pulmoner 

rehabilitasyon programları optimum tedavi aldıktan sonra dispne ve yorgunluk yakınmaları 

devam eden hastalara önerilmektedir.  

Solunum sıkıntısı yaşayan bu hastalara yönelik pulmoner rehabilitasyon programları; 

sigarayı bırakma, solunum egzersizleri, balgamın mobilizasyonu, günlük yaşam aktivitelerini 

yerine getirme, enerji koruma teknikleri, egzersiz, beslenme, uyku, psikolojik, sosyal ve 

davranışsal sorunlara yönelik girişimleri içeren kapsamlı bir programdır.  

Rehabilitasyonun önemli bir parçası olan egzersiz eğitimi; solunum kas eğitimi, alt 

ekstremite ve üst ekstremite eğitimlerini içerir. Üst ekstremite egzersizleri bugüne kadar az 

sayıda çalışmada ele alınmıştır.  

KOAH hastaları tipik olarak üst göğüs solunumu yaparlar ve diyafragmadan ziyade 

yardımcı solunum kaslarını kullanırlar. Bu yüzden hastalar genellikle kolun baş üzerine 

kaldırılmasını gerektiren üst ekstremite aktivitelerinde zorlanırlar. Üst ekstremite kaslarının 

egzersizi, akciğer fonksiyon kapasitesini arttırarak dispneyi azaltabilir. Bu nedenle pulmoner 

rehabilitasyonda kol eğitimi yapmaları teşvik edilmelidir. 

Hemşire, çağdaş rollerinden biri olan "eğitimci rolü" ile sağlığı sürdürme ve 

geliştirmede olduğu kadar kronik hastalıkların rehabilitasyonunda önemli rol üstlenmektedir. 

Her hastanın pulmoner eğitim programlarına ulaşamadığı ülkemiz koşullarında hastanın 

fonksiyonel durumunu iyileştirmek için hemşirenin dispne yaşayan kronik hastalığa sahip 

hastaların eğitimini gerçekleştirmesi son derece önemlidir. 
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DYSPNEA AND UPPER EXTREMITY EXERCISE 

The importance of the concepts of quality of life has increased in order to control the 

symptoms that occur in chronic diseases and to provide the individual with life satisfaction. 

Dyspnea-respiratory distress is a distressing symptom in individuals with advanced 

heart and respiratory system diseases that neutralize millions of people around the world. Since 

pharmacological treatments are limited in improving dyspnea, respiratory rehabilitation, that is, 

pulmonary rehabilitation programs, is recommended for patients whose dyspnea and fatigue 

complaints continue after receiving optimum treatment. 

Pulmonary rehabilitation programs for these patients with respiratory distress; It is a 

comprehensive program that includes interventions for smoking cessation, respiratory 

exercises, sputum mobilization, performing daily life activities, energy conservation 

techniques, exercise, nutrition, sleep, psychological, social and behavioral problems. 

Exercise training, which is an important part of rehabilitation; includes respiratory 

muscle training, lower limb and upper limb training. Upper limb exercises have been addressed 

in few studies to date. 

COPD patients typically perform an upper chest breathing and use auxiliary respiratory 

muscles rather than the diaphragm. Therefore, patients often have difficulties in upper extremity 

activities that require the arm to be raised above the head. Exercising the upper extremity 

muscles can reduce dyspnea by increasing lung function capacity. Therefore, arm training 

should be encouraged in pulmonary rehabilitation. 

The nurse plays an important role in the rehabilitation of chronic diseases as well as in 

maintaining and improving health with the "educator role", which is one of her contemporary 

roles. In our country, where not every patient can access pulmonary training programs, it is 

extremely important for the nurse to train patients with chronic diseases with dyspnea in order 

to improve the functional status of the patient. 

Key Words: Nurse, dyspnea, upper extremıty exercıse 
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AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

ÖĞRENCİLERİNİN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ 
BELİRLENMESİ 

Sözel Bildiri  

Mehmet ÇELEBİ1, Sinem ÖZOCAK1, Tuna Deniz ATA1 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarını belirlemek 

amacıyla Şubat-Mart 2017 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesinde öğrenim gören ve tesadüfi olarak seçilen öğrenciler (198 kişi) üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. Veriler değerlendirildiğinde, süt ve süt ürünlerinden en çok tercih edilen 

ürün %73 oranı ile yoğurt olurken, en az tercih edilen ise %2 oranı ile dondurma olduğu 

görülmüştür. İçme sütü olarak tercihleri hangi sütten yana olur sorusuna %81 oranında yağlı 

süt cevabı alınırken, en az tercih edilenin %15 ile sokak sütü olduğu belirlenmiştir. Peynir 

tüketiminde yağ oranının tüketime etkisinin incelendiği soruya ankete katılanların %23’ ü 

yağsız peynir, %89’ u ise az yağlı peynir tükettiklerini bildirmişlerdir. Ankete katılanların 

cinsiyetlerinin yağ oranına etki etmediği fark edilmiştir. Diyetlerinde tercih ettikleri yoğurt tipi 

sorulduğunda, %9 oranı ile meyveli yoğurt cevabı alınırken, %56 oranı ile normal (set tipi) 

yoğurt olduğu saptanmıştır. Sezonlara göre ayran tüketiminin incelendiği soruda katılımcıların 

%84 oranı ile her zaman (her mevsimde tükettikleri), %3 oranı ile sadece ilkbaharda ayran 

tüketimini tercih ettikleri bulunmuştur. Ayrıca süt ve süt ürünleri alırken dikkate aldıkları 

kriterleri %31.5 ile hijyen ve %15.5 ile yapı ve son kullanma tarihi almıştır. Ankete katılan 

öğrenciler süt ve süt ürünleri tüketimlerinin sebeplerini %48 ile besleyici olması, %35 

alışkanlıklarından dolayı, %8 erişebilir olması, %8.5 zorunluluk diye belirtmişlerdir. Sonuç 

olarak süt ürünlerinden yoğurt ürünün daha çok tercih edilmesi üniversite öğrencilerinin 

diyetlerindeki ana besinlerin yanında daha pratik ve daha uygun fiyata temin ettikleri 

düşünülmektedir. İçme sütü tercihlerini yağlı sütten yana kullanmalarının yağlı sütün daha 

aroma ve tat açısından daha lezzetli olduğu için tercih edildiği sonucuna varılabilir. Ayran 

ürününü katılımcıların, büyük oranla her mevsim tüketilmesi bu ürünün tüketimi yaygın olan 

diğer içeceklerle zamanla hem sağlıklı hemde uygun maliyetli olmasından dolayı rekabet 

edebilecek bir ürün haline getirilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca ankete katılan kişilerin süt 

ve süt ürünleri tüketimi hakkında bilinçli olduğu fark edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Süt ve süt ürünleri, Üniversite öğrencileri, Anket 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞAM 

TARZI DEĞİŞİKLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sözel Bildiri  

Gökçe Sueda AYDOĞDU1, Eda KÖKSAL1 

1 Gazi Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü   

Amaç: Covid-19 pandemi sürecinde virüsün yayılmasını azaltabilmek için birçok önlem 

alınmıştır. Sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitim, evden çalışma, kafe/restoran, spor salonu 

gibi insanların toplu olarak bulunduğu yerlerin kapatılması bu önlemler arasındadır. Bu 

önlemlerin bireylerin yaşam tarzında değişikliğe yol açması da beklenen bir durumdur. Bu 

çalışmanın amacı da Covid-19 pandemi sürecinin üniversite öğrencilerinin beslenme 

alışkanlıkları, fiziksel aktivite durumu ve uyku kalitesi gibi yaşam tarzı değişkenleri üzerine 

etkisini değerlendirmektir. Yöntem: Bu çalışma 19-25 yaş aralığındaki 216 gönüllü üniversite 

öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Çalışmadaki veriler online anket yoluyla toplanmıştır. Online 

anket formu ile öğrencilerin; sosyo-demografik bilgileri (yaş, cinsiyet, aileyle birlikte yaşama), 

sağlık bilgileri, pandemi öncesi ve sürecinde; beyana dayalı antropometrik ölçümleri (vücut 

ağırlığı (kg), boy uzunluğu (m)), Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi, beslenme alışkanlıkları 

(öğün sayısı, ana-ara öğün atlama durumu, ev dışı tüketim) ve fiziksel aktivite durumları 

sorgulanmıştır. Bulgular: Bireylerin %50’si kadın (n=108), %50’si (n=108) erkektir. 

Katılımcıların ortalama yaşı 20,9±1,68’dir ve %93,5’u ailesiyle birlikte yaşadığını, %84,7’si 

herhangi bir kronik rahatsızlığa sahip olmadığını belirtmiştir. Covid-19 sürecinde bireylerin 

%48,6’sı hamur işlerinin (gözleme, poğaça, börek), %45,8’si cips, patlamış mısır gibi 

çerezlerin, %61,6’sı kafeinli içeceklerin (kahve, çay vb.), %49,1’i süt ve süt ürünlerinin (peynir, 

yoğurt vb.), %48,1’i meyve tüketiminin arttığını ve %50,9’u salgın sürecinde ev dışı tüketim 

sıklığının azaldığını ifade etmiştir. Katılımcıların %63,4’ü pandemi öncesine göre fiziksel 

aktivitelerinin azaldığını beyan etmiştir. Bununla birlikte pandemi öncesinde bireylerin 

%46,8’si düzenli olarak egzersiz yaptığını ifade ederken bu sıklık pandemi sürecinde %27,8’e 

düşmüştür. Covid-19 pandemi sürecinde katılımcıların ortalama vücut ağırlığında (1,7±6,18 

kg) ve uyku süresinde (0,6±1,80 saat) anlamlı düzeyde artış belirlenmiştir (p<0,001). Covid-19 

pandemi süreci öncesinde bireylerin % 31,9’u kötü uyku kalitesine sahipken, bu oranın pandemi 

sürecinde % 55,6’ya yükseldiği belirlenmiştir. Sonuç: Covid-19 pandemi sürecinin öğrencilerin 

vücut ağırlığı artışını kolaylaştıran beslenme alışkanlıklarına, fiziksel aktivite yetersizliğine ve 

kötü uyku kalitesine yol açtığı belirlenmiştir. Bu durum Covid-19 salgınından korunurken başta 

obezite olmak üzere bulaşıcı olmayan kronik hastalıkların artması açısından risk 

oluşturmaktadır. Bu bağlamda bireyin ve toplumun bu dönemde de sağlığının korunması ve 

geliştirilmesi açısından yaşam tarzı değişikliklerinin olumlu yönde değiştirilmesine yönelik 

önlemlerin alınması son derece önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, karantina, beslenme, uyku kalitesi, fiziksel aktivite 
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EPILEPSY and PSYCHOSIS 

Oral Presentation 

Aslı Akyol Gürses1, Utku Oğan Akyıldız2 

1Gazi University School of Medicine, Department of Neurology -  Division of Clinical 
Neurophysiology 

2Adnan Menderes University School of Medicine, Department of Neurology 

Behavioral symptomatology and behaviour disorders are frequently reported in chronic 

epilepsy cases of different types and etiology. Especially the relationship between epilepsy 

and psychosis has been a matter of debate for many years. Given the fact that seizures can be 

triggered by certain antipsychotics and similarly, some antiepileptics may worsen psychotic 

symptoms, it is not surprising that this debate remains relevant. It has been reported that 

comorbid psychotic diseases can accompany up to 6% in epileptic cases and the risk of 

psychosis increases almost eight times in these patients. Positive family history of psychosis, 

left temporal epileptogenic focus, structural brain lesions, and drug resistant seizures  are 

among the well-defined risk factors. Psychoses in epilepsy are classified as ictal, postictal, 

and interictal psychoses according to their temporal relationship with seizures. The most 

common type is interictal psychosis and it can mimic schizophrenia. Shared etiopathogenetic 

mechanism of the two conditions is thought to be dysfunction in dopaminergic 

neurotransmission. Symptoms in schizophrenia are caused by decreased dopaminergic 

activity in dorsolateral and ventrolateral prefrontal cortices and increased dopaminergic 

activity in mesolimbic structures. On the other hand in experimental model of temporal lobe 

epilepsy, significant decrease in D2/D3 receptors, of which the signaling provides an anti-

epileptogenic effect, has been demonstrated in the anterior striatum. In a cross-sectional study 

including 710 epilepsy patients, the rate of interictal psychosis was reported as 20.65% and it 

was observed that 50% of the patients had temporal lobe epilepsy and 42% had frontal lobe 

epilepsy. Management of therapy can be challenging for the clinician in the coexistence of 

epilepsy and psychosis. In the acute phase, a multidisciplinary approach with early 

involvement of the psychiatrist is essential. While medical treatment is planned for up to 3 

months in postictal psychosis; medication can take months or even years under psychiatric 

supervision in the presence of prolonged or relapsing symptoms or in the case of interictal 

psychosis. In the current article, the frequency, subtypes, risk factors, pathogenesis, 

association with demographic parameters and management strategies of epilepsy and 

psychosis coexistence are discussed. 

Key words: epilepsy, temporal lobe epilepsy, psychosis, interictal psychosis 
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TRADİTİONAL TARHANA VARİETİES İN TURKEY AND BENEFITS ON 

HEALTH. 

Sözel Bildiri 

Gülsüm Atasoy*, Rahmi Ertan Anlı* 

* Ankara University, Department of Food Engineering 

 

Throughout human history, many fermented products obtained from grains have existed. One 

of these products is tarhana obtained by conventional methods of construction in Turkey and 

production varied from region to region. Tarhana is a traditional product with high nutritional 

properties, obtained by mixing yoghurt, yeast, cereal flours and fresh-dried spice products with 

various vegetables, fermentation, sun drying and grinding. One or more components of milk, 

corn flour, lentils can be added during production to increase the nutritional value. Since it is 

one of the fermented products, contains proteins of both vegetable and animal origin and is a 

source of organic acids, free amino acids, vitamins (especially B vitamins), minerals such as 

iron-zinc-calcium, it has an important place in the nutrition of patients, elderly, children and 

athletes. Tarhana is one of the most popular products in developing countries and similar 

products are consumed in different countries as ‘Kishk’ in the Middle East, 'Kushuk' in Iraq 

and Iran, 'Trahanas' in Greece, 'Talkuna' in Finland, 'Thanu' in Hungary. Tarhana in Turkey 

during the winter months is usually consumed as intensely flavored soup. It is also preferred as 

breakfast food, dried cereal and sweet tarhana (produced in Malatya) in different regions. 

Although the basic production stages are generally similar, there are different types of tarhana 

from region to region. In this study; Beyşehir Tarhana (Konya), Moist Tarhana (Çankırı-

Eskişehir-Kastamonu), Maraş Tarhana, Uşak Tarhana, Sivas Tarhana, Immigrant Tarhana 

(Marmara Region), Cranberry Tarhana (Bolu), Thrace Tarhana will be examined. In addition, 

the production stages of tarhana varieties and their effects on health were investigated. 

Keywords: Fermented product, health, tarhana 
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NALOXONE ADMINISTRATION FOR A MORPHINE-INDUCED ANAPHYLACTIC 

REACTION IN A POSTOPERATIVE PATIENT: A CASE REPORT ON A CROSS-
SENSITIVITY REACTION 

Sözel Bildiri 

Selin Erel1, Omer Burak Ozsancaktar2 

1Turhal State Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation 

2Tokat State Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation 

Introduction 

The incidence of allergic reactions to narcotic analgesics is extremely low(1). The postoperative 

management of a patient with chronic urticaria due to meperidine and pheniramine allergies is 

defined. 

Case Report 

A 34-year old woman was scheduled for an ulnar fracture surgery under general anesthesia.  On 

preoperative evaluation, she had chronic urticaria and was allergic to meperidine and 

pheniramine. However, she had never been evaluated in an allergy clinic before, and no skin 

test had been performed. Baseline laboratory studies were unremarkable. After standard 

monitorization, she was premedicated with i.v(intravenous) application of 2mg midazolam and 

100mcg fentanyl. Anesthesia was induced with i.v. 60mg lidocaine, 200mg propofol, 50 mg 

rocuronium and the trachea intubated. For postoperative analgesia she received 1 g paracetamol 

and 50 mg dexketoprofen. A regional block was not performed by the patient's request. The 

patient was successfully and transferred to PACU.  During PACU follow up her VAS score> 7 

and 4mg morphine was given. After morphine administration, she started to feel drowsy but 

cooperative. Pupil size was pinpoint, there was no sign of bronchospasm, and her heart rate was 

100 beat min with a systemic arterial pressure of 110/60 mm Hg. There was moderate facial 

oedema with a widespread urticarial rash. Naloxone 0,8 mg and dexamethasone was given i.v. 

There was an immediate reversal of the drowsiness accompanied by pupillary dilatation. Within 

15-20 min there was a reduction in rash and the patient reported a marked improvement in 

pruritus 

Discussion 

Pain control after surgery remains a challenge. Despite evidence-based recommendations 

regarding the use of non-opioid analgesics and regional blocks opioids are often required in the 

postoperative period. The incidence of allergic reactions to opioids is 1 in every 100,000 to 

200,000 anesthetics(2). Many opioids cause the direct release of histamine, causing 
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dermatologic manifestations including urticaria, itching, and vasodilation. There is a very small 

chance of cross-reactivity between the opioid classes(1).  Naloxone by intravenous injection 

has been shown to inhibit opioid-induced weals. 

Conclusion 

We suggest that the use of i.v. naloxone in anaphylactoid type reactions produced by opioids 

may be beneficial and clinicians should be careful about the cross-sensitivity reaction with 

opioid subgroups. 

Keywords: opioid, allergia, postoperative analgesia 
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ÇEVRESEL ENDOKRİN BOZUCULARIN OOSİT, EMBRİYO VE IVF 

SİKLUSLARINDAKİ ETKİSİ 

Sözel Bildiri 

Dilek Ulusoy KARATOPUK 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 

Özet 

 

Modern dünya düzeni ile birlikte günlük hayatımızda çok sayıda endokrin bozucu kimyasala 

(EDC'ler) maruz kalmaktayız. EDC’ler insan sağlığı üzerindeki çok çeşitli hastalıkla 

ilişkilendirilmiştir. Kadın sağlığıyla birlikte üreme sağlığı üzerindeki etkileri ise son yıllarda 

dikkat çekici hale gelmiştir. Görülme sıklığı günden güne artan ancak altta yatan nedenlerin 

tam olarak anlaşılamadığı sadece hormon ya da genetik değişimlerle de ifade edilemeyen 

üreme bozukluklarıyla kendini gösteren infertilitenin, yapay kimyasalların ortaya çıkışı, 

çevresel kirlilik ve günlük yaşamlarda kimyasal kirleticilere maruziyetin artmasıyla birlikte 

artış göstermesi bu noktada bu bağın daha dikkatli değerlendirmesi gerekliliğini de ortaya 

koymuştur. EDC’lerin etkilerinin oosit kalitesi, döllenme, embriyo kalitesi, implantasyon ve 

canlı doğumlar dahil olmak üzere tüp bebek (IVF) ile ilişkili değerlendirmeler yapılması 

gerekliliği de söz konusu olmuştur. Bu çalışma ile yaygın olarak üreme ve gelişim toksisitesi 

ile ilişkilendirilen bisfenol-a (BPA), uçucu organik bileşikler (VOC), triklosanlar, fitalatlar, 

paraben, perfluorine bileşikler (PFCs), poliklorlu bifeniller (PCBs) ve organaklörlü 

pestisitlerin (OCPs) etkilerini oosit kalitesi, döllenme,  embriyo kalitesi, implantasyon ile IVF 

sikluslarını değerlendirerek eve bebek götürme oranlarını artırmaya yönelik alınabilecek 

önlemler ve teknolojiler ile ilgili değerlendirme yapılması amaçlanmıştır. 

 

 

Anahtar kelimeler: EDC, oosit, embriyo, IVF 
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OTELLERDE SIFIR ATIK YÖNETİMİ VE ORGANİK ATIKLARIN BOKASHI 

YÖNTEMİYLE KOMPOSTLAŞTIRILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 

Sözel Bildiri 

Beyza Nur HOŞGÖR, Prof. Dr. Mehmet Sinan BİLGİLİ 

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 

ÖZET 

Sıfır atık yönetimi, atığın oluşum esnasında önlenmesini, azaltılmasını, aynı zamanda atığın 

tekrar değerlendirilmesini amaçlayan bir yönetim sistemidir. Bu yönetim biçiminin 

uygulamaya geçilmesiyle birlikte doğal kaynaklar korunur, çevre ve insan sağlığını tehdit eden 

unsurlar önlenir. Böylece daha sürdürülebilir bir atık yönetimi sağlanır. 

12 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık 

Yönetmeliği kapsamında mahalli idareler ile bina ve yerleşkelerin sıfır atık sistemine geçiş 

tarihleri belirlenmiştir. Turizm ve konaklama tesisleri de bu kapsama girmektedir. 

Sıfır atık sistemi uygulaması kapsamında gerek konaklama tesislerinde gerekse diğer idare ve 

işletmelerde geri dönüştürülebilir atıklar diğer atıklardan ayrı bir biçimde toplanmakta, organik 

atıklar ise kompostlaştırılarak toprak iyileştirici olarak kullanılmaktadır. 

Sıfır atık uygulamaları kapsamında kullanılan mevcut kompostlaştırma metodu daha çok çiğ 

atıkların kompostlaştırılabilmesi için uygun olduğundan, özellikle yemek hizmetlerinin 

sunulduğu tesislerde oluşan atıkların kompostlaştırılmasında yetersiz kalmaktadır. Bu durum 

da işletme sırasında bazı problemlere neden olmaktadır. Bu nedenle, hem çiğ hem de pişmiş 

yemek atıklarının kompostlaştırılabilmesinde kullanılabilecek alternatif yöntemlerin 

araştırılması ve uygunluğu tespit edilen sistemlerin yaygınlaştırılması büyük önem 

taşımaktadır. 

Bu çalışma kapsamında, Sıfır Atık Yönetmeliği’ne göre 2. Grupta yer alan bir turizm tesisinde 

sıfır atık sisteminin uygulanabilirliği araştırılarak; israfın önüne geçilmesi, çevresel risklerin 

minimuma indirilmesi, geri dönüşüm ve geri kazanımın yaygınlaştırılması, çevre bilincinin 

artırılması ve organik atıklardan kompost üretiminde Bokashi metodunun klasik 

kompostlaştırma yöntemi ile karşılaştırılması neticesinde uygulanabilirliğinin araştırılması 

amaçlanmaktadır. 

"Bu çalışma YTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından FYL-2021-4321 

numaralı proje ile desteklenmiştir." 

Anahtar Kelimeler: Bokashi kompost, sıfır atık, otellerde sıfır atık yönetim sistemi. 
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ZAMAN KISITLI BESLENMENİN BAZI BİYOKİMYASAL PARAMETRELER VE 

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER ÜZERİNE ETKİSİ 

Sözel Bildiri 

Ayşe Gül ATILGAN1, Saniye BİLİCİ1 

1 Gazi Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü   

Dünya çapında fazla kilo ve obezite prevalansı 1980'den bu yana ikiye katlanmıştır ve dünya 

nüfusunun neredeyse üçte biri artık fazla kilolu veya obez olarak sınıflandırılmaktadır. Obezite, 

vücudun neredeyse tüm fizyolojik fonksiyonlarını olumsuz etkilemektedir ve önemli bir halk 

sağlığı tehdidi oluşturmaktadır. Obezitenin önlenmesinde ve tedavi edilmesinde güncel 

yaklaşımlardan biri de ‘’Zaman Kısıtlı Beslenme’’ modelidir. Zaman kısıtlı beslenme, sirkadiyen 

biyolojiye bağlı olarak gün içerisindeki doğru zamanda gerçekleştirilen açlık periyodu 

oluşturmayı öngören bir beslenme biçimidir. Zaman kısıtlı beslenmede, bireylerin belirli bir 

zaman aralığı içinde enerji, besin değeri ve miktarı ile ilgili herhangi bir sınırlandırma 

yapılmadan yani ad libitum beslenmelerine izin verilmektedir, bu da günde 12-21 saatlik bir 

açlık periyodu oluşturmaktadır. En popüler ve uygulama kolaylığına sahip olan yöntemin 

10.00-18.00 saatleri arasında 8 saatlik beslenme periyodu ile 18.00-10.00 saatleri arasında 16 

saatlik açlık periyodunun bulunduğu 16/8 yöntemi olduğu bildirilmektedir. Açlık periyodu 

süresince yalnızca 5 kilokaloriden daha az enerji içeriği olan içeceklerin alımına izin 

verilmektedir. Zaman kısıtlı beslenmenin kan glikoz, insülin ve kolesterol düzeyleri gibi bazı 

biyokimyasal parametreler ve vücut ağırlığı, vücut yağ kütlesi, bel çevresi gibi bazı 

antropometrik ölçümler üzerine etkilerinin bulunduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. 

Bu derlemenin amacı, obezite gibi bazı kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesinde 

ümit verici bir model olan zaman kısıtlı beslenmenin bazı biyokimyasal parametreler ve 

antropometrik ölçümler üzerine etkisini incelemektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Zaman kısıtlı beslenme, obezite, biyokimyasal parametre, antropometrik 

ölçüm 
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ERKEN DÖNEMDE TEŞHİS VE TEDAVİ EDİLEN BİR LYME OLGUSU 

Emine Türkoğlu¹ , Sedef Zeliha Öner² 

¹ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 

Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye 

² Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Denizli, Türkiye 

Giriş: Lyme hastalığı Borrelia burgdorferi isimli spiroketin etken olduğu, Ixodes cinsi 

kenelerle taşınan dermatolojik, nörolojik, romatolojik ve kardiyak komplikasyonlarla 

seyredebilen sistemik tutulumlu zoonotik bir enfeksiyon hastalığıdır. Kırsal ve ormanlık 

alanlarda yaşayanlarda risk fazladır. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında daha sık 

gözlenir.  Erken dönemde teşhis edilebilirse tamamen tedavi edilebilen bir hastalıktır. Erken 

dönemin en önemli bulgusu eritema migranstır. Kenenin ısırdığı yerde başlayan eritemli bir 

halka şeklinde görülen, boğa gözü olarak da adlandırılan bu lezyonun varlığı tanı 

koydurucudur. Bu olguda kırsal alanda yaşayan eritema migrans ile başvuran ve serolojik 

olarak teyit edilen bir lyme olgusunun sunulması amaçlanmıştır. 

Olgu: 21 yaşında erkek hasta 3 hafta önce sağ bacağında kene olduğunu farketmiş ve 

acil servise başvurmuştu. Kene sağlık çalışanı tarafından çıkarılmıştı. Kenenin ısırdığı 

bölgede 2 gün önce kızarıklık başlamış. Giderek büyümüştü ve halkasal bir lezyon şeklini 

almıştı (Şekil 1). Eşlik eden halsizlik ve kırgınlık yakınmaları vardı. Lezyon eritema migrans 

olarak değerlendirildi. B. burgdorferi IgM ve IgG ELISA sonuçları pozitif geldi. 10 günlük 

doksisiklin reçete edildi. Tedaviye dramatik yanıt alındı, 3. günde lezyon tama yakın düzeldi. 

Tartışma: Tokat gibi kene ile bulaşan bir hastalık olan, Kırım Kongo Kanamalı 

Ateşi’nin yaygın görüldüğü bir bölgede ateş, halsizlik, kırgınlık gibi semptomlarla başvuran 

hastalarda ayırıcı tanıda Lyme hastalığı da düşünülmelidir. Cilt bulguları tüm hastalarda 

mutlaka dikkatle incelenmelidir.  

Anahtar sözcükler: Lyme, eritema migrans, Borrelia burgdorferi 
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Şekil 1: sağ femur anteromedial yüzde merkezde yuvarlak eritemli alan, çevresinde halkasal 

soluk alan ve en dışta halkasal eritemin eşlik ettiği lezyon 
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VÜCUT AĞIRLIĞI KAYBI PROGRAMI UYGULANAN BİREYLERDE 
PROBİYOTİK TAKVİYESİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE KAN 

PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Sözel Bildiri  

Burcu Büşra AYDIN1, Aylin Seylam KÜŞÜMLER2 

1,2İstanbul Okan Üniversitesi, Sağlım Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye 

 

Obezite, son yıllarda hızla artan önemli bir halk sağlığı problemidir. Son yıllarda bağırsak 

mikrobiyotasının obezite gelişiminde çok önemli rol oynayabileceği birçok araştırmaya konu 

olmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda bu çalışmanın amacı vücut ağırlık kaybı diyeti uygulanan 

bireylerin beslenme planlarına eklenen probiyotik takviyesinin, bireyin bazı kan parametreleri 

ve vücut kompozisyonu üzerine olan etkilerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırma 

beden kütle indeksi (BKİ) değeri ≥25 kg/m2 olan 34 kadın bireyin (1.grup: 17, 2.grup: 17) dahil 

olmasıyla yürütülmüştür. 1.gruba; 8 hafta boyunca vücut ağırlığı kaybı diyet tedavisi ve 

egzersiz, 2.gruba; 8 hafta boyunca vücut ağırlığı kaybı diyet tedavisi ve egzersize ek olarak 1 

kapsül probiyotik takviyesi günlük olarak eklenmiştir. Araştırma verileri, anket yöntemi ile 

toplanmış ve anket formunda bireylerin demografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, 

antropometrik ölçümleri, bazı kan parametreleri ve 24 saatlik besin tüketim kayıtları 

sorgulanmış ve bunlara ek olarak Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi- Kısa Formu da 

yöneltilmiştir. Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalamaları 36,4±8,3 (1.grup: 38,4±6,7, 

2.grup: 34,4±9,5) yıl olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan 1.gruptaki bireylerin, çalışma 

ve sonunda BKİ değerleri ortalaması sırasıyla; 31,5±3,7 ve 28,6±3,7 kg/m2 (p<0,05) iken bu 

değerler 2.grupta sırasıyla; 32,7±8,5 ve 30,1±7,7 kg/m2’dir (p<0,05). Çalışma başlangıcı ve 

sonunda ölçülen antropometrik değerlerin, probiyotik kullanma durumuna göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Çalışma başlangıcı ve sonunda; 1. grupta yer alan 

bireylerin vücut yağ yüzdesi sırasıyla; 41,6±5,0 ve 38,2±6,0 (p<0,05) iken 2.grupta bu değerler 

sırasıyla; 41,5±5,5 ve 37,4±7,3’tür (p<0,05). Bireylerin vücut yağ yüzdesi, yağ kütlesi, yağsız 

vücut yüzdesi ve kütlesi değerlerinin çalışma başlangıcı ve sonunda ölçülen değerlerinin 

probiyotik kullanma durumuna göre anlamlı bir farklılığı bulunmamaktadır (p>0,05). 

Bireylerin antropometrik ölçüm sınıflaması ve probiyotik kullanma durumu arasında anlamlı 

bir ilişki bulunmamıştır (p>0,05). Bireylerin çalışma başlangıcı ve sonunda ölçülen 

biyokimyasal parametre değerleri sırasıyla; açlık kan şekeri; 97,0±9,9, 93,0±4,4 mg/dl 

(p<0,05), HOMA-IR; 2,9±1,2, 2,0±0,6 (p<0,04), total kolestrol; 200,4±37,3, 183,8±33,7 mg/dl 

(p<0,05), trigliserit; 143,7±80,5, 87,1±26,4 mU/ml (p<0,05) olarak belirlenmiştir. Bu kan 

parametrelerinin çalışma başlangıcı ve sonunda probiyotik kullanma durumuna göre anlamlı 

bir farklılığı bulunmamaktadır (p>0,05). Çalışma başlangıcında fiziksel aktivite yapmayan ve 

fiziksel aktivitesi yeterli ve yetersiz olan bireylerin oranı sırasıyla; %79,4, %20,6 ve %0 iken 

bu değerler çalışma sonunda sırasıyla; %41,2, %52,9 ve %5,9 olarak belirlenmiştir (p<0,05). 

Çalışma sonunda fiziksel aktivite düzeyi ve probiyotik kullanma düzeyi arasında anlamlı bir 

ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Sonuç olarak; çalışmamızda her iki grupta da vücut ağırlığı 
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kaybının, vücut kompozisyonu ve kan parametreleri üzerine olumlu etkisi saptanmış; ancak 

probiyotik kullanma durumunun bu parametreler üzerine farklı bir etkisi saptanmamıştır. Bu 

konuda literatürde probiyotik takviyesinin etkisinin olduğunu ve olmadığını belirten çalışmalar 

mevcuttur. Bu durumun etkisinin belirlenmesi için daha fazla sayıda ve daha geniş örneklemde 

çalışmalar literatüre kazandırılmalıdır.  

 

Anahtar kelimeler: Obezite, probiyotik, kan parametreleri  
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DEPRESSION in CAREGIVERS  of DEMENTIA PATIENTS 

Oral Presentation 

Esra Erkoç Ataoğlu1, Aslı Akyol Gürses2  

1Gazi University School of Medicine, Department of Neurology  

2Gazi University School of Medicine, Department of Neurology -  Division of Clinical 
Neurophysiology 

Dementia is a complex disease with various etiologies which deteriorates physical, emotional 

and behavioral control together with memory. It impairs an individual’s daily life activities 

significantly. The most common types are Alzheimer’s Disease and vascular dementia both of 

which are characterized by neuronal necrosis and malfunction within the central nervous 

system. The major two groups of psychological and behavioral signs/symptoms are the ones 

which are recognized during interview with the patient and caregiver like anxiety, depressive 

mood, hallucinations or delusions and; the others which are observed from the patient’s 

behaviors such as aggression, screaming, agitation and culturally inappropriate behavior. Age 

is the most important risk factor and vast majority of the patients are older than 65 years. 

Considering that geriatric age group comprises a significant proportion of the population in 

developed countries, it is clear that dementia is a serious health problem in terms of social and 

economic concerns. Today, approximately 50 million people are estimated to have dementia 

globally and this number is expected to triple by 2050. Patient is not the only sufferer and 

disease affects the caregiver significantly as well. Simple stimuli which do not evoke any 

behavioral change in a healthy one, may cause agitation in dementia patients and competing 

with the situation can be wearisome for the caregivers. A cross-sectional study of 222 

dementia caregivers demonstrated that, 73.9% of the participants had mild to severe 

depressive symptoms. The risk factors which increase depression and anxiety among 

caregivers include female gender, low confidence as a caregiver, low educational level, poor 

physical health status and history of psychiatric illness. Since clinical evaluation mainly 

focuses on the patient and the disease; mental health status and quality of life of the caregiver 

are often overlooked. This situation finally leads to problems in the patient management. In 

this paper, we reviewed the frequency and level of depressive symptoms among dementia 

caregivers, the risk factors and improvement strategies of this situation.  

Key words: dementia, caregiver, depression 
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SÜT TİPİ KOYUNLARDA MELATONİN UYGULAMASININ AŞIM 
DAVRANIŞLARI, ÜREME HORMONLARI VE PERFORMANSINA ETKİSİ 

 
Sözel Bildiri 

 
Nesrin ÖZTÜRK, Nazif YAZGAN, Hande Işıl AKBAĞ, Cemil TÖLÜ 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

ÖZET 
Koyunlarda üremenin en önemli özelliklilerinden birisi mevsime bağlı olmasıdır. Melatonin 

hormonu, kızgınlıkların toplulaştırmasından ziyade, mevsim dışı kızgınlıkların uyarılmasında 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada, aşım sezonu öncesi uygulanan melatonin implantının Tahirova 

koyunlarında eşeysel davranışlar, melatonin, östrojen ve progesteron hormon seviyeleri ile bazı 

üreme performansına etkisi belirlenmiştir. Çalışmada 1-4 yaşları arasında 68 baş Tahirova ırkı 

süt tipi koyun kullanılmıştır. 26 Haziran’da koyunların yarısına 18 mg doz/koyun melatonin 

implantı (Regülin®) uygulanmıştır. İmplantasyondan 15 gün sonra 60 gün boyunca dane arpa 

530 g /koyun ve 660 g/koç olmak üzere dişilere sağım ünitesinde erkeklere grup koşullarında 

verilmiştir. 1 Ağustos’ta koç katımı ile kızgınlıkları tespit edilen koyunlar bireysel bölmelere 

alınarak elde aşım yöntemiyle çiftleştirmişlerdir. Elde aşım sırasında koyunlarda koklaşma, 

koçun cinsiyet organlarına dokunma, koçun etrafında dönme, koça dönüp bakma ve kuyruk 

sallama davranış sıklığı alınırken, koça ait olan eşeysel davranışlarda kaydedilmiştir. Ayrıca 

gözlemlerde 1 dakikalık aralıklarla etkileşimin olup olmadığı, koyunların eşeysel etkileşim 

oranı, toplam eşeysel etkileşim sıklığı, eşeysel etkileşim başına düşen süre ve toplam eşeysel 

etkileşim süresi belirlenmiştir. Melatonin uygulamasında hormon analizleri için başlangıç 

(implant öncesi), 21. Gün, 42. Gün, 63. Gün, 94. Gün, 129. günlerde düzenli olarak kan alımı 

yapılmıştır. Kan serum örneklerinde Elisa yöntemi ile hormon analizleri ile yapılmıştır. Eşeysel 

davranışlar kontrol ve uygulama gruplarında benzer gerçekleşmiştir (P>0,05). Koyun eşeysel 

etkileşim oranı kontrol grubuna göre uygulama grubunda önemli ölçüde artırmıştır (P=0,0045). 

Çalışmada 21. ve 42. Günlerde melatonin, 42. Günde ise östrojen ve progesteron hormon 

seviyeleri uygulama grubu kontrol grubundan daha yüksek olmuştur (P≤0,05). Çalışmada 

koyun başına kuzu sayıları gruplarda benzer olurken, koç katımı ile ilk kızgınlık arası süre, koç 

katımı ile gebe kalma süresi ve koç katımı ile doğum süresi uygulama grubunda kontrol 

grubunda daha kısa sürelerde gerçekleşmiştir (P≤0,05). Tahirova ırkı koyunlarda aşım sezonu 

öncesi melatonin implantı uygulamasının dişilerde eşeysel etkileşim oranı dışında eşeysel 

davranışlara önemli bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Çalışmada melatonin implantının 21. 

ve 42. Günlerde hormon seviyelerinde önemli ölçüde artış sağladığı, kızgınlık gösterme, gebe 

kalma ve doğurma sürelerini ise önemli düzeyde kısalttığı belirlenmiştir. Tahirova 

koyunlarında kuzu verimlerinde önemli etkisi görülmeyen aşım sezon öncesi melatonin 

uygulamasının, daha erken sürede kuzu elde etmek amacıyla kullanılabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Tahirova, melatonin, östrojen, progesteron, kızgınlık, eşeysel etkileşim 

oranı. 
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THE EFFECT OF MELATONIN APPLICATION ON SEXUAL BEHAVIORS, 
REPRODUCTIVE HORMONES AND PERFORMANCE IN DAIRY SHEEPS 

Oral presentation 
Nesrin ÖZTÜRK, Nazif YAZGAN, Hande Işıl AKBAĞ, Cemil TÖLÜ 

Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Agriculture Department of Animal 
Science 

ABSTRACT 
One of the most important characteristics of breeding in sheep is that it depends on the season. 

The melatonin hormone is used to stimulate out-of-season estrus rather than stimulations of 

heat. In this study, the effects of the melatonin implant applied before the breeding season on 

sexual behavior, melatonin, estrogen and progesterone hormone levels and some reproductive 

performances were determined in Tahirova sheep. In the study, 68 Tahirova dairy sheep 

between the ages of 1-4 were used. In half of the sheep were administered an 18 mg dose / 

sheep melatonin implant (Regülin®) on June 26. 15 days after implantation for 60 days grain 

barley 530 g / ewe and 660 g / ram to be in the milking unit for ewes given to rams in group 

conditions. 

On August 1, the sheep whose estrus was detected with the addition of a ram were taken to 

individual chambers and mated by hand-mating method. While the frequency of sniffing, 

touching of ram’s genitalia, turn of the ram, looking back to ram, and tail wagging were taken 

during the hand-mating, sexual behaviors of the ram were also recorded. Besides, it was 

determined whether there was an interaction at 1-minute intervals, the sexual interaction rate of 

the sheep, the total frequency of sexual interaction, the time per sexual interaction and the total 

sexual interaction time in the observations. In melatonin administration, blood was taken 

regularly on initial (pre-implant), 21st day, 42nd day, 63rd day, 94th day, 129th day for hormone 

analysis. The hormonal analyzes were performed using the Elisa method in blood serum 

samples. Sexual behaviors were similar in the control and treatment groups (P>0.05). Sheep 

sexual interaction rate increased significantly in the treatment group compared to the control 

group (P=0.0045). In the study, the hormone levels of melatonin on the 21st and 42nd days and 

estrogen and progesterone hormone levels on the 42nd day were higher than the 

control group (P≤0.05). In the study, it was determined that the 

melatonin implant significantly increased hormone levels on the 21st 

and 42nd days, and shortened the periods of estrus, conception and lambing significantly. It 
might be said that before the breeding season melatonin application, which does not show a 

significant effect on lamb yields in Tahirova sheep, can be used to obtain lambs earlier. 

Keywords: Tahirova, melatonin, estrogen, progesterone, estrus, sexual interaction rate. 

 

Note: This work was supported by Çanakkale Onsekiz Mart University, The Scientific 

Research Coordination Unit, Project number FYL-2019-3063. 
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PXRF FOR DETERMINING DISTRIBUTION OF HEAVY METALS IN LAKEBED 

SOIL OF AVLAN LAKE, ANTALYA  

Oral Presentation 

Gafur GÖZÜKARA,  

Eskişehir Osmangazi University, Department of Soil Science and Plant Nutrition 

 

The research was investigated variations of some heavy metal concentrations of current lakebed 

soil and surrounding agricultural land soil depend on depth and distance in the lakebed area of 

Avlan Lake where located within the boundaries of Antalya province in the Mediterranean 

Region. Within the scope of the research, a total of 108 soil samples were taken from 0-20, 20-

40, and 40-60 cm depths according to the 350 x 350 m grid sampling model from the current 

lakebed area and the surrounding agricultural lands. Air-dried and sieved (2 mm) soil samples 

were measured by using X-ray fluorescence (pXRF) for concentrations of heavy metals such 

as V, Cr, Ni, As, Rb, Pd, Ag, Cd, Ba, Hg, Pb, and Th. According to the results of the research, 

the highest heavy metal concentration was determined as Cr (1.16-11.33%), while the minimum 

heavy metal concentration was determined as As (1-51 ppm) in the study area. It has been 

determined that the depth factor was not effective on heavy metal concentrations, but the 

distance factor based on the lake current boundary was effective on heavy metal concentrations. 

The distance factor were strongly positive correlated with V (0.63 **), Ni (0.51**), Rb 

(0.25**), Pd (0.73**), Ag (0.28**), Cd (0.39**), Ba (0.44**), Hg (0.40**), Pb (0.42**) and 

Th (0.34**). In addition, it was determined that the heavy metal concentrations of the soils in 

the agricultural areas are higher than the soils developed on the current lakebed. It has been 

determined that the environmental risks associated with heavy metal concentration may be 

higher in agricultural areas compared to the current lakebed area due to the higher 

concentrations of heavy metals in agricultural lands. 

Keywords: Lacustrine material, Portatif X-ray fluorescence, Elmalı 
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SICAKLIK STRESİNİN 

BENZER BESLEME KOŞULLARI ALTINDAKİ SÜT SIĞIRLARINDA 

GEÇİŞ DÖNEMİ BİYOLOJİSİNE ETKİLERİ(1) 

(Sözel Bildiri) 

Hatice DURĞUN(2)   Yaman YURTMAN(2) 

(2)Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Zootekni ABD 

 

İklim değişikliği küresel boyutta farklı endişeler yaratan bir olgudur. Bu bağlamda, gelecekte 

yapısal anlamda önemli değişimler gözlenebileceği öngörülen alanlardan birisi de tarım ve 

onun önemli bir bileşeni olarak hayvansal üretimdir. İklim değişimi şemsiyesi altında 

toplanabilecek etki kaynaklarından birisi çevre sıcaklığında gözlenen artıştır. Yüksek verim 

bağlamındaki metabolizma hızları süt sığırlarını sıcaklık stresine karşı duyarlı hale 

getirmektedir. Literatürde sıcaklık stresinin süt sığırcılığında geçiş dönemi biyolojisi üzerindeki 

etkilerini inceleyen çalışma sayısı sınırlıdır. Bu çalışma sıcaklık stresi olarak tanımlanabilecek 

çevresel koşulların geçiş dönemi biyolojisini tanımlayıcı fizyolojik parametreler (solunum hızı; 

rektal sıcaklık) ve bazı davranış özellikleri (aktivite; geviş getirme) üzerindeki etkilerinin 

incelenmesi amacı ile yürütülmüştür. 

Çanakkale Bölgesi iklim koşulları altında faaliyet gösteren ticari bir süt sığırcılığı işletmesinde 

gerçekleşen çalışma, geçiş döneminin tanımı gereği, buzağılama öncesi ve sonrası 3 er haftalık 

alt dönemlerden oluşan iki ayrı dönemde (kış; yaz) sürdürülmüştür. Tahmin edilen buzağılama 

tarihleri makul dağılıma sahip, 3 ve 4 pariteli süt sığırları arasından (düzeltilmiş laktasyon 

verimi, buzağılama aralığı ve çalışma başı kondüsyon puanları bakımlarından yakın özellikte) 

seçilen, kış dönemi için 22 ve yaz dönemi için de 28 baş Siyah Alaca süt sığırı çalışmanın 

hayvan materyalini oluşturmuştur. Beslemede toplam rasyon karışımlarının kullanıldığı 

işletmede (TMR), çalışma süresince buzağılama öncesi süreçte uygulanan besleme koşulları 

(rasyon hammadde bileşimi, kimyasal özellikleri, partikül büyüklüğü sınıflandırması ve 

uygulanan yemleme tekniği) haftalık olarak alınan TMR örnekleri aracılığı ile kontrol 

edilmiştir. Çevre sıcaklığı ve nispi nem değerlerinin yetiştirme bölmesinde hayvan seviyesinde 

takip edildiği çalışmada günlük süt verimi ve kondüsyon puanı (VKP) değerlerindeki 

değişimler de takip edilmiştir. 

Sıcaklık-nem indeksi değerlerinin (THI) kış ve yaz dönemleri için sırası ile 50,09±6,529 ve 

73,3±4,334 olarak hesaplandığı çalışmada, çevresel parametreler üzerinde dönem, gün içi 

ölçüm periyodunun etkileri önemli bulunmuştur (P=0,0001). Yaz dönemi gözlemlerinin “orta 
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seviyeli sıcaklık stresi” olarak tanımlanabilecek (THI=68,0-74,0) koşullar altında yapıldığı 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Yaz dönemi çevresel koşullarının VKP (P=0,0483), günlük süt verimi (P=0,0135) ve solunum 

hızında (P=0,0001) gözlenen değişimler üzerinde etkili bulunduğu çalışmada, rektal sıcaklık 

değerleri dönemler arasında önemli bir değişim sergilememiştir (38,30±0,133°C; P=0,4143). 

Analizlerde, geçiş sürecindeki fizyolojik değişime ilişkin kronolojinin tanımlayıcısı olarak 

dikkate alınan “hafta” faktörünün solunum sayısı (P=0,0247), geviş getirme (P=0,0001) ve 

aktivite (P=0,0001) özelliklerinde gözlenen değişimler bakımından önemli etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. 

Sonuç olarak; çalışmada tanımlanan çevresel koşullar altında takip edilen fizyolojik 

parametreler ve davranış özelliklerinde gözlenen değişimlerin geçiş dönemi biyolojisini yansıtır 

eğilimler sergilediği, geçiş dönemi içerisinde sıcaklık stresinin tanımlanması bakımından 

solunum hızının ön plana çıkan bir özellik olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Solunum hızı; geviş getirme; sıcaklık stresi; geçiş dönemi; süt sığırı 
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İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE BESLENME 

BİLGİ DÜZEYİNİN SAPTANMASI 

Sözel Bildiri  

Hilal Cansu Mercanoğlu1, Tülay Sönmez2   

 

1İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

2Serbest Yazar, İstanbul, Türkiye 

 

Büyüme, gelişme, sağlığın koruma, yaşamın ve fizyolojik işlevlerin sürdürülmesi için vücudun 

gereksinim duyduğu besin ögelerinin vücuda alınması ve kullanılmasıdır. İnsanın hayatını 

sağlıklı ve güçlü bir şekilde devam ettirebilmesi yeterli ve dengeli beslenme ile mümkündür. 

Bu araştırmanın amacı, okul çağındaki çocuklara rol model olan ilkokul öğretmenlerinin 

beslenme konusundaki bilgilerini, beslenme durumunu saptamaktır. Araştırma, İstanbul 

Büyükçekmece’de bulunan bir ilkokulda görev yapan 47 (E: %40,4, K: %59,6) öğretmenin 

katılımıyla gerçekleştirilmiş ve veriler anket yöntemiyle toplanmıştır.  Anket formunda; 

demografik özellikler, beslenme alışkanlıkları ve antropometrik ölçümler sorgulanmış ve 

bunlarla birlikte beslenme bilgi düzeylerinin saptanması için 36 sorudan oluşan anket 

uygulanmıştır. Beslenme bilgi düzeyi anketi puanlaması 0-180 puan arasında değerlendirilmiş 

ve ≤30 puan alan bireyler yetersiz, 31-70 puan alan bireyler yeterli, 111-150 puan alanlar iyi, 

≥151 puan alanlar çok iyi olarak değerlendirilmiştir. Veri analizinde SPSS 17.0 programı 

kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaş ortalaması 38,8±11,0 yıl olarak 

bulunmuştur. Bireylerin BKİ değeri ortalaması 23,8±3,2 kg/m2 (E: 23,4±2,7 kg/m2, K: 24,3±2,0 

kg/m2) (p>0,05). BKİ sınıflaması normal olan bireylerin oranı %56,5 iken hafif şişman ve obez 

bireylerin oranı sırasıyla %41,3 ve %2,2’dir. Erkek ve kadın bireylerin beslenme bilgi düzeyi 

puan ortalaması sırasıyla, 121,4±19,4 ve 101,3±28,8 puandır (p<0,05). Beslenme bilgi düzeyi 

sınıflaması yetersiz, yeterli, iyi ve çok iyi olan bireylerin oranı sırasıyla; %15,2, %47,8, %21,7 

ve %15,3’tür. Normal BKİ değerine sahip bireylerin %4,4’ü hafif şişman bireylerin ise 

%10,9’unun beslenme bilgi düzeyi yetersiz olarak saptanmıştır. Normal BKİ’ye sahip 

bireylerin hafif şişman bireylere göre beslenme bilgi düzeylerinin yetersiz olma oranının daha 

fazla olduğu belirlenmiştir (p>0,05). Sonuç olarak, bireylerin beslenme bilgi düzeylerinin BKİ 

üzerine etkisi olduğu saptanmıştır. Obezite tedavisinde halkın beslenme konusunda 

bilgilendirilmesi tedavinin seyrini kolaylaştıracaktır. Halkın beslenme konusunda 

bilgilendirilmesi için uygun politikalar geliştirilmelidir.  

 

Anahtar Kelimeler: beslenme, beslenme durumu, beslenme bilgi düzeyi 
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KIRMIZI ET MARİNASYONUNDA KEFİR KULLANIMI 

Sözel Bildiri 

Gülay SOYKURT1, Burak DEMİRHAN2 

1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Analizleri ve Beslenme Bilim Dalı 
2Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı 

Sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin temel protein kaynaklarından biri olan kırmızı etin kalitesini 
saptamada renk, sertlik, lezzet, su tutma kapasitesi gibi kriterler esas alınmaktadır. Kırmız et enzimatik 
reaksiyonlarla olgunlaşması ve tüketim öncesi arzu edilen organoleptik özellikleri kazanabilmesi, tat ve 
aromasını iyileştirmesi, özellikle patojenik bakteriler olmak üzere bozulmaya neden olan bakterilerin 
gelişmesini sınırlayarak ürünün raf ömrünü uzatması için bir asit solüsyonunda ıslatılarak marine 
edilmektedir. Eti marine etme, etin pişirme sonrası özelliklerini iyileştiren ve yaygın olarak kullanılan 
bir yöntemdir. Çoğu ticari marinat, baharatların, tuzun, şekerin ve diğer bileşenlerin eklendiği asidik 
sulu yağ emülsiyonlarını içermektedir. Asidik marine etmenin amacı, etin duyusal özelliklerini 
iyileştirmek ve onu farklı tatlarla zenginleştirmektir. Etin asidik bir çözelti içinde marine edilmesi, su 
tutma kapasitesi, sululuğu ve rengi gibi et kalitesiyle ilgili çeşitli özellikleri etkilemektedir. Et 
marinasyonunda geçmişten günümüze birçok farklı marinatlar kullanılmıştır. Limon suyu, ananas suyu, 
patates yumru suyu, soya sosu, şarap şekeri, kırmızı şarap gibi doğal marinatların kullanımı ile marine 
edilen kırmızı et kalitesi üzerine ilişkin çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Son yapılan çalışmalar ile kırmızı 
etin raf ömrünü uzatmak ve olumsuz duyusal değişiklikleri azaltmak için etin fermente süt ürünlerinde 
marine edilmesinin et kalitesi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Eti fermente süt ürünlerinde marine 
etmenin diğer marinasyon yöntemlerine göre iyi bir alternatif olduğu belirtilmiştir. Fermente süt 
ürünlerinden biri olan kefir, kefir tanelerinin süt veya su ile fermantasyonuyla yapılan geleneksel asidik 
yapıda bir içecektir ve marinat olarak et marinasyonunda kullanılabilmektedir. Bu çalışma ile kırmızı et 
marinasyonunda kefir kullanımının et kalitesi üzerine etkisi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 
Kefir, potansiyel sağlık yararları olan bir probiyotik kaynağıdır. Kefir taneleri, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus casei ve Lactococcus lactis subsp. lactis gibi probiyotik potansiyeli en 
yaygın olarak incelenen mikroorganizmalar dahil olmak üzere çeşitli mikrobiyal flora 
türlerini içermektedir. Çeşitli kırmızı et örneklerine uygulanan kefir ile marinasyonun etin tekstür ve 
rengine etkisi incelendiğinde, organoleptik özellikleri iyileştirdiği gözlemlenmiştir. Tekstür, etin 
tüketimi ve pişirilmesinde çok önemli bir parametredir. Kefir ile marinasyonun, pişirme sonrasında 
kırmızı et örneklerinde daha yumuşak bir tekstür sağladığı ve etin sertliğini %35-42 oranında azalttığı 
belirtilmiştir. Kefirin içerdiği kalsiyum bileşenleri marinasyon sürecinde kalpain enzimlerinin neden 
olduğu proteolizi arttırarak etin kesme kuvvetini azalttığı ve etin gevrekliğini arttırdığı belirtilmektedir. 
Kefirin, pişirme öncesi ve sonrası diğer marinatlara kıyasla renk özelliklerinden L* (parlaklık) değerini 
arttırdığı ve bu durum etin görünümünde tüketici kabul edilebilirliğine yardımcı olduğu belirtilmektedir. 
Beslenme açısından bakıldığında, pişirme kaybı çözünebilir proteinlerin, vitaminlerin ve minerallerin 
kaybına neden olduğundan önem teşkil etmektedir. Kefir ile marinasyon sürecinde ve marine edilen etin 
pişirilmesi sonrası ağırlık kaybı kullanılan diğer marinatlara kıyasla daha az meydana geldiği 
belirtilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kefir, Marinasyon, Kırmızı et 
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KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI VE KENTSEL KİMLİK 

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Sözel Bildiri 

Seda TUTKAN 

Selçuk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Konya 

Prof. Dr. Banu ÖZTÜRK KURTASLAN 

Selçuk Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Konya 

ÖZET 

Bu çalışmada Kentsel mekanda kimlik kavramı işlevleri, özellikleri ve katkıları incelenmiş olup 

kent kimliği çalışmaları hakkında bilgiler verilmiştir. Bu konuyla ilgili karşılaşılan sorunların 

en aza indirilmesi amacıyla, kentsel mekanda kimlik kavramının sürdürülebilir olarak 

yönetiminden bahsedilmiştir. Gündeme gelmiş olan kent kimliğinin oluşum, değişim ve 

yeniden üretim süreçlerinde kentsel mekânlar önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda yapılan 

çalışmada, kentsel tasarımın kent kimliğini hem fiziksel hem de sosyal açıdan etkilemesi en 

önemli faktörlerden biri olduğunu göstermektedir. Ekonomik, kültürel, sosyal ve fiziksel 

yapının çok fazla değişim gösterdiği günümüzde, mekansal olgular da hızla yenilenmekte ve 

değişmektedir. Bu tarz değişime ayak uyduramayan mekanlar ise yıpranma sürecine girmekte 

ve kentsel çöküntü oluşumu sebebiyle sağlıksızlaşmaktadır. İşte bu noktada yaşanabilir 

kentlerin oluşturulması gayesi ile ''kentsel dönüşüm'' kavramı ortaya çıkmıştır. Odak noktası 

haline gelen bu kentsel dönüşüm projeleri gerçekleştirilirken peyzaj mimarlığının bu projelere 

kazandırdığı ekonomik, kültürel, sosyal ve fiziksel girdiler de değiştirilemez bir gerçektir. Bu 

çalışmada, kent kimliğini oluşturmada önemli öğeleri olan biçimsel ve kültürel yaklaşımlar kent 

açısından çeşitli örneklerle incelenmiştir. Kentsel alanlarda hem çevresel hem de toplumsal 

kimlik açıdan önemli yararlar sağlayan kent kimliği, kent mekanları açısından 

değerlendirilmiştir. Kentsel dönüşüm ise birçok yıldır daha da geliştirilerek günümüze uzanan, 

uzun yıllar dayanıklı ve sağlıklı mekanların oluşturulduğunu tarih bölümünde bahsedilip 

uygulama yöntemlerini örneklerle ayrı ayrı incelenmiştir. Ayrıca kentsel dönüşüm projelerinde 

yapısal düzenlemelerin dışında; estetik, sağlıklı ve yaşanabilir kalitenin sağlandığı peyzaj 

mekan düzenlemelerine dikkat çekmek adına oluşturulmuştur. Kentsel Dönüşümün uygulama 

sürecinde öncelikle kent kimliği dikkate alınarak ekonomik-sosyal yapı ve ekolojik bileşen 

boyutlarına göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Kentsel dönüşüm ancak bu şekilde başarıya 

ulaşabilecektir. 

 
 
 
Anahtar kelimeler: Kent, Kentleşme, Kent Kimliği, Kentsel Kimlik, Kentsel Dönüşüm 

(Yenileme). 
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NİL TİLAPİA (Oreochromis niloticus) YAVRULARINDA PİGMENTLİ VE 

PİGMENTSİZ RASYON İLE BİR VE İKİ ÖĞÜN BESLEMENİN BÜYÜME 

PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

Sözel Bildiri 

Fatma DELİHASAN SONAY, Hakan DURGUN 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 

 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde kısa sürede sağlıklı, yeterli miktarda ve kalitede ürün elde 

etmek amacıyla yem katkı maddeleri kullanılmaktadır.  Bu maddelerden bir tanesi de balık 

etinin renklenmesini sağlayan sentetik ve doğal karotenoidlerdir.  Bu çalışmada, genel olarak 

omnivor beslenen tilapia balıklarının iki farklı alabalık yemi (pigmentli-pigmentsiz rasyon) ile 

bir ve iki öğün beslenmesi sonucu büyüme performansı ve et renginde meydana gelen 

değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu amaçla; akvaryum koşullarında Nil tilapia (Oreochromis niloticus) yavrularının 

beslenmesinde pigmentli ve pigmentsiz ticari alabalık yemiyle günde bir öğün (Günde 1 öğün 

pigmentli: G1-P, günde 1 öğün pigmentsiz: G1-N) ve iki öğün ( Günde 2 öğün pigmentli: G2-

P, günde 2 öğün pigmentsiz: G2-N) olmak üzere iki farklı şekilde 300 gün besleme yapılmıştır. 

Dört farklı grupta toplam 80 adet Nil tilapia balığı kullanılmıştır. 15 günlük periyotlarla yapılan 

boy-ağırlık örneklemeleri sonucu; balıkların boy, ağırlık, canlı ağırlık kazancı (CAK; g), 

spesifik büyüme oranı (SBO; %/gün), kondisyon faktörü (KF) ve yem değerlendirme oranları 

(YDO) hesaplanmıştır. Çalışma başlangıç ağırlıkları G1-P: 2,03±0,05 g, G1-N: 2,03±0,06 g, 

G2-P: 2,01±0,07 g ve G2-N: 2,00±0,07 g (P>0,05) olan balıkların, çalışma sonunda ağırlıkları 

sırasıyla 23,13±1,75 g, 23,54±3,48 g, 36,69±2,41 g ve 38,49±2,56 g (P<0,001) olarak 

belirlenmiştir. CAK (P<0,001), SBO (P<0,001) ve YDO (P<0,05) değerleri gruplar arasında 

istatistiksel farklılık, KF benzerlik göstermiştir (P>0,05). Çalışma sonunda, baş, karkas, 

karaciğer ve gonad ağırlıkları ölçülmüştür. Elde edilen veriler ile baş ve karkas oranları ile 

hepatosomatik ve gonadosomatik indeksler hesaplanmıştır. Ayrıca, iki farklı yem ve gruplara 

ait balıkların L, a, b renk değerleri (L: siyahlık-beyazlık, a (+) kırmızılığı ve (-) yeşilliği, b (+) 

sarılık ve (-) maviliği) belirlenmiştir. Sonuç olarak; Nil tilapia balığında büyüme üzerine öğün 

sayısının etkili olduğu, pigmentin etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Nil tilapia, Oreochromis niloticus, büyüme performansı, rasyon, 

karotenoid. 
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Özet 

     CrossFit, jimnastik hareketleri, olimpik halter ve diğer fonksiyonel hareketleri birleştiren 

yüksek yoğunluklu antrenman metodudur. İlk olarak 1995 yılında California'da hem fitness 

eğitmeni hem de jimnastikçi olan Greg Glassman tarafından kurulmuştur. Çeviklik, denge, 

koordinasyon, kardiyovasküler dayanıklılık, esneklik, güç, hız antrenmanlarını içeren bir 

spordur. CrossFit eğitimi egzersizlerin hızlı bir şekilde, art arda yapılmasıyla oluşturulur. 

Dinlenmeden setleri tamamlama şeklinde veya sınırlı dinlenme şeklinde antrenman 

tamamlanır. 

    Rekabet gücü ve güç sporcularının başarısı için beslenme son derece önemlidir ve 

antrenmanların yanı sıra iyi ve kaliteli beslenme şarttır.Yetersiz enerji ve besin alımı 

durumunda, vücudun fiziksel aktiviteye adaptasyonu azalabilir; aynı zamanda yağsız vücut 

kütlesi, kas gücü ve dayanıklılığında azalmaya, bağışıklığın azalmasına ve sağlık 

komplikasyonlarına yol açabilir.  

     Kronik enerji eksikliğinin veya fiziksel aktiviteye bağlı yüksek enerji harcamasının kilo 

kaybına, dehidratasyona, aşırı yorgunluğa, gastrointestinal ve kadınlarda menstrual siklus 

bozukluklarına ve düşük kemik mineral yoğunluğuna, ayrıca diğer sağlıkla ilgili sorunlara yol 

açabileceği de vurgulanmalıdır. Benzer şekilde, erkek sporcularda düşük enerji alımı, düşük 

testosteron veya insülin ve leptin konsantrasyonlarında düzensizlikler dahil olmak üzere bir 

dizi sağlık sorununa yol açabilir. 

     Diyetin enerji içeriğinin yanı sıra sporcunun diyetindeki besin maddesi alımı da önemlidir. 

Diyette yeterli protein alımı, özellikle kas protein sentezi stimülasyonu, protein yıkımının 

baskılanması, egzersiz sonrası iyileşme mekanizmaları için çok önemlidir. Karbonhidratlar 

sporcuların diyetlerindeki ana enerji kaynağıdır. CrossFit eğitimi oldukça yoğundur; kas 

glikojen rezervlerini oluşturmak ve böylece kas çalışmasında gerekli enerjiyi sağlamak için 

yeterli miktarda karbonhidrat alınmasını gerektirir. Doğru karbonhidrat alımının egzersiz 

performansı ve fiziksel kapasite üzerinde önemli bir etkisi olduğu da unutulmamalıdır. 
Sağlığın korunmasına yönelik tavsiyeler uyarınca, yağdan gelen enerjinin total enerjinin % 

35'ini aşmaması önerilmektedir. Aşırı yağ tüketimi de spor performansını olumsuz 

etkileyebilmektedir. 

     Sonuç olarak çalışmalarda CrossFit sporcularının diyetleri, beslenme durumuna ve daha 
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uzun süre performans bozukluklarına yol açabilecek beslenme düzensizliği, vitamin ve 

minerak eksikliği riskini göstermektedir. Bu nedenle CrossFit sporcularını beslenmelerini tam 

tahıllar, süt ürünleri, baklagiller, meyveler ve sebzeler gibi besleyici ve taze ürünlerle 

desteklemeye teşvik etmek gereklidir. Toplanan verilere dayanarak, CrossFit'te beslenme 

konusunda net bilgiler elde etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu önerilmektedir. 

Sporcuları ve antrenörleri beslenme alışkanlıkları ve bireysel enerji ve besin gereksinimleri 

konusunda bilgilendirmek de gerekli görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: CrossFit, beslenme, diyet 
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SUSTAINABILITY 
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In the last 30-35 years, new designs and developments have been introduced in many aspects 

of the fruit industry, such as new cultivars, planting systems, pest and disease management, 

plant growth regulators, plant nutrition and irrigation, post-harvest handling, storage technology 

and shipping. However, various biotic and abiotic stress factors, changing environmental 

conditions, scientific and social developments and their management have significantly affected 

the fruit industry. Considering the limited resources and time, creating a successful and 

sustainable fruit industry is impossible with traditional systems, and a more scientific approach 

is required. This study aims to create a forecast about current conditions and future scenarios 

by considering the climate, quality, technological developments and workforce in orchards. The 

low productivity experienced from time to time and the need for quality products inevitably 

stimulate the best practice and new technology. In such a diverse and risk-laden industry, while 

improving profitability has become increasingly complex each year, the need to get the best 

from the labour has never been more critical than ever. Production-based research and planning 

before starting production can profoundly impact the future success and financial situation to 

mitigate all these risks. Having the right items, more detailed information, and advice can help 

producers understand how to do a thriving industry. As a result, some of the information and 

recommendations being underpinned by a vision for the future were evaluated in this study and 

critical research gaps for fruit industry stakeholders were listed to optimize the performance of 

the fruit orchards. 

Keywords: chill requirement, climate scenarios, seasonal workforce, automation, technology 
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Özet 

Anadolu, çok eski zamanlardan beri verimli toprakları ve yaygın su kaynakları sayesinde çeşitli 

tarım ürünleri yetiştirilebilmiştir. Bu tarım ürünlerinin başında kolay yetiştirilebilmesi, uzun 

süre bozulmadan depolanabilmesi ve ekonomik değeri gibi özelliklerinden dolayı buğday başta 

gelmektedir. Buğdayın işlenmesiyle yarı mamul tahıl ürünleri üretilmekte olup bunların başında 

da bulgur gelmektedir. Et ve yoğurt gibi hayvansal kaynaklı gıdalarla birleştirilerek oldukça 

lezzetli ve besleyici değer taşıyan yemekler mutfak kültürümüzün vazgeçilmezleri arasındadır. 

Bu lezzetler coğrafyamız ve toplumumuzun yaşam tarzı doğrultusunda gelişen geleneklerin bir 

sonucudur. Türk mutfak kültürü, bu özelliklerin etkisi altında bugünkü haline gelmiştir. Bulgur, 

enerji veren bir gıda maddesi olmasının yanı sıra içerdiği B kompleks vitaminleri ve diyet lifi 

miktarı ile dikkat çekmekte olup hem sindirim sisteminin rahat çalışmasını sağlamakta olup 

hem de vücudumuz için gerekli olan vitamin ve minerallerin kaynağı olmuştur. Sofralarımızı 

özellikle pilav şeklinde süsleyen bulgurun yerini, günümüzde eşlerin her birinin çalışmaya 

başlamasının sonucu olarak yemek yapmaya ayrılan zamanın azalması, bulgur yerine özellikle 

makarna gibi daha pratik hazır diğer tahıl ürünlerinin tercih edilmesini tetiklemiş ve bulgurun 

geleneksel Türk mutfağındaki yeri nispeten azalmıştır.  

Bu derlemede ki amaç, bulgurun besin değerini ön plana çıkarmak ve önemine dikkat çekmek 

ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri göz önüne sermektir. Bulgurun, tekrar Türk mutfağındaki 

yerini alması, günlük beslenmedeki kullanımının artırılması ve geçmişten günümüze kadar 

ulaşan bu geleneksel yemeklerimizin hammaddesini gelecek nesillere de aktarmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Türk Mutfağı, Bulgur, Bulgurun Önemi, Sağlık   
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Kanser, ilk olarak Yunan fizikçi Hippocrates (MÖ 460-370) tarafından keşfedilen, gün geçtikçe 

artış gösteren ve ölüm nedenlerinde başrol oynayan önemli bir halk sağlığı problemidir. Yapılan 

çalışmalarda önümüzde 10-15 yıl içerisinde kanser hastalığının hızla artarak, ölüm 

nedenlerinde ilk sıraya yerleşeceği öngörülmektedir. Kanser, %5-10 genetik, %90-95 çevresel 

faktörlerin etkisi ile meydana gelmektedir. Çevresel nedenlerin arasında en önemli faktörler; 

sigara kullanımı, beslenme, obezite, hormonlar, virüsler, fiziksel ve kimyasal ajanlar 

gösterilebilir. Sigara kullanımdan sonraki en önemli kanser sebebi, yetersiz ve dengesiz 

beslenme, fiziksel aktivite yetersizliği ve bunların meydana getirdiği faktörlerdir. Mevcut 

kanser vakalarının tümünün yaklaşık 1/3’ü yetersiz ve dengesiz beslenmeden 

kaynaklanmaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenme obeziteye neden olmakta ve obezite de 

kanser hastalığının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Yetersiz ve dengesiz beslenme, kanser 

hastalığına yakalanmada risk oluşturduğu gibi, dengeli ve yeterli bir diyet de bireylerin 

kanserden korunmasına olanak sağlar. Besin ögelerinin yetersiz veya aşırı tüketilmesi kanser 

hastalığına doğrudan ya da dolayı olarak etki etmektedir. Rafine ve boş enerji kaynağı 

besinlerin aşırı tüketilmesi, pankreas kanseri için önemli bir risk etmeni olmaktadır. Bunun 

dışında, tam tahıl ürünleri, kurubaklagil, taze meyve ve sebzeler yüksek posa içeriği sayesinde 

kolon bakteri florasını değiştirerek, toksik metabolitlerin oluşumunu azaltıp, dışkı atımını 

hızlandırarak ve toksik metabolitlerin bağırsak hücreleriyle temas sürelerini kısaltarak 

kolorektal kanser riskini azaltmaktadır. Aşırı et tüketen ülkelerde bireylerin meme, prostat, 

kolon, pankreas gibi kanser türlerine yakalanma oranı, az et tüketen ülkelerdeki bireylere oranla 

daha fazladır; ancak proteinden zengin besinler aynı zamanda yağ ve enerji yönünden de zengin 

oldukları için fazla protein tüketiminin kanser hastalığına tek başına zemin oluşturduğunu 

söylemek doğru değildir. Protein miktarından bağımsız olarak proteinin çeşidi, pişirilme şekli, 

ısısı ve süresi de kanser gelişimini tetikleyebilir. Araştırmalar, doymuş yağ tüketiminin meme, 

pankreas, prostat, rahim, kolorektal kanser ile ilişkili olduğunu vurgulamaktadır. Omega-3 ve 

omega-6 yağ asitlerinin ise kanser üzerinde direkt tedavi edici etkisinden çok, hastalıktan 

korunma ve ağrıları dindirici etkisi daha yaygın olarak görülebilmektedir. Karotenoidler 

moleküler yapılarında bulunan konjuge çift bağ sayesinde antioksidan özellik göstererek, 

serbest radikal reaksiyonlarının oluşmasını önler ya da üretilen serbest radikalleri, reaktif 

oksijen ürünlerini baskılayarak, dokuları oksidatif  hasara karşı korumaktadır. C vitamini bir 

serbest radikal giderici olarak sayılmaktadır ve C vitamini bakımından zengin gıda 

maddelerinin yüksek oranda vücuda alınması, mide kanseri insidansını azaltmada rol 

oynayabilmektedir. Kanser hastalığından korunmada beslenme oldukça büyük öneme sahiptir; 

fakat beslenme ve kanser üzerindeki çalışmaların arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: beslenme, kanser, besin ögeleri 
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Abstract 

 

Turmeric (Curcuma longa L.) plant is one of the most important medicinal and aromatic herbs 

widely used in traditional and complementary medicine applications. One of the most important 

compounds in the biochemical structure of turmeric is "Curcumin". Since curcumin has 

antimicrobial, antiviral, antifungal, anticarcinogenic and antioxidant effects, the genes and 

proteins involved in the production of this compound are also important for researchers. 

 

In this study, the protein structure and function relationship, interspecies conserved properties, 

metabolically critical residues, motifs and domains, three-dimensional structure and similar 

properties of Curcumin synthase enzyme involved in curcumin biosynthesis in curcuma longa 

were investigated comparatively by in silico methods. It was determined that, in the structure 

of Curcumin synthase enzyme consisting of 391 amino acids, the most abundant amino asit was 

Ala (11.25%), and the least amino acids were Tyrosine (2.81%) and Histidine (2.05%). It was 

found out that the number of negatively charged amino acids was 45, the number of positively 

charged amino acids was 39 and the isoelectric point was 5.83 in the structure of the enzyme 

with a total molecular weight of 43145.6 Da. The most common 10 different motif structures 

in curcumin synthase enzymes belonging to different plant species were determined in the motif 
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studies conducted with the MEME-SUITE.5.3.3 program. In addition, important data on the 

structure-function relationships of the Curcumin synthase enzyme were obtained with the triple 

comparative analysis of primary structure alignments, secondary structure analysis and three-

dimensional structure modelling.  

 

The data obtained are important in terms of both academic researches and commercial 

initiatives that can be applied in TECHNOPARK and Technology Development Zones (TDZ) 

by using Agricultural Biotechnology and Bioinformatics methods in traditional and 

complementary medicine applications. 

Keywords: Curcuma longa L., Turmeric, Curcumin synthase, in silico, protein structure, 

protein function, primary structure, secondary structure, three-dimensional structure, 

Traditional and Complementary Medicine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
KETOFASTING 
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Fatma Nur Armağan 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Özet 

Karbonhidrat ve proteinlerden gelen enerjinin kısıtlandığı, yağdan gelen enerjininse diyetin en 

önemli parçasını oluşturduğu diyet modeline ketojenik diyet denir. Kökeni M.Ö 5. yüzyıldan 

beri kullanılan antik oruca dayanır. 1921’de Wilder, yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı bir 

diyet geliştirerek oruç metabolik profilini taklit etmeye çalışmıştır.  

Vücut enerji için öncelikle glikozu kullanır. Kan glikozunun yükselmesi insülin düzeylerini 

de arttırır ve hücrelere glikoz girişi sağlanır. Bu durumdan etkilenen insülin dışındaki 

hormonlar, artan glikozun yağ üretiminde kullanılmasını sağlar. Ketojenik diyetse düşük 

karbonhidrat içeriğiyle kan glikoz seviyesini düşürür ve böylece insülin seviyeleri de düşer. 

İnsülin seviyesinin düşmesiyle birlikte yağ yakımı artar. Glikoz yokluğunda başvurulan 

kaynaklar; kas içi protein veya yağlardır. Yağların parçalanmasıyla da ortaya keton 

cisimcikleri çıkar. Vücudumuz bu keton cisimciklerini enerji üretmede kullanır. Böylece 

vücudumuz kendi yağlarını yakıt olarak kullanır. 

          İntermittent fasting uzun süreli açlık ve yemek yeme döngülerini içeren bir diyet 

yaklaşımıdır. Belli sayıdaki günlerde iki öğün, diğer günlerde üç öğün beslenilmesi temeline 

dayanır. İki öğün beslenilen günler 14-16-18 saate uzanan açlık periyotlarını içerir. Açlık 

saatlerinde kalorisiz içecekler serbesttir. Haftalık 4:3, 5:2 ve sürekli açlık periyotları 

uygulanabilir. 

Yemeye başladıktan sonraki 3-5 saat boyunca sindirim ve emilim devam eder. Tokluk 

durumunda insülin salgılandığı için yağ yakımı gerçekleşmez. Anabolik bir hormon olan 

insülin enerji fazlalığının yağ şeklinde depolanmasına sebep olur. Bu diyette emilim ve 

sindirim sürecinden sonra vücut 8-12 saatlik oruç benzeri bir duruma girer. İnsülin seviyeleri 

düşerek yağ yakımı kolaylaşır.  
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Eski zamanlardan beri birçok tedavi için kullanılan aralıklı oruç ve ketojenik diyetlerin 

birleşimi ile yeni bir yönelim olan “ketofast” ortaya çıkmıştır. 

Yapılan çalışmalar, ketofastin insülin duyarlılığının oluşmasını sağladığını, otofajiyi ve 

antiinflamatuar süreçleri tetiklediğini, yakıt için kullanılan ketonların daha az reaktif oksijen 

türleri oluşturarak inflamasyonu azalttığını, mitokondriyel fonksiyonun arttığını, doygunluğu 

arttırarak daha az yemeyi ve ağırlık kaybını sağladığını, kansersiz hücrelerde kemoterapiye 

direnci arttırdığını ve kansersiz dokularda rejenerasyonu desteklediğini, aynı zamanda 

epilepsi, parkinson, alzheimer, tip1-tip 2 diyabet , yüksek tansiyon gibi birçok hastalığa 

olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir. 

Ancak yüksek yağ alımı bulantı, kusma yaratabilir. Hipoglisemiye eğilim olabilir ve kan 

kolesterol seviyelerinde artış meydana gelebilir. Selenyum, bakır, çinko gibi iz minerallerde 

yetersizlik, azotlu atık ürünlerin artmasına bağlı böbrek hasarı ve böbrek taşı oluşabilir. 

Sonuç olarak yetersiz beslenen ve yetersiz beslenme riski olan hastalarda bu diyetler 

uygulanmamalı, tüm hastaların beslenme durumu diyet boyunca anoreksi açısından dikkatle 

izlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler:ketojenik, IF, ketofast, diyet, insülin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
APPLICATION OF SEAWEEDS IN FOODS  

Oral Presentation 

Halenur YILDIZ¹, Buket ER DEMİRHAN2 

1Gazi University, Graduate School of Health Sciences, Department of Food Analysis and 
Nutrition 

2Gazi University, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Basic Sciences 
 
 
 

Seaweed has been a part of daily consumption for thousands of years around the world, 

especially in South East Asia. It is rich in carbohydrates, proteins and minerals as well as 

bioactive compounds such as polyphenols, terpenoids, carotenoids and tocopherols. Although 

its nutritional value varies according to the species, it generally contains high protein and 

polyunsaturated fatty acids. Various studies have shown that seaweed and/or seaweed extracts 

can improve the nutritional, textural, organoleptic, sensory and health properties and shelf life 

of foods. Seaweed can be used in foods as preventing oxidation reactions and retarding 

microbial growth due to its bioactive compounds. It can also be used to develop functional 

foods that are low in salt and fat, high in fiber, and have various health benefits. Potential 

antioxidants identified in seaweed are fucoxanthin, astaxanthin, phlorotannins, phospholipids 

and flavonoids. Seaweed polysaccharides are a potential source of soluble and insoluble dietary 

fiber. These compounds have higher water holding capacity than cellulose (insoluble) fibers. 

Soluble dietary fibers act as viscosity enhancers, gel-forming and/or emulsifiers. With these 

properties, it is used as a hydrocolloid in the food industry. In addition to the functional 

properties (nutritional, physicochemical and textural properties) that seaweed imparts to food 

products, its direct consumption may also provide significant health benefits. As a result, 

seaweed improves nutritional and physicochemical properties in foods, preserves the shelf life 

of foods and contributes to functional food production. 

 

 

Keywords: Seaweeds, nutritional properties, food products 
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Evaluation of attraction features of several semiochemicals released from different 

biological and environmental sources 

Oral presentation 

Sare İlknur Yavaşoğlu 

Aydın Adnan Menderes University, Science and Arts Faculty, Department of Biology 

Aedes mosquitoes are amongst the most important global vectors of these diseases. Of these, 

Aedes aegypti is responsible of transmitting a wide range of human diseases including Zika, 

Yellow fever, dengue and chikungunya. Semiochemicals are already used in use of Aedes 

mosquito control through the mass trapping, monitoring trap and lure and kill adult trap. These 

are secreted from different growth stages of mosquito such as eggs, larvae, pupa from of 

mosquitoes or from the environmental sources such as predators, plants detritus, 

microorganisms and food sources. In this study, we aimed to test the potential attractiveness 

features of heneicosane, hexanoic acid, p-cresol and geosmin for the oviposition of Ae. aegypti. 

Ovipositional assays were conducted in insect cages with blood-fed female mosquitoes per 

cage. Three concentrations of each chemical (1, 10, 100 ppm) were used to test attractancy. In 

each assay, gravid Ae. aegypti mosquitoes were released into cages and supposed to choose a 

control or treated water in plastic cups. Laid eggs were counted under a stereomicroscope 3 

days long. Each bioassay had three replicates and the experiments were repeated thrice. The 

oviposition attractant/repellency feature of the semiochemicals was evaluated by calculating 

the oviposition activity index (OAI). Hexanoic acid, p-cresol and heneicosane showed 

significant positive ovipositional responses. The tested chemicals showed concentration-

dependent ovipositional activity. Hexanoic acid had the greatest attraction effect at 1 ppm 

(OAI= 0.742). The concentration of 1 ppm for p-cresol had the highest OAI (0.554). Only at 1 

ppm, heneicosane was attractive for oviposition where the attractant activity decrease as the 

concentration increased from 10 to 100 ppm. However, Ae. aegypti showed negative response 

in three tested concentrations (10-9, 10-7, 10-5 dilution) of geosmin and oviposition activity index 

(OAI) was < - 0.3, indicating that geosmin is repellent for the oviposition of Ae. aegypti. Taken 

into consider the results, it might be evaluated the use of hexanoic acid, heneicosane and p-

cresol while preparing lures to add in ovitraps in surveillance and monitoring studies of Ae. 

aegypti in invasion areas.  

Key words: Oviposition attractants, Aedes aegytpi, Semiochemicals 
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Metabolik esneklik, bir organizmanın metabolik veya enerji talebindeki değişikliklerin yanı sıra 

mevcut koşullar veya aktiviteye göre tepki verme veya uyum sağlama yeteneğini 

tanımlar.  Başta metabolik esneklik kavramı, özellikle mitokondrinin beslenme değişikliklerine 

yanıt olarak yakıt seçme kapasitesi ile bağlantılı olarak belirtilmiştir. Daha sonra, metabolik 

esneklik kavramı, belirli bir sistemin (tüm vücut, organ, tek hücre veya organel) belirli besinleri 

idare etme yeteneğini kapsayacak şekilde hızla genişletilmiştir. Moleküler düzeyde metabolik 

esneklik, besin algılamasını, alımını, taşınmasını, depolanmasını ve kullanımını yöneten 

metabolik yolların konfigürasyonuna dayanır. Metabolik esneklik, kalori fazlalığı veya kalori 

kısıtlaması zamanlarında ve egzersiz sırasında olduğu gibi düşük veya yüksek enerji alımı 

zamanlarında enerji dengesini korumak için gereklidir. Karaciğer, yağ dokusu ve kas, sistemik 

metabolik esneklikten sorumludur ve endokrin ipuçları aracılığıyla besin algılama, alım, taşıma, 

depolama ve harcamayı yönetir. Metabolik esneklik, yaşla ilgili birçok metabolik hastalığın 

ayırt edici özelliğidir. Bozulmuş metabolik esneklik; metabolik sendrom, tip 2 diabetes mellitus 

ve kanser dahil olmak üzere birçok patolojik durumla ilişkilidir. Diyet bileşimi ve beslenme 

sıklığı, egzersiz ve farmakolojik bileşiklerin kullanımı gibi çok sayıda faktör metabolik 

esnekliği etkiler. Bu çalışma metabolik esneklik kavramını, bu kavramı etkileyen faktörleri, 

hastalıklarla ilişkisini ve son olarak metabolik esneklik araştırmalarındaki önemli gelişmeleri 

açıklamayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: metabolik esneklik, mitokondri, metabolizma 
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AKRİLAMİD MARUZİYETİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ 

Sözel Bildiri  
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2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Süt Teknolojisi Bölümü 

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından Grup 2A (insanlar için olası 

kanserojen) olarak sınıflandırılan akrilamid, özellikle indirgen şeker ve asparajin içeriği yüksek 

gıdalara ısıl işlem uygulanmasının bir sonucu olarak oluşan bir proses kontaminantıdır. 

Akrilamid çoğunlukla patates, fırıncılık, bitki türevleri ürünleri ve kahve gibi gıda 

maddelerinde ısı ile indüklenen işlemler sırasında oluşan kanserojen, sito ve genotoksik bileşik 

olarak tanımlanmaktadır. Günlük diyette sıklıkla tüketilen gıdalarda çeşitli düzeylerde tespit 

edilen bu bileşik tüketim sonucu metabolik süreçten sonra insan vücudundaki tüm organ ve 

dokulara dağılır. Akrilamid, insan nörotoksini olarak sınıflandırılır, bu etki bu bileşiğe mesleki 

olarak maruz kalan insanlarda gözlenmiştir. Akrilamidin mitokondriyal disfonksiyon ile 

apoptoza neden olduğu gösterilmiştir. Akrilamid oranı yüksek gıdalar birçok ülkede günlük 

diyette sık tüketilmektedir. Akrilamid içeren gıdaların tüketimi sonucu meydana gelebilecek 

olan sindirim yoluyla günlük maruziyet formüle edilmiş ve hesaplanabilmektedir. Ülkelerin 

beslenme profillerinin birbirlerinden farklılıklar arz etmesi, yetiştirilen ürünlerin bileşimlerinin 

ve üretim modellemelerinin farklı olması gibi etmenlerden dolayı ülkeler arası akrilamid 

maruziyet düzeyleri değişim göstermektedir. Bu çalışma akrilamidin oluşum mekanizmasını, 

maruziyeti, toksisitesini, bazı akrilamid inaktivasyon yöntemlerini ve sağlık üzerine etkilerini 

aydınlatmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Akrilamid, maruziyet, gıda, sağlık 
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Beslenme, ağız ve diş sağlığı parametrelerini değiştirerek oral sağlık üzerinde değişime neden 

olabilmektedir. Özellikle oral kavite pH'sını tamponlayan besinlerin tüketimi, ağız ve diş sağlığı 

üzerinde koruyucu etki gösterebilmektedir. Fermente süt ürünleri de oral sağlık üzerinde 

olumlu etki gösteren besinlerdendir; ancak her fermente süt ürününün aynı etkiye sahip 

olduğunu söylemek için elimizde kısıtlı kanıt bulunmaktadır. Farklı fermente süt ürünlerinin 

oral sağlık parametrelerinden tükürük pH değeri ve tamponlama kapasitesineayrıca ağız-diş 

sağlığına ilişkin yaşam kalitesine olan etkilerini saptamak amacıyla yürütülen bu çalışmaya 

İstanbul'da özel bir ağız-diş sağlığı polikliniğine başvuran 18-50 yaş arası 40 birey dahil 

edilmiştir. Katılımcılara sosyodemografik özelliklerini, beslenme alışkanlıklarını, ağız-diş 

bakımı uygulamalarını değerlendirmeye yönelik veri toplama formu uygulanmıştır. Ağız ve diş 

sağlığı ile ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesindeOHIP-14 ve OHQoL-UKölçekleri 

kullanılmıştır. Katılımcılardan tükürük numuneleri toplanarak pH ve tamponlama kapasitesi 

tayinleri yapılmıştır. Katılımcılar, dört gruba ayrılmış ve yönlendirmeler doğrultusunda farklı 

fermente süt ürünlerini tüketmişlerdir. Birinci grup (n=10); her gün 240 mL endüstriyel sade 

kefir, ikinci grup (n=10); her gün 200 g endüstriyel probiyorik yoğurt, üçüncü grup (n=10); her 

gün 200 g endüstriyel sade yoğurt ve kontrol grubu (n=10); diğer süt ve süt ürünlerini 

tüketmiştir. İki haftalık müdahale sonrası tükürük analizleri ve yaşam kalitesi ölçekleri 

tekrarlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların müdahale öncesi ortalama tükürük 

pH'sı6.8±0.40 olup müdahale sonrasında grupların tükürük pH ortalamaları arasında 

istatistiksel açıdan önemli farklılık saptanmamıştır (p>0.05). İki hafta boyunca kefir ve 

probiyotik yoğurt tüketen bireylerin ortalama tamponlama kapasitelerinin çalışma öncesine 

göre önemli şekilde artış gösterdiği, kontrol grubunda bulunan bireylerin ortalama tamponlama 

kapasitesinde ise istatistiksel olarak önemli bir azalma olduğu saptanmıştır (p<0.05). 

Çalışmada; yalnızca kefir tüketimiyle OHIP-14 skorunda istatistiksel olarak önemli bir değişim 

gerçekleşmiştir (p<0.05). Meydana gelen bu değişim azalma yönündedir. Ölçek 

değerlendirmesinde skorun azalması, yaşam kalitesinin olumlu yönde etkilendiğini 
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göstermektedir. Kefir tüketimiyle yaşam kalitesinde gerçekleşen bu pozitif etkinin, kefir 

tüketimi sonucu oral sağlığın göstergelerinden tükürük tamponlama kapasitesindeki artışa bağlı 

olduğu düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlar ışığında, yetişkinlerde tamponlama yeteneğinin 

geliştirilerek oral sağlığın desteklenmesi için kefir veya probiyotik yoğurt tüketimi 

önerilebilinir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ağız ve diş sağlığı, Beslenme, Fermente süt ürünleri, Tamponlama 

kapasitesi, Yaşam kalitesi 
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ÖZET 

Vektör arthropodlar insan ve hayvan popülasyonlarında öldürücü etkilere sahip epidemi 

ve pandemilere sebep olan hastalıkların tehlikeli vektörleridir. Vektörel hastalıkların çeşitliliği 

ve yaygınlığı düşünüldüğünde sivrisinekler (Diptera: Culicidae) dünya genelinde entomolojik 

araştırmaların merkezinde yer almaktadır (Becker vd., 2010). Aedes aegypti türüde Dang 

virüsü, Chikungunya ve Zika gibi hastalıkların aktarılmasında önemli rol oynayan bir türdür 

(Simon vd., 2008). İnsektisitilerin uzun yıllardır yoğun kullanımı sonucu, sivrisinekler bunlara 

karşı direnç geliştirmişler ve bu sebeple bu dirençli türlere karşı yeni insektisit arayışları 

başlamıştır. Çok sayıda hidrazon ve tiyosemikarbazon türevlerinin geniş spektrumlu 

insektisidal aktiviteye ve tarımsal ilaçlamada aktif içeriklere sahip olduğu bilinmektedir. 

Bunların yanında antifungal, sitotoksik, antibakteriyel, antisıtma özellikli insektisit olarak da 

kullanılmaktadırlar.   

Yapılan bu çalışmada, laboratuvar kolonisi oluşturulmuş Aedes aegypti türüne karşı vic-

dioksim grupları içeren iki heteroaromatik tiyosemikarbazon (TP1; 3-asetilpiridin 

tiyosemikarbazone glioksim ve TP2; 4‐asetilpiridin tiyosemikarbazone glioksim) ve üç 

aromatik hidrazon (CB1; 4-metoksibenzaldehit hydrazone glioksim, CB2; 4-metilbenzaldehit 

hydrazone glioksim ve CB3; 4-metilbenzaldehit hydrazone glioksim) türevleri ve bunların 

Ni(II), Cu(II) ve Co(II) komplekslerinin larvisidal etkisi ölçülmüştür. Sentezlenen tüm 

bileşiklerin yapıları spektroskopik analizler ile doğrulanmıştır (IR, 1H-NMR, 13C-NMR, MS ve 

elemental analiz). 
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Vektör Böcekler Araştırma Laboratuvarında 

(%70-80 RH, 26± 1 °C, fotoperiyot:12:12 saat) kolonisi oluşturulmuş Ae. aegypti türüne ait 1-

3 günlük 10 adet larva yaklaşık1 ml distile su ile birlikte 24 kuyucuklu doku kültürü platelerine 

aktarılmıştır. Kullanılacak kimyasallar DMSO içinde çözülmüş uygun dozlar için (1000 ppm, 

100 ppm, 50 ppm, 25 ppm) yine DMSO içinde sulandırılmıştır. Her bir kuyucuğa 11 ul test 

edilecek kimyasal, kontrol grubu örneklerine DMSO eklenmiştir. Uygulamadan sonra plateler 

saat yönünde ve tam tersi yönünde 5 kez döndürülerek test bileşenlerinin iyice karıştırılması 

sağlanmıştır. Her bir doz için larval mortalite oranları 24 ve 48 saat için hesaplanmış ve 

kaydedilmiştir.  Uygulamalar 5 kez tekrar edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 24. saatin 

sonunda tiyosemikarbazon ve Ni(II), Cu(II) ve Co(II) kompleksleri sırasıyla 4.957, 0.652, 0,47, 

0,038 mg/ml LC50 değerlerini vermiştir. 48. saatin sonunda tiyosemikarbazon ve Ni(II), Cu(II)  

ve Co(II) kompleksleri sırasıyla 3.675, 0.485, 0.037 ve 0.025 mg/ml LC50 değerlerini vermiştir. 

Test edilen bileşikler arasında tiyosemikarbazon-oksim türevleri içinde Co(II) kompleksleri 

Aedes aegypti türüne karşı en yüksek seviyede larvisidal aktivite göstermiştir. Heteroaromatik 

hidrazon-oksim türevleri ise larvalar üzerinde herhangi bir larvisidal aktive göstermemiştir. 

Tiyosemikarbazon-oksim türevleri ile elde edilen sonuçlar yeni kimyasal insektisitlerin 

geliştirilmesi ve kullanılmasında potansiyel olarak aday olabilceklerini göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Aedes aegypti, tiyosemikarbazon, hidrazon, oksim, metal kompleksleri,  
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ÖZET 

Vektör arthropodlar insan ve hayvan popülasyonlarında öldürücü etkilere sahip epidemi 

ve pandemilere sebep olan hastalıkların tehlikeli vektörleridir. Vektörel hastalıkların çeşitliliği 

ve yaygınlığı düşünüldüğünde sivrisinekler (Diptera: Culicidae) dünya genelinde entomolojik 

araştırmaların merkezinde yer almaktadır (Becker vd., 2010). Aedes aegypti türüde Dang 

virüsü, Chikungunya ve Zika gibi hastalıkların aktarılmasında önemli rol oynayan bir türdür 

(Simon vd., 2008). İnsektisitilerin uzun yıllardır yoğun kullanımı sonucu, sivrisinekler bunlara 

karşı direnç geliştirmişler ve bu sebeple bu dirençli türlere karşı yeni insektisit arayışları 

başlamıştır. Çok sayıda hidrazon ve tiyosemikarbazon türevlerinin geniş spektrumlu 

insektisidal aktiviteye ve tarımsal ilaçlamada aktif içeriklere sahip olduğu bilinmektedir. 

Bunların yanında antifungal, sitotoksik, antibakteriyel, antisıtma özellikli insektisit olarak da 

kullanılmaktadırlar.   

Yapılan bu çalışmada, laboratuvar kolonisi oluşturulmuş Aedes aegypti türüne karşı vic-

dioksim grupları içeren iki heteroaromatik tiyosemikarbazon (TP1; 3-asetilpiridin 

tiyosemikarbazone glioksim ve TP2; 4‐asetilpiridin tiyosemikarbazone glioksim) ve üç 

aromatik hidrazon (CB1; 4-metoksibenzaldehit hydrazone glioksim, CB2; 4-metilbenzaldehit 

hydrazone glioksim ve CB3; 4-metilbenzaldehit hydrazone glioksim) türevleri ve bunların 

Ni(II), Cu(II) ve Co(II) komplekslerinin larvisidal etkisi ölçülmüştür. Sentezlenen tüm 

bileşiklerin yapıları spektroskopik analizler ile doğrulanmıştır (IR, 1H-NMR, 13C-NMR, MS ve 

elemental analiz). 
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Summary 

 

Background 

 Increasing resistance to antibiotics in clinically important pathogenic bacteria (WHO, 

2019) leads to an increased need for new antimicrobial drugs and therapeutic approaches 

(Kortright et. al. 2019; Wan et. al. 2021). Bacteriophages (phages) are viruses that infect 

bacteria and can be used to combat bacterial minfections, however, they have narrow spectrum 

as each phage targets only one or few bacterial species or serotypes. Phages are considered one 

of the most abundant organisms on earth, with an estimated population size of 1031 (Hendrix, 

2002). 

 Since their discovery, bacteriophages and phage proteins have long been trending topics 

on scientific platforms and continue to be used as therapeutic antibacterials from the food 

industry (Schmelcher and Loessner, 2016) to healthcare (Kortright et. al. 2019; Wan et. al. 

2021). 

 In recent years, it has become clear that bacteriophages have an important place as viral 

antimicrobial sources (Roach and Donovan, 2015; Oliveira et. al. 2019; Xue et. al. 2019; Liu 

et. al. 2020). Therefore, it has been reported that research has been conducted to develop 

antibacterial agents such as phage-encoded endolysins, VAPGH (virion-associated 

peptidoglycan hydrolases), polysaccharide depolymerase, and holins, which are among 

bacteriostatic and bacteriolytic proteins encoded by bacteriophages (Roach and Donovan, 2015; 

Kortright et. al. 2019).  

 Phages are a natural source for antibacterial proteins and in the sequenced phage 

genomes most identified genes are annotated to encode "Hypothetical Proteins of Unknown 

Function" (HPUF) (Shahbaaz et. al. 2013). These HPUFs may be structural proteins and some 
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of them are small polypeptides produced during phage infection to affect or inhibit the cellular 

mechanism of the host (Liu et. al. 2004; Van den Bossche et. al. 2014). Toxic HPUFs have been 

identified from several different phages, and they can be a source for the development of new 

antimicrobial molecules (Liu et. al. 2004; Shibayama and Dabbs, 2011; Mohanraj et. al. 2019; 

Singh et. al. 2019; Spruit et. al. 2020; Kasurinen et. al. 2021; Wan et. al. 2021). The 

identification of the toxic HPUFs can be rapidly and reliably carried out using the Next-

Generation Sequencing (NGS)-based method for most phages (Kasurinen et. al. 2021; Wan et. 

al. 2021). The NGS-based method, which is the novel method used to screen such proteins, 

provides researchers with several advantages such as providing reproducible, fast, and reliable 

data (Kasurinen et. al. 2021).  

 

Objective 

 The aim of this paper is to present a short overview of the approach to identify and 

exploit phage-encoded toxic Hypothetical Proteins of Unknown Function (HPUF). 

 

Method 

 The current relevant publications were searched using the keywords "Hypothetical 

Proteins of Unknown Function (HPUF), Phage-based novel antibacterial molecules” in the 

PubMed, Scopus, and Google Scholar databases. 

 

Results 

 Thanks to the ability of HPUFs to exhibit toxic properties on the host, it has still being 

investigated usage as a new therapeutic agent to combat pathogenic bacteria. Therefore, 

researchers emphasize that effective methods are needed for investigating the functions of these 

proteins for phage. 

 

Keywords HPUF; Bacteriophage; Phage-based molecule; Antibacterial molecule 
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Across the ages people have used the plants as food and medicine grown in the region where 

they live, and their experiences have been passed on from generation to generation. Especially 

in recent years, interest to natural products has increased because of people want to avoid some 

of the side effects of synthetic drugs, and particularly the consumption of herbs as tea has 

become widespread. Although black and green tea, which are produced by different processing 

steps from Camellia sinensis, are the first thought that comes to mind for nearly everyone in 

the world when tea called, it is known that tea with various flavor and bioactive properties is 

obtained and consumed from many other plants. The health effects of herbal tea are due to 

secondary metabolites especially flavonoids from the phenolic substance group found in 

composition. In general consumer practice for the preparation of ginger tea, dried ginger 

rhizome is infused in boiled water for 3-5 min and the resulting extract is to drink as hot after 

filtering the plant. It is also possible to find ginger rhizome tea in the filter bag and the same 

procedure mentioned above is applied to drink as tea. However, these procedures are not too 

much practical and the instant (soluble) ginger tea powder, which has standard quality and good 

stability, is much more attractive to consumers. For this purpose, the water extract of the ginger 

(Zingiber officinale) was processed into instant soluble ginger powders by using spray drying 

at different inlet air temperature and soluble powders were produced by the addition of different 

carrier materials (modified starch and maltodextrin). Optimum spray drying conditions in terms 

of the wall materials (maltodextrin and modified starch) and the inlet air temperature (135–

165 °C) were determined using the response surface methodology where dependent parameters 

were minimum Carr’s index, maximum phenolic recovery, drying yield and solubility. The 

optimum conditions were found as; air inlet temperature: 143 °C and modified starch: 20%. 

Optimum condition results of phenolic content, process yield, solubility and Carr’s index values 

of the ginger powders were determined as 39.38 mg/100 g DM, 60.54%, 98.39% 27.89, 

respectively. The study showed that an instant tea can be produced by spray drying using 

modified starch that alternative carrier material to maltodextrin. 

Key words: Ginger, Zingiber officinale, Spray drying, Instant tea, Phenolic 
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İleri glikasyon son ürünleri (AGE) karbonhidratların karbonil grubu ve amino asitlerin serbest 

amino gruplarının bir araya gelmesi ile Maillard reaksiyonu sonucunda oluşan ürünlerdir. İleri 

glikasyon son ürünleri, gıda bileşimi ve yüksek pişirme koşulları nedeniyle unlu mamullerde 

kolaylıkla oluşabilir. Glioksal (GO) ve metilglioksal (MGO) gibi güçlü AGE öncüleri unlu 

mamullerde proses aşamalarında oluşabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, in vitro 

gastrointestinal sistem altında fırıncılık ürünlerinde GO ve MGO'nun biyoerişilebilirliğini 

belirlemektir. Bu amaçla farklı çeşit ekmekler ve unlu mamuller İstanbul’daki farklı  fırınlardan 

temin edilmiştir. Örneklerdeki GO ve MGO miktarı sırasıyla 54.8 ila 180.4 µg / 100 g ve 4.8 

ila 220.3 µg / 100 g arasında değişmiştir. In vitro sindirimden sonra GO ve MGO seviyeleri 

sırasıyla 170.4 ile 656.8 µg / 100 g ve 105.6 ile 1220.9 µg / 100 g'a yükselmiştir. GO ve 

MGO'nun biyoerişilebilirliği sırasıyla %727 ve %1351'e kadar yükselmiştir. Galeta ve  ve 

kraker gibi yüksek yağ ve düşük nem içeren numunelerde yüksek artış oranları gözlemlenmiştir. 

Ekmek ve unlu mamullerde in vitro sindirim sistemi koşullarında GO ve MGO oluşumunun 

arttığı görülmüştür. Numunelerdeki yağ içeriğine bağlı olarak in vitro koşullarda lipid 

peroksidasyonunun arttığı ve buna bağlı olarak GO ve MGO’nın in vitro ortamda artmış 

olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada, ekmek ve fırıncılık ürünlerinde GO ve MGO'nun 

in vitro koşullarda arttığı görülmüştür. Bu tür gıdalardaki in vitro ortamda GO ve MGO oluşum 

mekanizmasını kapsamlı bir şekilde araştırmak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 
 

Anahtar Kelimeler: Ekmekler, Glioksal, Metilglioksal, HPLC, Biyoerişilebilirlik 
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It has been seen that since the beginning of industrial era, climate change has accelerated which 

led to detrimental impacts on the water resources around the globe. An increase in changing air 

and ocean temperature has been observed in all continents, which gives an inevitable proof of 

climate change. Not only this but escalated melting of snow and ice glaciers, increased sea and 

decreased groundwater levels also validates the fact that climate is indeed warming. Many 

countries (taking as an example in Middle East and North America) have been claimed as ‘water 

stress’ and the conditions are even going to worsen in near time as predicted by 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Global climate models have been put 

forward and it claims that in the current times, there is an increase of summers in high altitudes 

with a decrease in lower middle altitudes. The result of which has been noticed in form of 

increased floods and droughts events due to precipitation variability. Similarly, water quality is 

also being affected due to climate change, causing higher water temperature and imbalance of 

nutrients. In many rivers, a disturbance in overall water ecosystem is noticeable. Additionally, 

water quality change is also predicted to have serious consequences on human health and 

agriculture. All the freshwater resources i.e., rivers, streams, ice bergs, groundwater, lakes, 

ponds are under risk of an irreversible effects which will create serious issues for the generations 

to come. Likewise, Turkey, being a water rich country has also faced apparent impacts of 

climate change. In Turkey, Mediterranean Climate Zone is suffering the most from rising 

temperature and decreased rainfall. Changes in streamflow and groundwater levels has caused 

water scarcity issues in this area. It is likely that climate change will worsen the water scarcity, 

particularly in western and southern regions of Turkey. Therefore, proper water management is 

the need of time. Under the umbrella of Climate Change Adaptation Program, there needs to be 

done strict implementation of activities for preserving the water resources and tackling with 

water related natural events. Likewise, future predictions for water bodies should be done in 

reference to climate change so that necessary precautions can be taken beforehand.  

Key Words: Climate Change, Climate Change Adaptation, Freshwater Resources  
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Indoor air contains pollutants that can affect human health. These pollutants come from 

outdoors, indoor sources and humans. Human activities like breathing, talking, laughing, 

coughing or sneezing generates droplets that contain particles. A wide variety of bacteria, fungi 

and viruses including SARS-CoV-2 can spread by close contact through large droplet spray and 

indirect contact via contaminated objects. There are different effective ways to improve indoor 

air quality. Either the sources of pollutants should remove or fresh outdoor air should be 

introduced inside. Filtration is used as an effective complementary method ventilation and 

removal of pollutants. Portable air cleaners are designed to filter the air in a single room or area. 

In this study, the effect of air cleaners on improving microbial air quality was investigated. In 

order to determine the efficiency of some air purification devices in filtering bacteria and fungi 

in the air and  determine the microbial load reduction efficiency two different experiments have 

been set up. In the first experiment, air samples were taken directly from indoor air, and in the 

second experiment the filtered air was transferred to the air sampling device without mixing 

with the indoor air by establishing a closed circulation system. Closed areas with no air 

circulation were selected in accordance with the model feature of the tested devices. All air 

samples were taken with the MAS-100 Eco air sampling device using the 500-liter option. Brain 

Hearth Infusion Agar and Potato Dextrose Agar were used as general bacteria and general fungi 

(mold-yeast) media. The number of colony forming unit per m3 (CFU/m3) was calculated by 

counting colonies in petri dishes after incubation for 24 hours at 37 0C for bacteria and 24 hours 

at 25 0C for fungi. The change in the number of colonies was calculated statistically and the 

decrease in the microbial load as a percentage value was presented as graphs. As a result of 

analysis, it has been seen that air cleaners can be effective between 60% and 100%. 

Keywords: Air cleaners, microbial air quality, air contaminants 
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Süt endüstrisinde ürünleri mikrobiyolojik açıdan güvenli hale getirmek ve raf ömrünü uzatmak 

amacıyla pastörizasyon ve sterilizasyon en yaygın kullanılan ısıl işlem teknikleridir. Söz 

konusu ısıl işlem tekniklerinin etkinliği sıcaklık/zaman parametrelerine bağlıdır ve bu 

parametrelerdeki artış süt ürünlerinde besin kayıplarına ve fiziksel, kimyasal, duyusal 

özelliklerde bozulmalara neden olabilmektedir. Isıl işlem tekniklerinin neden olduğu bazı 

olumsuz etkilerden dolayı süt endüstrisinde yeni teknolojilerle birlikte birçok teknik 

geliştirilmiştir. Bu yeni teknikler arasında yüksek basınç, ultrasound, atımlı elektrik alan gibi 

ısıl işleme alternatif ısısal olmayan yöntemler öne çıkmaktadır. Yeni yöntemlerden biri olan 

ultrasound, nispeten ucuz, basit, hızlı, toksik olmayan, çevre dostu, enerji tasarrufu sağlayan bir 

teknoloji olduğundan son yıllarda süt endüstrisinde odak noktası haline gelmiştir. Ultrasound, 

insan işitme eşiğinin üzerindeki ses dalgaları olarak tanımlanmakta ve bu teknikte ana etki 

uygulama esnasında meydana gelen akustik kavitasyon sonucu sağlanmaktadır. Ultrasound 

ısı/basınç gibi diğer işlemlerle kombineli uygulanarak işlem verimliliği arttırılabilmekte ve 

işlem süresi kısaltılabilmektedir. Bu teknik ile ısıya duyarlı olan bileşiklerin bozulmasını 

önlemek amacıyla daha düşük sıcaklıklar ve işlem süreleri kullanılabilmekte, istenilen düzeyde 

mikrobiyal ve enzim inaktivasyonu sağlanabilmektedir. Ek olarak ultrasound tekniği 

emülsifikasyon, homojenizasyon, mikrobiyal ve enzim inaktivasyonu, filtrasyon, laktoz 

kristalizasyonu ve analitik teknikler gibi birçok alanda da kullanım potansiyeline sahiptir. 

Ultrasound işleminin kontrolsüz bir şekilde uygulanması gıdalarda kalite bozulmalarından 

sorumlu fizikokimyasal olaylara sebebiyet vererek ürünün fiziksel, kimyasal ve duyusal 

özelliklerinin değişmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle her gıdanın özelliklerine uygun 

kritik kontrol parametrelerinin araştırılması ve ürüne uygun ultrasound parametrelerinin 

uygulanması büyük önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ultrasound uygulamaları, akustik kavitasyon, süt ürünleri 
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AKKARAMAN KUZULARDA CİNSİYETE GÖRE BÜYÜME EĞRİSİ 

MODELLERİNİN FARKLI YÖNTEMLERLE MODELLENMESİ: LOGİSTİK VE 

GOMPERTZ MODELLEME ÖRNEĞİ 

Sözel Bildiri  
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Özet 

Bu çalışmada Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal 

Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinde yetiştirilen Akkaraman ırkı kuzulara ait 

doğumdan itibaren ayda bir yapılan canlı ağrılık tarımları SAS 9.4 programı kullanılarak 

analiz edilmiştir. Büyüme eğrisi modellerinden Logistik ve Gompertz büyüme modelleri, En 

Küçük Kareler (EKK), Maximum Olabilirlik ve Bayesian yöntemleri kullanılarak tahmin 

edilmiştir. Frekanscı yöntemlerden EKK ve Maximum Olabilirlik yöntemleri kendi aralarında 

AIC, AICC ve BIC değerleri ile karşılaştırılarak her iki cinsiyet için de en iyi modelin EKK 

Gompertz modeli olduğuna karar verilmiştir. Bayesian yöntem için EKK tahmin bilgileri 

önsel olarak kullanılmıştır. Bayesian yöntem ile tahmin edilen modeller DIC değerlerine göre 

kıyaslanarak iki cinsiyet için de Gompertz modeli seçilmiştir.  

Çalışma sonucunda Gompertz Modelinin erkek Akkaraman kuzuları için parametre 

nokta değerleri: !! = 86.296, !" = 2.778, !# = 0.014; dişi Akkaraman kuzuları için 

parametre nokta değerleri; !! = 54.784 !" = 2.453, !# = 0.014 olarak tahmin edilmiştir. 

Ayrıca Bayesian yaklaşım ile model parametrelerine ait dağılımlar Markov Zinciri Monte 

Carlo (MCMC) yöntemi ile tahmin edilerek erkek Akkaraman kuzularına ait ergin canlı 

ağırlığın ve canlı ağırlık artışının dişi Akkaraman kuzularından daha yüksek olduğuna karar 

verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akkaraman Koyun, Bayesian Yaklaşım, Büyüme Eğrisi Modelleme, 

Frekanscı Yaklaşım, Gompertz Modeli, Logistik Model 
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PHYSICO-CHEMICAL WATER QUALITY OF ÇORUH RIVER (BORÇKA) 

Sözel Bildiri 

Tanju Mutlu 

Recep Tayyip Erdogan University, Vocational School of Technical Science, Department 

of Environmental Protection and Control Program 

 

Çoruh River is one of the important carriers feeding the Black Sea. This study was seasonally 

sampled between March 2019-February 2020 to evaluate the water quality of the Çoruh 

River. The temperature, pH, conductivity, dissolved oxygen, sulphate, orthophosphate, nitrite 

nitrogen, nitrate nitrogen, and suspended solids values of the water samples collected from the 

determined points on the stream were measured. Measurements were as follows; water 

temperature 14.25 ºC, electrical conductivity 179.66 μS/cm, dissolved oxygen 10.83 mg/L, 

pH 7.71, sulphate 11.17 mg/L, orthophosphate 0.23 mg/L, nitrite nitrogen 0.001 mg/L, nitrate 

nitrogen 0.95 mg/L, and suspended solid matter 50.13 mg/L. The results were evaluated 

according to national water quality criteria and it was determined that it had I. class water 

quality criteria in terms of its physicochemical properties. 

Anahtar Kelimeler: Water qality, Çoruh River, Pollution, Black Sea 
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TİCARİ PROBİYOTİK ORGANİZMALARIN CACO-2 HÜCRE HATTINA 

TUTUNMA YETENEKLERİNİN BELİRLENMESİ  

Sözel Bildiri  

Aysun Cebeci Aydın 

Nanoteknoloji Mühendisliği, AGÜ 
 

İnsan mikrobiyotasının sağlığımız üzerindeki önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. 

Yapılan araştırmalar özellikle bağırsak mikrobiyotasının sağlığımız üzerindeki etkileri üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Bağırsak mikrobiyotası yetişkinlik çağındaki sağlıklı insanlarda genellikle 

stabildir, ancak hastalık durumlarında (enflamatuvar bağırsak hastalıkları) ya da antibiyotik 

tedavisi uygulanması (diyare tedavisi amacıyla) durumunda bağırsak dengesinin bozulduğu 

bilinmektedir. Bağırsak mikrobiyotasını yeniden stabil duruma getirebilmek için kullanılan 

yardımcı tedavilerden biri de probiyotiklerdir. Probiyotikler çeşitli yollarla insan sağlığına 

katkıda bulunmaktadır, bunlar arasında çeşitli besinlerin/kimyasalların üretimi ve bağışıklık 

sistemini uyarmak bulunmaktadır. Doktor tavsiyesi ile kullanılan probiyotiklere ek olarak 

gıda ürünlerinde sağlığa faydalı oldukları gerekçesiyle kullanılan probiyotikler de 

bulunmaktadır. Bu organizmalar her ne kadar birbirlerinden farklı özelliklere sahip olsalar ve 

buna bağlı olarak farklı amaçlar doğrultusunda kullanılsalar da, iddia ettikleri özellikleri 

gösterebilmeleri için kısa süreli de olsa bağırsak hücrelerine tutunabilmeleri gereklidir.  

Probiyotik organizmaların bağırsak hücrelerine tutunması genellikle yüzey proteinleri 

aracılığıyla yapılmaktadır. Çalışmamızın amacı probiyotik olarak satılan ürünlerde bulunan 

organizmaların bağırsak hücrelerine tutunma yeteneklerinin bulunup bulunmadığını tespit 

etmektir. Bu kapsamda ülkemizde satılan probiyotik yoğurt/içecek/ilaçlardan altı adet 

probiyotik organizma izole edilecektir. Bu organizmalar öncelikle temel biyokimyasal testler 

(Gram boyama, katalaz aktivitesi) kullanılarak tanımlanacak ve ardından 16S rRNA geni 

dizilemesi ile tür ve devamında RAPD-PCR kullanılarak suş düzeyinde tanımlanacaklardır. 

Son olarak bu organizmaların Caco-2 bağırsak hücre hattı üzerinde tutunma testleri yapılarak 

tutunma özellikleri tespit edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: probiyotik, tutunma, bağırsak hücre hattı 
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SICAKLIK STRESİ ve RUMİNANTLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Sözel bildiri 
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1Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitü Müdürlüğü  

2 Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 

 

İklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden olan küresel ısınmanın bir sonucu olarak meydana 

gelen sıcaklıkların artması hayvanın strese girerek refahının bozulmasına, bağışıklık sisteminin 

zayıflamasına, sağlığının, metobolizmasının ve üreme performansının olumsuz etkilenerek 

verim ve kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda vücut ısısının yükselmesinin 

en iyi bilinen etkisi olan iştah azalmasının yanı sıra hayvanlarda hormonal değişimler, geviş 

getirme, besin maddeleri ve enerji kullanımında da farklılıklar görülmektedir. Özellikle yüksek 

verimli hayvanlarda çevre koşullarının olumsuz etkileri daha önemlidir. Bu hayvanlardan 

beklenen en yüksek verim, ancak güvenli bir çevrede uygun çevresel koşullar sağlandığında 

mümkün olabilir. Herhangi bir çiftlik hayvanı için güvenli çevre hem optimal üretkenliği hem 

de hayvanın sağlıklı olmasını ve davranışsal ihtiyaçlarının karşılanmasını garanti etmelidir. Bu 

güvenli çevrenin kriterlerinden biri de “Termal Konfor” dur. Diğer bir ifadeyle hayvanların 

bulunduğu çevre koşulları refahın bozulmasını veya verimin düşmesini önleme noktasında aşırı 

sıcak ya da aşırı soğuk olmamalıdır. Güvenli bir çevrede çevresel stres; ruminantların yüksek 

sıcaklıklara adaptasyon ve ısı yükünü azaltma sürecinde verdikleri davranışsal, fizyolojik, 

hormonal ve metabolik tepkiler yoluyla ölçülebilen bir kriterdir. Bu derlemede ruminantların 

sıcaklık stresine karşı gösterdiği tepkiler ve bu tepkilerin etkileri üzerinde durulmuştur.    

Anahtar kelimeler: Ruminant, sıcaklık stresi, metabolizma, hormonal salınım, fizyolojik 

yanıtlar  
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MILK FAT GLOBULE MEMBRAN ISOLATION AND PURIFICATION 

TECHNIQUES AND EFFECTS ON MEMBRANE MATERIALS 

Sözel Bildiri  

Marwa Haddar, Prof. Dr. Ebru Şenel 

     Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi  

                                                         Süt Teknolojisi Bölümü 

 

Abstract 

In the past several decades, a great deal of knowledge has been accumulated on the bioactive, 

nutritional, and technological properties of milk fat globule membrane (MFGM). Using mass 

spectrometry and other analytical approaches, the MFGM composition was characterized. 

Most of the studies focused on the identification of specific major MFGM proteins such as 

Xanthine oxidase, butyrophilin, adipophilin, and periodic acid Schiff 6/7. The major lipids 

consisted of triglycerides (56%) and phospholipids (~40%). A number of studies have 

recognized the nutritional benefits of these components. It is assumed that MFGM possesses 

an antimicrobial, antiviral, and anticancer effect and can contribute to the development of the 

central nervous system in newborns (Milard et al, 2018; Gallier et al, 2015; Hernell et al, 2016). 

Hence, high throughput approaches for the isolation of MFGM material and its application as 

a value-added ingredient in the food industry have been developed rapidly. Despite decades 

of research, the process-induced compositional and structural changes upon separation are 

still insufficiently explored. The aims of this review are twofold: First, general information 

about the composition and structure of MFGM, as well as some health beneficial effects of its 

components is discussed. Second, up-to-date knowledge about the techniques for isolation 

and purification of MFGM on laboratory and industrial-scale is reviewed. The presented 

information in this review is expected to elucidate the need for standardization of the 

fractionation technologies and to obtain isolated MFGM material with a small amount of 

contamination.  

Key words: MFGM structure and composition, health benefıts, isolation, purification. 
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NUTRITION AND HEALTH 

Sözel Bildiri  
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“Let food be your medicine and medicine be your food” said Hippocrates at 400 B.C. He is 

considered as the father of the modern medicine, and although modern medicine tends to 

overlook the importance of food on our health, Hippocrates was concious of this relationship 

back then. Humans are omnivores, and consume a wide range of foods, all different in color, 

taste, smell, origin (animal or plant) and macronutrient content. Our digestive system is quite 

complex, starting from the mouth and ending at anus. Perhaps the most complex member of 

this system is the gut: small and large intestine. In addition to being responsible from 

absorption of nutrients, gut is the body’s largest immune organ. Gut also harbors around 1.3 

times as many microorganisms as the total number of cells in one’s body, collectively known 

as the gut microbiota. Gut microbiota also feeds on the food we consume, and is always in a 

close relationship with the intestinal mucosa. Nutrition related health problems account for a 

variety of serious diseases including obesity, coronary heart disease, diabetes and cancer. The 

idea of a single diet that is appropriate for all humans is outdated, and different diets from the 

past supports this. To shed light on this complex issue, I will compare different diet examples 

from around the World, and try to understand the biochemical basis of nutrition.  

 

Keywords: Nutrition, health, disease 
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Bazı Organik Asit Uygulamalarının Brüksel Lahanasının Soğukta Muhafazası Üzerine 

Etkisi 

Sözel Bildiri  

Jale BİLGİN 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 

 
Fonksiyonel gıda özelliği ile son yıllarda üretimi ve tüketimi artan bürüksel lahanasının, dengeli 

beslenme adına taze tüketim süresini uzatmak ve pazar payınının düzenlenmesine katkı 

sağlayabilmek adına farklı uygulamalarla hasat sonrası fizyolojisinin araştırılması 

gerekmektedir. 

 

Bu çalışmada, Eskişehir ili Sarıcakaya ilçesinde yetiştirilen ‘Franklin F1’ çeşidi brüksel 

lahanasının 28 gün süreyle soğukta muhafazasında (4˚C) salisilik asit (2mM), folik asit (5 mg 

L
−1

) ve askorbik asit (2mM) uygulamalarının etkileri araştırılmıştır. Uygulamalar daldırma 

yöntemi ile yapılmış, kurumaya bırakılan ürünler daha sonra her bir kapta 4 baş olacak şekilde 

10x12x6 cm boyutundaki kapaklı plastik kaplarda muhafaza edilmiştir. Hasat olumu ile beraber 

yedişer günlük aralıklarla fiziksel özellikler (ağırlık ve renk değerleri) ile fitokimyasal 

özellikler (suda çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM), pH düzeyi, titre edilebilir asitlik 

miktarı (TEA) ve toplam klorofil tespit edilmiştir. İncelenen özellikler itibariyle yapılan 

uygulamaların genel anlamda istatistiki olarak çok önemli ve anlamlı olduğu belirlenmiştir. 

 

Askorbik asit uygulamasının a* ve b* değerinde meydana gelebilen olumsuz değişimi önlediği, 

folik asit uygulamasının toplam klorofil miktarında meydana gelebilen kayıp şeklindeki 

değişimleri önlediği, salislilik asit uygulamasının ise L* değeri, titre edilebilir asitlik ve toplam 

klorofil miktarında meydana gelebilen kayıpları çok önemli seviyede önlediği tespit edilmiştir. 

Kontrol grubunda meydana gelen değişimler; renk değerleri, pH düzeyi ve toplam klorofil 

miktarında 7. günde, ağırlık kaybı özelliğinde 14. günde, suda çözünebilir kuru madde miktarı 

ve titre edilebilir asitlik miktarında ise 21. günde önemli düzeyde artış göstermiştir. Yapılan 

uygulamalar gün ve özelliğe bağlı olarak değişmekle birlikte bu değişimi önleyici yönde etki 

göstermiştir.   

 

Yapılan organik asit uygulamaları, brüksel lahanalarının soğukta muhafazasında kalite 

kayıplarını önlemek ve sektörde kullanım için önerilebilir. Ayrıca daha sonra yapılacak olan 

benzer çalışmalarda uygulamaların yaygın çeşitler için etkili dozlarının belirlenmesinin, farklı 

uygulama süreleri ile uygulama zamanlarının etkilerinin açıklanmasının faydalı olacağı 

düşünülmektedir.  
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Food pairing is one of the key topics of culinary practices, although its history as a theory does 

not go back very far. It has generally been managed by the culture in addition to experience and 

harmony based traditional and novel applications by chefs. Unfortunately, the suggestions have 

been built on trial-errors mainly, where the food science has not fully pioneered in food pairing 

trials. As given in previous literature, food pairing methodology has been grouped in two main 

groups. First group, cognitive/intellectual approach (based on conventional practices, 

complexity, quality, process or shared molecules) and secondly the perceptual approach (based 

on similarity/contrast, harmony, emergence and modulation). In fact, food pairing requires a 

full understanding of descriptive features of flavour, colour, texture, etc. These sensorial aspects 

may become measurable with numerous methodologies of sensory analysis particularly when 

comprised a well-trained panel. Novel advances combining sensory analysis with novel 

technological applications such as computational gastronomy, neural network, graph network 

of food and chemical compound nodes. etc. look promising as well. This study aims to introduce 

the food pairing theory, evaluating its historical development and different applications; and 

give a brief description of sensory science related novel approaches considering their 

advantages, disadvantages and practical applications. 

Anahtar Kelimeler: Food pairing, sensory analysis, novel sensory techniques 
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Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin antropometrik risk parametrelerini ve öğün 

alışkanlıklarını cinsiyete göre değerlendirmektir. Bu çalışma Şubat-Mayıs 2019 tarihlerinde 

toplam 898 üniversite öğrencisi üzerinde yapıldı. Üniversite öğrencilerinin demografik 

özelliklerini ve öğün alışkanlıklarını belirlemek için anket formu kullanıldı. Vücut ağırlığı, 

boy uzunluğu, bel çevresi, kalça çevresi ölçüldü ve beden kütle indeksi (BKI), bel-kalça oranı 

(BKO), bel-boy oranı (BBO) hesaplandı. 

Yaş ortalaması 20,9 ± 2,0 yıl olan öğrencilerin %76,5’i kız öğrencilerden oluşmaktadır ve 

%59,5’ü yurtta kalmaktadır. Öğrencilerin %2,3’ü zayıflamak amaçlı diyet yapmaktadır. Öğün 

alışkanlıklarına göre %82,5’i öğün atlayan öğrencilerin %57,2’si (kızlar için %58,8 ve 

erkekler için %51,6) 3 ana öğün tüketirken, %20,7’si (kızlar için %19,9 ve erkekler için 

%23,2) hiç ara öğün tüketmemektedir. Öğrencilerin günlük ortalama ana ve ara öğün sayısı 

3,9 ± 1,1 öğün (min-maks: 1-6) idi. 

Tüm antropometrik parametrelerin ortalama değerleri sırasıyla vücut ağırlığı, boy uzunluğu, 

BKI, bel çevresi, kalça çevresi, BKO ve BBO; 61,0 ± 11,7 kg, 166,7 ± 8,4 cm, 21,8±3,0 

kg/m2, 75,3 ± 9,3 cm, 96,3 ± 7,8 cm, 0,78±0,07 ve 0,45±0,05 idi. Tüm parametrelerin 

ortalama değerleri cinsiyete göre anlamlı farklılık saptandı (p<0,05). 

BKI grubuna göre kız öğrencilerin % 75,7'si ve erkek öğrencilerin % 71,1'i normal vücut 

ağırlığına sahipti. Obez öncesi ve obez grupların toplamı %15,2 iken bel çevresine göre bu 

oran %17,9 idi. Bel-boy oranına göre abdominal obezite (≥0,5) sıklığı %13,1 (erkekler için % 

4,7 ve kadınlar için % 3,2) saptandı.  

Antropometrik parametrelerin hem cinsiyete hem de öğün atlama durumlarına göre 

değerlendirildiği bu çalışma sonucunda öğrencilerin öğün atlama durumları ile ortalama bel 

çevresi (cm) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p<0,05). Bu çalışma 

sonuçlarına göre erkek öğrencilerin ve öğün atlayanların bel çevresinin daha yüksek olduğu 

söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: öğün alışkanlıkları, antropometrik risk parametreleri, üniversite 
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Hava kirliliği, insan sağlığına ve bir bütün olarak gezegene zararlı olan kirleticilerin havaya 

salınması anlamına gelmektedir. Partiküller (PM10, PM2,5 gibi), gazlar (amonyak (NH3), karbon 

monoksit (CO), sülfür dioksit (SO2), azot oksitler (NOx), ozon (O3), metan gibi) ve biyolojik 

moleküller gibi farklı hava kirletici türleri vardır. Hava kirliliği her yıl dünya çapında tahmini 

yedi milyon insanı öldürmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 10 kişiden 

9'unun, DSÖ yönergesi sınırlarını aşan, yüksek düzeyde kirletici içeren hava 

soluduğunu  ayrıca düşük ve orta gelirli ülkelerin en yüksek maruziyetten muzdarip olduğunu 

göstermektedir. İsviçre merkezli hava kalitesi teknoloji şirketi IQAir tarafından 106 ülkeyi 

kapsayan 2020 Dünya Hava Kirliliği Raporu'na göre Türkiye'de hava kirliliğinin en yoğun 

olduğu şehir Çorum olarak belirlenmiştir. Yayımlanan raporda hava kirliliği kriteri, metreküp 

başına düşen ince parçacıklı madde (PM 2,5) yoğunluğu ölçümüne dayanmaktadır. Bununla 

birlikte aynı raporda izlenen tüm ülkelerin %84'ünde, büyük ölçüde Koronavirüs Hastalığı 

2019'un (COVID-19) yayılmasını yavaşlatmaya yönelik alınan önlemler nedeniyle hava 

kalitesinde iyileşmeler gözlemlendiği yer almaktadır. İlgili tespitler ışığında gerçekleştirilmiş 

bu çalışmanın amacı Çorum ilinde hava kirliliği parametrelerinin COVID-19 pandemisi 

sonrasında nasıl değiştiğini araştırmaktır. 

Çorum’da COVID-19 pandemisi öncesinde ve sonrasında hava kirliliğiyle ilgili veriler 

havaizleme.gov.tr adresinde yer alan Bahabey ve Mimar Sinan istasyonlarından elde edildi. 

Ocak 2018- Mart 2020 ve Mart 2020-Nisan 2021 tarihleri arasındaki hava kalitesiyle ilgili 

PM10, PM2,5, SO2, NOx, O3 ve CO değerleri tespit edildi. Mimar Sinan istasyonundan elde 

edilen verilere göre PM10 değeri COVID-19 pandemisi öncesi ve sonrasında sırasıyla 

69,42±45,33 µg/m3 ve 63,44±36,26 µg/m3 bulundu. PM2,5 değeri COVID-19 pandemisi öncesi 

ve sonrasında sırasıyla 23,66±17,31 µg/m3 ve 9,96±3,9 µg/m3 olarak tespit edilirken SO2 

değeri sırasıyla 27,46± 21,83 µg/m3 ve 17,43± 8,91 µg/m3 olarak belirlendi. Bahabey 

istasyonundaki COVID-19 pandemisi öncesi ve sonrası verilerine göre CO değeri sırasıyla 

948,02±894,57 µg/m3’ten 1234,03±566,36 µg/m3’e yükselirken, NOx değeri 141,51±107,75 
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µg/m3’ten 127,91±95,63 µg/m3’e azaldı ve O3 değeri ise 24,48±13,66 µg/m3’ten 11,55±5,16 

µg/m3’e azaldı.  

Çorum’da COVID-19 pandemisinden sonra alınan önlemlerle birlikte hava kirleticilerden CO 

hariç PM10, PM2,5, SO2, NOx, O3 seviyeleri azaldı. CO’nun birincil kaynağı benzinle çalışan 

karayolu taşıtlarıdır ayrıca konut ısıtma sistemleri ve bazı endüstriyel süreçler de bu gazın 

önemli miktarlarının salınmasına neden olur. CO salınımındaki artışın Çorum’da bireysel araç 

kullanımının oldukça yaygın olması, toplu taşımanın çeşitli sebeplerden ötürü tercih edilmiyor 

olması, halen yerleşim yerlerinde ve işletmelerde fosil yakıtların kullanılması, tuğla ve kiremit 

fabrikalarının şehir içinde kalması gibi düzenlenebilecek sebeplerden ötürü meydana geldiği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, hava kirliliği, Çorum ili,  
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DISTRIBUTION OF ASPARAGUS L. SPECIES IN TURKEY 

Sözel Bildiri 

Nursel İkinci 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Biyoloji Bölümü 

 

Asparagus L. (Asparagaceae) is an economically important genus with around 300 species in 

the world many of them are edible and have medicinal usages. The genus Asparagus has 10 

native species in Turkey, all of which belong to the subgenus Asparagus which has unisexual 

flowers. Three of these species are endemic to Turkey. This study is based on examination of 

our newly collected plant material and of previously collected herbarium specimens. 

Approximately 300 specimens were examined from major Turkish herbaria and also scanned 

herbarium images from European herbaria. As a result, the most widespread species in Turkey 

is A. officinalis which is only absent in the northern slopes of Eastern Black Sea and South 

Eastern Anatolia regions. The second and third widespread species are: A. acutifolius and A. 

aphyllus. Their habitat stretches all around the coastal regions starting from Hatay in the 

Meditterranean region to Aegean, Marmara and Western Black Sea region and could be seen 

also seen in some inland areas with Mediterranean type of climate. Asparagus persicus grows 

in Central and Eastern Anatolia. Asparagus palaestinus has been recorded from eastern 

Mediterranean region and from South Eastern Anatolia. Asparagus tenuifolius is found in 

western Turkey, including Marmara Region and neighboring Central Anatolian and Aegean 

regions. Asparagus verticillatus occupies northern parts of the country from Erzurum to 

Edirne with a main concentration in West and Central Black Sea regions. One of the 

endemics, A. coodei is found only Karaman and Mersin provinces at altitudes between 1000 

and 1400 meters. The other endemic species, A. lycaonicus is growing in a single habitat at 

the shores of a saline lake in Konya. The last endemic species is A. lycicus which was 

described from Antalya and we could only find one collection other than the type collections. 

In this presentation, we will provide information about the habitat requirements of each 

species in addition to their distributions. 

Anahtar Kelimeler: Asparagus, kuşkonmaz, Turkey 
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CHELETOMIMUS (HEMICHEYLETIA) LEYTENSIS CORPUZ-RAROS AKAR 

TÜRÜNÜN (ACARI: CHEYLETIDAE) İKİNCİ ÜLKE KAYDI 

Sözlü Bildiri 

Burcu Kabasakal1, Salih Doğan2 

1Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 

Erzincan 

2Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 

Erzincan 

ÖZET 

Keyletidler (Cheyletidae) genellikle avcı akarlar (Acari) olup, bazı üyeleri parazit yaşam tarzına 

uyum sağlamıştır. Avcı olanlar, depolanmış ürünlerde, omurgalı hayvanların yuvalarında, 

toprakta ve bitkiler üzerinde bulunarak akarlar ve diğer küçük eklem bacaklılarla 

beslenmektedirler. Parazit formları ise kuşlar, insanlar dâhil memeliler veya böceklerde dış 

parazittir. Keyletidlerin bazı türleri evcil hayvanlarda ve insan sağlığı üzerinde zararlı etkilere 

sahipken, bazıları özellikle depo ürünlerindeki zararlı akarların avcılarıdır. Bu avcı türlerden 

bazıları biyolojik mücadele etmeni olarak da kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada, Türkiye akar faunası için yeni kayıt niteliğinde olan Cheletomimus 

(Hemicheyletia) leytensis Corpuz-Raros türünün Kelkit Vadisi’nden (Türkiye) alınan yaprak ve 

döküntü örneğinde bulunan üç dişi birey üzerinden tanımı yapılmış ve özgün çizimleri 

verilmiştir. Türün ayrımında dorsal kısmında merkezi kılların bulunması ve merkezi kıllar ile 

yanal kılların benzer şeklide olması önemli bir özelliktir. Ayrıca histerozomada bir adet 

plağının bulunması, palp femurunun ventral dış bölgesinde bulunan kıl ile III. koksa üzerinde 

dış kısmında bulunan kılın yelpaze şeklinde olması Cheletomimus (H.) leytensis türünü 

diğerlerinden farklı kılmaktadır. 

Cheletomimus (H.) leytensis ilk olarak Corpus-Raros (1988) tarafından Filipinlerden verilmiş, 

daha sonra aynı yazar (1998, 2000) ve Fain ve ark. (2002) türün Filipinlerdeki varlığına tekrar 

değinmiştir. Bugüne kadar Filipinler dışında kaydı bulunmayan türün ikinci kaydı bu çalışmada 

verilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Akar, Cheyletidae, Hemicheyletia, Kelkit Vadisi, Türkiye, yeni kayıt. 

Teşekkür: Örneklerin toplanmasına izin veren T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz. 

Bu çalışma, ilk yazarın devam eden doktora tezinden veriler içermektedir. 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 HAKKINDAKİ BİLGİ, TUTUM, 

DAVRANIŞLARI İLE ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
 

Bircan ULAS KADIOGLU1, Pınar SOYLAR2, Gülsen GÜNEŞ3 

 
1 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü, Osmaniye 
2 Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Elazığ 
3 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Malatya 

 

COVID-19 ve benzeri salgınlarda salgın yönetimini kolaylaştırmak için, öncelikli olarak 

sağlık çalışanlarının korunmasına ve güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada Sağlık 

Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin COVID-19 salgını sürecinde bilgi, tutum 

ve davranışları ile pandeminin neden olduğu stresi algılama düzeyleri araştırıldı.  

Tanımlayıcı türde olan bu araştırma 01-07 haziran 2020 tarihlerinde 238 üniversite öğrencisi üzerinde 
yapıldı. Veriler çevrim-içi anket yolu ile toplandı. Ankette öğrencilerin COVID-19 hakkındaki 

bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendiren sorularla birlikte Algılanan Stres Düzeyi 

Ölçeği’nin 10 maddelik kısa formu (ASÖ-10) kullanıldı.  

Yaş ortalaması 21,2 ± 2,2 yıl olan öğrencilerin %79,4’ü kız öğrencidir. COVID-19’a yönelik 

bilgi sorularına verilen doğru yanıtlar %73,9 ile %99,2 arasında değişmektedir. Bilgi puanları 

ortalaması 9,18±1,17’dir. Öğrencilerin COVID-19 hakkında ki öncelikli bilgi kaynakları 

sırasıyla; televizyon (%25), sosyal medya (%21) ve internet siteleri (%19)’dir. Öğrencilerin 

%89,9’u kalabalık yerlere gitmediğini, %92’si evden ayrılırken maske taktığını ifade etmiştir. 
COVID-19'un nihayetinde başarıyla kontrol edileceğine ve Türkiye'nin COVID-19 virüsüne 

karşı savaşı kazanacağına inanların oranları sırasıyla %87,4 ve %91,6’dır. 

ASÖ-10’dan alınan puan ortalaması 18,38±4,49’dur. Kızların puan ortalamaları (18,86±4,27) 

erkeklerin puan ortalamalarından (16,51±4,88) yüksektir. Bilgi sorularına verilen yanıtlara 

göre alınan puanlar ile öğrencilerin algılanan stres düzeyi ölçeği puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki yoktur. 

Sonuç olarak, sağlık personeli olmaya aday öğrencilerin, salgından kaynaklanan stres 

düzeylerinin düşük, salgın hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının iyi düzeyde olduğu 

söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: COVID-19, bilgi, tutum, stres  
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METAGENOMIC INSIGHTS into THE DYNAMICS of MICROBIAL 

COMMUNITIES in FERMENTED FOODS  

Sözel Bildiri  

Nilgün Özdemir1, Tuğba Kök Taş2,  

1Department of Food Engineering, Ondokuz Mayis University, Turkey 

2Department of Food Engineering, Suleyman Demirel University, Turkey 

 

Microbial communities of fermented foods have been effective in the preservation, textural properties, 

and flavor development of foods for thousands of years. However, in recent years, the relations of these 

microbial communities with the human gut microbiome and therefore their positive effects on human 

health are been prominent with the most interesting research topics such as the brain-gut connection ve 

the gut-the second brain. However, there have been are some limitations due to the techniques used in 

identifying such important microbial communities and demonstrating their pathways. It is an important 

situation to fully reveal the microbial content of fermented foods as it will illuminate many related 

issues. Therefore, the necessity of applying the metagenomic technologies that emerged from the 

approaches based on understanding the genetic structure at the highest level has been revealed in 

fermented foods. 

Metagenomic analysis is a method that allows the determination of the species of microorganisms 

obtained after DNA isolation of samples taken directly from an environment without culturing, and 

understanding the genetic diversity, population structure, and the roles of these microorganisms that 

affect human life. In addition to the advantage of culture-independent DNA isolation, considering that 

identification by the ribosomal 16S rDNA targeted gene is sometimes inadequate, metagenomic analysis 

allows not only the sequencing of ribosomal 16S rDNA targeted gene, but also the sequencing of the 

entire genome with next-generation Sequencing” techniques (NGS), such as; the pyrosequencing, the 

parallelized ligation-mediated and bead-based sequencing, reversible terminator sequencing (illumina), 

and shotgun sequencing. 

In this study, we bring together researches that reveal microbial communities in complex food 

ecosystems such as fermented products in which more than one microorganism coexists with the use of 

metagenomic methods. 

 

Keywords: microbial communities of fermented foods, metagenomic analysis, next-generation 

sequencing 
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COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE, ANNE SÜTÜ VE EMZİRMEDE EBELİK 

BAKIMI 

Sözel Bildiri  

Sema Oflaz*, Keziban Amanak** 

*Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

** Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Anne sütünün birçok hastalığa karşı koruyucu özelliği vardır ve bebekler için en iyi beslenme 

şeklidir. Emzirme; ekonomiktir, bebeğin sağlığını korur ve yenidoğanlarda enfeksiyon riskini 

azaltır. Diğer taraftan son dönemde tüm dünyada yaşanan COVID-19 pandemi sürecinde 

enfekte annelerin bebeklerini emzirmesi ve anne sütü alması tartışma konusu olmuştur. Ancak 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Birleşmiş Milletler 

Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Emzirme Hekimliği Akademisi (ABM) ve Birleşmiş 

Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) gibi birçok kuruluş COVID-19 pandemi sürecinde anne sütü 

ile beslenmenin önemli olduğunu vurgulamakta ve bu süreçte anne sütü ile beslenmenin 

sürdürülmesi ve korunmasını önermektedir. Ancak COVID-19 tanısı almış annenin bebeğini 

emzirmesi sırasında bazı noktalara dikkat etmesi önerilmektedir. Şöyle ki; annelere bebekle 

ilgilenirken eldiven giyme, cerrahi maske takma konusunda bilgi verilmelidir. Emzirmeden 

önce el hijyeni çok önemlidir. Bunun için; eller 20 saniye süresince tüm kıvrımları kapsayacak 

şekilde yıkanmalıdır. Kurulamada tek kullanımlık havlular kullanılmalıdır.  El hijyeninin 

sağlanması için yüzük ve bileklik gibi takılar kullanılmamalıdır. Ayrıca emzirme için annelerin 

göğüslerini yıkaması sağlanmalıdır. Odada yenidoğan ile anne arasında 1,5-2 metre bırakılarak 

yataklar yerleştirilmelidir. Hatta bebeğin bakımını COVID-19 enfekte olmayan birisi tarafından 

gerçekleştirilmelidir. Diğer taraftan anne emzirme konusunda isteksizse veya şiddetli 

enfeksiyon varlığında, anneye süt sağma konusunda eğitim verilmelidir. Anne, süt sağma 

işleminden önce ve sonra ellerini yıkamalı ve göğsünü tek kullanımlık antibakteriyal bir mendil 

yardımıyla temizlemelidir. Süt sağma sırasında maske kullanmalıdır. Sağılan süt dışı tek 

kullanımlık antibakteriyal bezle silinmiş temiz bir kaba boşaltılmalı ve enfekte olmayan bir kişi 

tarafından yenidoğana verilmelidir. Aynı zamanda yenidoğan ve annenin giysileri 60-90 C’ de 

yıkanmalıdır. Diğer taraftan bu süreç, doğum sonu dönemde anneler için kaçınılmaz bir stres 

kaynağıdır. Bu yüzden sağlık profesyonelleri, annelerin psikolojik açıdan desteğe ihtiyaç 

duyabileceklerini bilmeli ve gerektiğinde anneleri desteklemelilerdir. Bu noktada, yenidoğan 

ve annelerle en fazla bakım veren sağlık profesyonelleri arasında olan ebeler; emzirmenin 

başlatılması, sürdürülmesi, bu süreçte karşılaşılabilecek problemlerin önlenmesi ve çözümünde 

önemli bir role sahiptir.  

Anahtar Kelimeler: Anne sütü,  Covıd-19, Emzirme.  
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Uluslararası Literatürde Yayınlanan, Coranavirüs Tanısı Alan Gebelere Yönelik 

Yapılan Çalışmalar: Sistematik Derleme 

Sözel Bildiri  

Sema Oflaz*, Keziban Amanak** 

*Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
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Giriş: COVID-19 virüsü ilk olarak Aralık 2019 tarihinde Çin’de tanımlanmıştır. Daha sonra 

tüm dünyaya hızlı bir yayılım göstermiş ve 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü bu salgını 

pandemi olarak ilan etmiştir.  Gebelik süreci, kadınları viral enfeksiyonların respiratuar 

komplikasyonlarına yatkın hala getiren fizyolojik bir durumdur. Gebelerde fizyolojik olarak 

meydana gelen bağışıklık ve kardiyo-pulmoner sistemlerdeki değişimler gebeleri solunum yolu 

virüsleriyle enfekte olma ve daha şiddetli hastalık geçirme riski ile karşı karşıya bırakmaktadır. 

Ayrıca bu süreçte virüsün yenidoğan üzerindeki etkileri de tartışılması gereken önemli bir 

konudur. Dolayısıyla bu çalışma, coronavirüs enfeksiyonuna sahip gebelere yönelik 

çalışmalardan elde edilen verilerin sistematik olarak gözden geçirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Mart-Nisan 2021 tarihleri arasında İngilizce dizinler taranarak 

yapılmıştır.   Tarama “pregnancy and covid, pregnany and coronavirüs, pregnancy and SARS-

COV 2 ” anahtar kelimeleri kullanılarak Google Scholar ve Pubmed veri tabanlarında 

yapılmıştır. Çalışmada 2020-2021 yıllarında yayınlanmış araştırma makaleleri 

değerlendirilmiş,  derleme makaleler çalışmaya dahil edilmemiştir. Araştırmaya dahil edilme 

kriterlerine uygun 55 makale çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmanın yürütülmesinde 

Sistematik Derleme veya Meta Analiz Araştırma Raporunun Yazımında Bulunması Gereken 

Maddelerle İlgili Kontrol Listesi (PRISMA) protokolü basamakları göz önüne alınmıştır. 

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan makaleler konu bakımından incelendiğinde başlıca,   

coronavirüs enfeksiyonlu gebelerin doğum şekileri, yoğun bakım desteği alma durumları,  

erken doğum ve abortusların coronavirüsle ilişkisinin incelendiği araştırmaların var olduğu 
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görülmüştür. Ayrıca çalışmaların büyük bir bölümünün, Covid pozitif gebeliklerde virüsün 

bulaş yelpazesini belirlemeye yönelik olduğu ve bu amaç doğrultusunda özellikle; amniyotik 

mayide,  plesantada, kord kanında,  vajinal sekresyonda,  anne sütünde,  enfeksiyon bulaşı olup 

olmadığına bakılmış ve virüsün anneden yenidoğana geçişine yönelik değerlendirmeler 

yapılmıştır.   

Sonuç: Bu sistematik inceleme sonucunda; coronavirüs enfeksiyonuna sahip gebeler ile gebe 

olmayan kişilerin virüsten etkilenme düzeylerinin benzer olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

doğumda yenidoğana dikey geçişin nadir olduğu, anne sütünde, amniyotik mayide, plesantada, 

kord kanında ve vajinal sekresyonunda coronavirüs enfeksiyonuna rastlanmadığı görülürken, 

bazı çalışmalarda erken doğumların varlığına dikkat çekilmiştir. Diğer taraftan çalışmalarda 

abortus ile coronavirüs enfeksiyon ilişkisi varlığı vurgulanmamıştır.  

Anahtar kelimeler: Coronavirüs, Covid, Gebe, SARS-COV2. 
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GIDA VE YEM İÇİN HIZLI ALARM SİSTEMİ’NDE YER ALAN ÇEVRESEL 

KİRLETİCİ BİLDİRİMLERİ 

Sözel Bildiri 

Şule Karadeniz, Nursevim Çiftçi, Derya Deniz Şirinyıldız, Aslı Yorulmaz 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Aydın 

asliyorulmaz@adu.edu.tr 

Özet 

Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF); gıda zincirinde halk sağlığına yönelik riskler 

tespit edildiğinde hızlı tepki verilmesine yönelik bilgi akışını sağlayan, 1979 yılında 

oluşturulmuş bir sistemdir. Bu çalışma kapsamında, RASFF veri tabanında yer alan 

bildirimlerden yola çıkılarak çevresel kirleticiler ile ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlanmıştır. Bu 

konu hakkında 2000-2020 yılları arasında yer alan tüm bildirimler Microsoft Excel programı 

kullanılarak değerlendirilmiştir ve bildirim türü, hakkında bildirimde bulunulan ürün, yıllara 

göre değişim, bildirimde bulunan ülke, bildirim konusu, risk derecesi, uygulanan yaptırımlar 

açısından incelenmiştir. Elde edilen veriler çevresel kirleticiler ile ilgili toplam 774 adet 

bildirimin kaydedildiğini göstermektedir. Sistemde yer alan bildirimlerdeki temel problemi 

polisiklik aromatik hidrokarbonlar oluşturmaktadır. İncelenmiş olan bildirimlerin %33’ü ciddi 

risk derecesine sahiptir. 2020 yılına yaklaştıkça bildirim sayısında belirgin bir düşüş olduğu 

gözlenmiştir. Bildirimlerin %32’si balık ve balık ürünleri hakkında gerçekleştirilmiştir. Bu 

ürünleri sırasıyla %29 ve %11 oranları ile sıvı ve katı yağlar ile diyetetik ürünler ve gıda 

takviyeleri takip etmiştir. İncelenmiş olan bildirimlerin %61’i alarm, %13’ü bilgi, %11’i dikkat 

gerektiren bilgi, %11’i sınır iadesi ve %4’ü takip gerektiren bilgi bildirimleri sınıflarında yer 

almaktadır. Bildirimlerin büyük bir kısmı piyasadaki resmi kontroller sonucunda 

oluşturulmuştur. En çok bildirimde bulunan ülkeler Almanya (178), Birleşik Krallık (64) ve 

Hollanda (63) olmuştur. 170 bildirim sonucunda ‘ürünlerin piyasadan toplatılması’ ve 128 

bildirim sonucunda ‘üretici firmanın ürünleri piyasadan geri çekmesi’  şeklinde yaptırımlar 

uygulanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Çevresel Kirleticiler, Gıda Güvenliği, Hızlı Alarm Sistemi, RASFF. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR ZEYTİNCİLİK: Seferihisar ve Burhaniye Örnekleri 

 

Dr. Mücahit KIVRAK1  
1 BAÜN Edremit Myo Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı 

 

Özet  

 

Sürdürülebilir tarım dünyada ve ülkemizde son yıllarda çok konuşulur hale geldi. 

Değişen iklim ve artan nüfus & gıda ihtiyacı nedeni ile üretimi arttırma metotlarının dünyanın 

karbon ayak izini arttırdığı görülmüştür. Zeytincilik ülkemizin kıyı kesiminde yapılmaktadır. 

Sürdürülebilir ve organik tarım için çok uygun bir bitkidir zeytin, çünkü hastalık ve zararlısı 

azdır, beslenmesi kolaydır. Budama ve hasat işçiliği ise mekanizasyonla yapılabilmektedir.   

Kırtık Köyü Balıkesir ili Burhaniye ilçesine bağlı kırsal bir mahalledir. Organik tarımla 

tanışması çok yenidir ve her geçen gün üye üretici kaydetmektedir. İlk başta devlet desteği ile 

kurulan organik tarım organizasyonu günümüzde kendi ayakları üzerinde kalabilir hale 

gelmiştir. Zeytinyağı fabrikası kurmuş her yıl ürün üretmektedir. Ayrıca reçel ve diğer tarımsal 

ürünleri üretmektedirler.  

Gıda Ormanı İzmir ili Seferihisar İlçesinde kurulmuştur. Temiz ve sağlıklı gıda arayışı 

genç çifti genç çiftçi modeline sokmuş öncesinde kurslar alarak bahçeye adımlarını atmışlardır. 

Bahçe içerisinde sürdürülebilir modeli en başından itibaren uygulamaya başlamış, toprak ve su 

yönetimi ile başlanmıştır. Sonrasında hasat ve budama işlemleri gerçekleşmiştir. Markalaşma 

süreci tamamlanmış temiz gıda tüketicinin beğenisine sunulmuştur. 

Sonuçta ülkemiz ve dünya için karbon ayak izi çok önemli olmaya başlamıştır. 

Sürdürülebilir tarımın uygulanma örnekleri her geçen gün çoğalmaktadır. Zeytincilik önemli 

bir tarımdır. Bu tarım modelinin yaygınlaşması çevremiz için çok önemlidir. Bahçe içerisinde 

üretilen ürünün hayvancılıkla katma değere dönüşmesi diğer üreticilere örnek teşkil etmektedir. 

Biyo çeşitliliği koruyarak daha aromalı zeytinyağlarının üretilmesi hem tüketicilere hem de 

üreticilere keyif vermektedir.    

       Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir zeytincilik, organik zeytincilik, Kırtık, Gıda 

Ormanı 
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AVOKADO YAĞININ KARAKTERİSTİK, FONKSİYONEL VE TEKNOLOJİK 
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Özet 

Avokado, özellikle tropik ve subtropik bölgelerde yetişen, Lauraceae familyasına ait olan ve 

Persea Americana Mill olarak da bilinen bir meyvedir. Avokado meyvesinin hem mezokarp 

hem de çekirdek kısımları yağ içerse de, çekirdekte bulunan yağın düşük miktarda (~%2) 

olması nedeniyle ticari avokado yağı genellikle mezokarp kısmından elde edilmektedir. 

Avokado yağı hem yüksek ısıl işlem ve organik çözgenler kullanılmadan sızma avokado yağı 

şeklinde, hem de çözgenler ve sıcaklık uygulaması gerektiren prosesler kullanılarak ham 

avokado yağı şeklinde üretilebilmektedir. Sızma avokado yağı özellikle içerdiği tekli doymamış 

yağ asidi (oleik asit, >%50) miktarı ile karakterize edilmekte ve bu yönüyle zeytinyağına 

benzetilmektedir. Oleik asitten sonra avokado yağının yapısında en bol miktarda bulunan yağ 

asitleri sırasıyla linoleik asit ve palmitik asittir. Avokado yağı ayrıca yapısında á-, β-, ã- ve Δ-

tokoferoller ile sterollerden başlıca sitosterol (~3023 μg/g), Δ-5-avenasterol (215 μg/g), 

kampesterol (187 μg/g) ve stigmasterolleri içermektedir. Bununla birlikte karotenoitlerden 

lutein (1.6 μg/g), neoksantin (0.2 μg/g), anteraksantin (<0.5 μg/g) ve violaksantin (<0.5 μg/g) 

ile farklı fenolik ve uçucu bileşenleri de yapısında bulundurmaktadır. Avokado yağı kolesterol, 

kardiyometabolik rahatsızlıklar, diyabet ve karaciğer üzerine olan olumlu ve düzenleyici 

etkilerinin yanısıra antimikrobiyal etkisi nedeniyle özellikle son yıllarda fonksiyonel yağ 

kaynağı olarak gıda endüstrisinde yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Avokado yağı genellikle 

doğrudan tüketim için satışa sunulsa da gıda endüstrisinde avokado yağının nanoemülsiyonların 

üretiminde, yeniden yapılandırılmış lipitlerin üretiminde ve biyobozunur polimerlerin 

üretiminde kullanımına yönelik uygulamalar bulunmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Avokado yağı, fonksiyonel yağ, tokoferol, yağ asidi bileşimi 
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Özet 

Gıda ve Yem İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF); ülkeler arası gıda ticaretinde, gıdanın 

belirlenen tüm risk bilgilerini portal üzerinden diğer üye devletler ile paylaşan, 1979 yılından 

beri kullanılan bir sistemdir. Yapılan bu çalışmada, RASFF sisteminde bulunan, 2002 ile 2020 

yılları arasında bildirilen “Gıda ile Temas Eden Maddeler” hakkındaki tüm veriler derlenmiş 

ve detaylı bir rapor hazırlanmıştır. Bu kapsamda veriler Microsoft Excel programı yardımı ile 

grafik haline getirilerek yorumlanmıştır. 2002 ve 2020 yılları arasında RASFF portalına toplam 

2500 bildirim yapılmış ve en yüksek bildirim sayısı 2011 yılında kaydedilmiştir. Bildirimler 8 

farklı kategoride (yıllara göre bildirim sayısı, bildirim türü, bildirim temeli, bildirimde bulunan 

ülkeler, bildirimin konusu, bildirimlerin dağıtım durumları ve risk çeşitleri) incelenmiştir. Ülke 

bazında incelendiğinde; İtalya 788 bildirim, Almanya 313 bildirim ve Polonya 85 bildirimde 

bulunmuştur. İncelenmiş olan bildirimlerin %42,52’si sınır reddi, %22,64’ü alarm, %12,8’i 

dikkat gerektiren bilgi, %11,36’sı bilgi ve %10,68’i takip gerektiren bilgi bildirimi şeklindedir. 

Bildirimler “ciddi, ciddi olmayan, ve kararsız risk” kategorilerinde değerlendirilmiştir. Buna 

göre risk çeşitlerinin %18,76’sı ciddi, %20,8’i ciddi olmayan ve %60,44’ü ise kararsız risk 

derecelerine sahiptir. Bildirime konu olan tehditlerin %51’lik kısmını migrasyon, %35’lik 

kısmını metaller ve %6’lık kısmını endüstriyel kirleticiler oluşturmaktadır. Bildirimlerin 

çoğunluğu piyasadaki resmi kontroller (1257 bildirim) ve sınır kontrolleri (961 bildirim) sonucu 

oluşturulmuştur. Yapılan bildirimlerden 787 tanesi "ürünleri piyasadan geri çekme" kararı ile 

sonuçlandırılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Gıda Güvenliği, Gıda ile Temas Eden Maddeler, Hızlı Alarm Sistemi, 

RASFF 
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RAFİNASYON İŞLEMİNİN KANOLA VE MISIR YAĞLARININ  
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Özet 

Çalışmanın amacı, rafinasyon işleminin farklı aşamalarından tedarik edilmiş olan ticari mısır 

ve kanola yağlarının yağ asidi ve sterol bileşimleri ile birlikte 3-MCPD ester miktarlarının 

belirlenmesidir. Yağ örnekleri kimyasal rafinasyon işlemi gerçekleştiren bir fabrikadan, 

nötralizasyon, ağartma, vinterizasyon ve deodorizasyon aşamalarından geçtikten sonra 

alınmıştır. Çalışmada kanola yağının temel yağ asidinin oleik asit (%65.21-65.91), mısır 

yağının temel yağ asidinin ise linoleik asit (%56.44-57.74) olduğu belirlenmiştir. Örneklerde 

ayrıca miristik (C14:0), pentadekanoik (C15:0), pentadesenoik (C15:1), palmitik (C16:0), 

palmitoleik (C16:1), linolenik (C18:3), araşidik (C20:0), miristik (C14:0), heptadekanoik 

(C17:0), heptadesenoik (C17:1), stearik (C18:0) ve gadoleik (C20:1) asitler tespit edilmiştir. 

Rafinasyon işleminin örneklerin yağ asidi bileşimini önemli düzeyde etkilemediği görülmüştür. 

Kanola yağının başlıca sterolleri sırasıyla β-sitosterol (3629.79-4241.63 mg/kg), kampesterol 

(2538.36-3043.54 mg/kg) ve brassikasterol (637.35-842.74 mg/kg) iken, mısır yağının temel 

sterolleri sırasıyla  β-sitosterol (4281.63-8302.79 mg/kg), kampesterol (1498.39- 2389.88 

mg/kg) ve stigmasterol (434.71-597.97 mg/kg) olmuştur. Örneklerde Δ-5-avenasterol, 24-

metilen-kolesterol, kampestanol, Δ-7-kampesterol, klerosterol, sitostanol, Δ-5-24-

stigmastadienol, Δ-7-stigmastenol ve Δ-7-avenasterol de tespit edilmiştir. Toplam sterol miktarı 

ise kanola yağında 7032.23-8295.43 mg/kg olarak, mısır yağında ise 6752.06-11758.34 mg/kg 

olarak belirlenmiştir. Rafinasyon işlemi süresince sterol miktarları kanola ve mısır yağları için 

sırasıyla %15.2 ve %21.72 düzeylerinde azalmıştır. Mısır yağının 3-MCPD ester miktarı 0.19-

0.26 mg/kg, kanola yağının 3-MCPD ester miktarı ise 0.20-0.48 mg/kg arasında değişim 

göstermiştir. 3-MCPD esterlerinin oluşumu yönünden en kritik aşamanın deodorizasyon olduğu 

belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: 3-MCPD ester, kanola yağı, mısır yağı, rafinasyon, sterol 
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Özet: 

Alzheimer hastalığı (AD) ilerleyici bir nörodejeneratif bozukluktur ve dünya çapında yaşlılar 

arasında demansın ana nedenidir. AD'yi önlemek ve tedavi etmek için ilaç geliştirmeye 

yönelik yoğun çabalara rağmen kişisel, tıbbi ve sosyoekonomik düzeylerde artan bir yük 

oluşturan hastalığa karşı etkili tedaviler henüz mevcut değildir. AD, amiloid öncü proteinden 

türetilen amiloid β (Aβ) peptitlerinin üretimi ve toplanması, hiperfosforile mikrotübül ile 

ilişkili protein Tau varlığı ve nöron kaybına yol açan kronik inflamasyon ile karakterize edilir. 

Aβ birikimi ve hiperfosforile Tau, sırasıyla AD, Aβ plakları ve nörofibriler yumakların ana 

histopatolojik özelliklerinden sorumludur. Bununla birlikte, AD patogenezine katkıda bulunan 

moleküler faktörlerin tam spektrumu bilinmemektedir. MikroRNA'lar, long non-coding 

RNA'lar (lncRNA'lar) ve circular RNA'lar dahil olmak üzere non-coding RNA'lar, çeşitli 

hastalıklarda transkripsiyonel ve transkripsiyon sonrası seviyelerde gen ekspresyonunu 

düzenleyerek biyobelirteçler ve potansiyel terapötik hedefler olarak görev yapar. Artan 

kanıtlar, lncRNA'ların AD ilerlemesinde anormal şekilde ifade edildiğini göstermektedir. Bu 

çalışmada Aβ peptidi, Tau, kronik inflamasyon, hücre ölümü ve AD patolojisinin ana 

mekanizmaların düzenlenmesinde rol oynayan lncRNA'ların gözden geçirilip güncel yayınlar 

doğrultusunda AD'de terapötik hedef olarak kullanımlarının tartışılması planlanmıştır. Bu 

amaçla konuyla ilgili olarak Google Scholar ve Pubmed veritabanları taranmıştır. Literatürde 

bir çok araştırmada AD ile ilişkili lncRNA'lar ve bunların düzenleyici mekanizmaları Aβ 

metabolizması (LRP1-AS, BACE-AS, 51A, NDM29 ve NEAT1), Tau hiperfosforilasyon 

(NEAT1), nöroinflamasyon (NDM29, SNHG1 ve MALAT1),sinaptik plastisite (LoNA, BC200, 
GDNFOS ve BDNF-AS), nörogenez (Sox2OT) ve nöronal hücre ölümü (EBF3-AS, NAT-
Rad18, MALAT1, SNHG1, NEAT1 ve BC200) şeklinde gösterilmiş ve AD biyobelirteçleri için 

arzu edilen adaylar olarak kabul edilmiştir. Nitekim araştırmalarda plazma lncRNA BACE1-
AS, AD teşhisi için bir biyobelirteç olarak potansiyeller göstermiştir. LncRNA'lar AD tedavisi 

için yeni bir terapötik hedef haline de gelebilirler. Son yıllarda antisens oligonükleotid tabanlı 

tedavilerle Tau genine özgü lncRNA'lar hedef alınarak Tau düzeylerinin azaltılması yönünde 

gelişmeler mevcuttur. 

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, lncRNA, Tau, antisens oligonükleotid tabanlı tedavi 
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Özet: 
 
Metformin, tip-2 diyabetes mellitus (DM) tedavisinde çok yaygın olarak kullanılan bir oral 

antidiyabetik ilaçtır. Karaciğer glikoz üretimini ve bağırsak glikoz emilimini azaltması, 

periferik glikoz alımını ve kullanımını artırarak insülin duyarlılığını artırması, 

hiperinsülinemiye neden olmaması ve hatta gün boyu plazma insülin yanıtını azaltabilmesi 

nedeniyle diğer oral antihiperglisemik ajan sınıflarından farklıdır. Biriken kanıtlar, 

antidiyabetik bir ilaç olarak kullanılan metforminin antikanser özelliklere sahip olduğunu 

göstermektedir. Metformin, in vivo deneysel tümörlerin görülme sıklığını ve büyümesini 

azaltmıştır. Popülasyon çalışmaları, metformin kullanan tip-2 DM’li hastaların metformin 

almayan hastalarla karşılaştırıldığında daha düşük kanser riski ve daha iyi sonuçlar alındığını 

göstermiştir. Bu çalışmalar metformin ve kanser ile ilgili çalışmaların katlanarak artış 

göstereceği fikrini desteklemiştir. Metforminin çeşitli kanserleri etkilediği kesin moleküler 

mekanizmalar tam olarak aydınlatılamamış olsa da başlıca etkileri ağırlıklı olarak mitokondri 

oksidatif fosforilasyon inhibisyonu ve AMPK aktivasyonu aracılığıyladır. Literatürde 

metforminin kolon kanseri üzerindeki antikanserojenik etkilerini gösteren çalışmalar yetersiz 

olduğundan çalışmamızda metforminin HT-29 kolon kanser hücre hattındaki antiproliferatif 

etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.  

Kolon kanseri hattı HT-29, %10 sığır fetüsü serumu (FBS) ile takviye edilmiş DMEM 

ortamında tutuldu ve 37°C'de %5 CO2 altında inkübe edildi. Hücreler, 24/48 saat boyunca 

0mM/10mM/25mM ve 50mM nihai konsantrasyonlarında metformin ile muamele edildi. 

İnkübasyon döneminden sonraki hücrelerin canlılık seviyeleri MTT ile ölçüldü. Deneyler 3 

tekrarlı olarak gerçekleştirildi. Veriler varyans analizi (ANOVA) ile değerlendirildi. Sonuçlar, 

metforminin doz ve zamana bağlı olarak HT-29 hücre hattı üzerinde antiproliferatif etkiye 

sahip olduğunu göstermektedir (P≤0.05). Metforminin HT-29 hücre hattı üzerindeki 24/48 

saatlik IC50 değerleri sırasıyla 33,01mM/23,90mM  olarak saptandı. Literatürdeki benzer 

çalışmalar ve bizim çalışmamız metforminin kolon kanserin önlenmesi veya tedavisi için 

umut verici bir aday olabileceğine dikkat çekmektedir. İleriki çalışmalarımızda metforminin 

lipozomal enkapsülasyonuyla antiproliferatif etkilerinin arttırılması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Metformin, Antidiyabetik,  Kolon Kanseri, Antiproliferatif  Etki, HT-29 
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carboxylase/oxygenase (RuBisCO) small subunit of Gossypium hirsutum L.  

Sözel Bildiri  

Murat Kemal AVCI1, Mevlüt ASLAN2, Erdem TEZCAN3, Haluk CAMCI4,  

1 Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture, Department of  Agricultural 
Biotechnology, Aydın, Turkey 
 
2 Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Genetics, 
Van, Turkey. 
 

3 Istanbul Gedik University, Faculty of Health Science, Nutrition And Dietetics, Istanbul, 
Turkey 
 
4Nisantasi University, Vocational School, Pathology Lab Techniques, Istanbul, Turkey  
 
Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase / oxygenase (Rubisco) is one of the most important 

enzyme for plants as it is responsible for organic carbon created during photosynthesis. This 

enzyme, which catalyzes the first stage of carbon assimilation in photosynthetic metabolism in 

higher plants, consists of large (L; rbcL) and small (S; rbcS) subunit genes. Cotton (Gossypium 
hirsutum L.), a fiber plant of academic and commercial value worldwide, is one of the most 

strategic crops addressed in breeding studies. Although Gossypium L. contains more than 50 

species, their phylogenetic relationships are still under investigation. The chloroplast genome 

is a useful tool for providing essential and comparative information required in molecular 

breeding.  In this study, the relationships between structure and function of the  RUBISCO 

small subunit belonging to Gossypium hirsutum L. were analyzed comparatively between 

different species of Gossypium spp. The primary structures of 22 Rubisco enzymes belonging 

to different cotton species were compared using the sequence alignment method in the MEGA.6 

program. Biochemical properties of each enzyme such as Molecular weight, Isoelectric point, 

amino acid composition, extantion coefficient, instability index, aliphatic index and GRAVY 

were examined with the EXPASY Protpram. Common domain and motif structures were 

investigated in MEME and Pfam programs. The three-dimensional structures of enzymes were 

compared with RAMPAGE and PyMOL programs, and their similarities and differences in the 

primary structure and their functional effects on the three-dimensional structure were 

determined individually and comparatively. It is expected that the obtained data can be used in 

ongoing or newly design molecular breeding studies on cotton plant (Gossypium spp). 

Keywords: RuBisCo, Ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase, small subunit,  

Gossypium spp., G. hirsutum L., in silico, protein structure, protein function, primary structure, 

secondary structure, three-dimensional structure, molecular breeding. 
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Abstract   

 

The diversity of  most predator insect groups is strongly related to the structural complexity of 

the environmental heterogeneity, and increasing complexity due to its correlates with increasing 

diversity, richness, and abundance of insects. However, there are few reports on the significance 

of environmental heterogeneity for biological diversity on lacewings. Major implications such 

as agricultural food production, water, and air quality, ecosystem complexity  (pollination, pest 

control, soil quality) showed that it needs to improve the ecological and landscape literature. In 

this study, we aimed to determine the effects of environmental heterogeneity on the species 

richness of lacewings.      

 

 

Keywords: Environmental heterogeneity, general dynamic model, complexity, lacewing 

diversity  
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Abstract   

 

Lacewings are predator insects, both as larvae and adults. They have been used in biological 

and integrated control agents against several species of pests, and in augmentation programs to 

increase the impacts of natural enemies. Anthropogenic activities are a phenomenon that affects 

biodiversity and can have wide-reaching impacts on different habitat types. In the present study, 

lacewings  (Neuroptera) were used as a taxon to study the effects of anthropogenic disturbance 

in the West Mediterranean of Turkey. The significant morphological differences between males 

and females species show that the body proportions of the lacewings could be changed under 

anthropogenically induced ecosystems. Monitoring of anthropogenic impact can provide 

reliable information on habitat quality in different approaches from the habitat to the ecosystem 

level to improve new effective biocontrol methods.           

 

Keywords: Anthropogenic effect, abundance, lacewing, species richness       
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ABSTRACT 

Background and Aim: Foot-and-Mouth disease (FMD) is a highly contagious viral disease 

seen in cloven-hoofed animals. Various vaccines are applied against this disease. These 

vaccines can be intramuscular or intradermal vaccines. The main purpose of this study is to 

establish a regression model for the antibody titer levels (ATL) of the vaccines used against 

FMD with the Quasi-Least Squares Regression (QLS). It was also aimed to compare the results 

obtained with the model established with QLS with the results of the model established with 

Generalized Estimating Equations (GEE). 

Materials and methods: In the study, Montanide ISA 206 adjuvanted tetravalent FMD vaccine 

was administered on two similar cattle groups. This vaccine was administered as 2 ml 

intramuscularly to the first group, and 0.5 ml intradermally to the second group. Booster doses 

were administered 30 days later using the same vaccine and routes. ATL were measured based 

on blood samples of cattle in these two groups. Virus neutralization test (VNT) for four different 

vaccine virus and Elisa test for three different vaccine viruses were used to measure the ATL. 

Measurements were measured 6 times before vaccination (day 0) and 7, 14, 28, 58, and 88 days 

after vaccination. Data analysis was performed with QLS and GEE methods using Stata 

(version 14) software. The results of these were compared with each other. 

Results: As a result of the analyzes made according to QLS and GEE, it was seen that the group 

effect on all ATL variables (seven response variables) was not significant in both methods 

(p>0.05). Conversely, measurement times were found to be significant in all response variables 

(p<0.05). For all response variables, among the working correlation structures used in the 

analysis, it was seen that the correlation value obtained with Markov working correlation 

structure was the highest correlation value. 

Conclusions: The fact that the effect of the group variable on the ATL outcome variables is not 

significant means that the effect of the 2 ml intramuscular vaccine and the 0.5 ml intradermal 

vaccine on the groups is not different. Data analysis with QLS gave better results than GEE 

when some measurements of animals were missing and measurements were made at unequal 

time intervals. 

 

Anahtar Kelimeler: Foot-and-mouth disease, Quasi-least squares regression, correlation 

structure, longitudinal data 
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ÖZET 

Ülkemizde yaklaşık olarak yıllık elli milyon ton yaş meyve ve sebze üretimine sahiptir. 

Günümüzde birçok sebze ve meyvede uygulanan kurutma yöntemi ile daha uzun ömürlü 

ürünler elde edilebilmektedir. Bu amaçla ülkemizde de özellikle birçok farklı bölgemizde 

üretilen meyvelerde kurutularak tüketime sunulmaktadır. Özellikle tüketime açık olan 

kurutulmuş elma cipsi, mandalina cipsi, küp olarak kesilmiş elma, portakal cipsi, armut cipsi 

ve dilim mandalina meyvelerinin gıdasal içeriklerinin araştırılarak hem üretici hem de tüketici 

açısından bilimsel veriler sunarak aydınlatılması amaçlanmıştır. 

Artan nüfus ve bunun yanında iklim değişikliği sebebi ile gıda ürünlerinin üretimi ve 

tüketiciye ulaştırılması günümüzde önemli bir duruma gelmiştir. Özellikle meyvelerin içerdiği 

su oranı nedeni ile uzun süreli olarak muhafazasında ve nakliyesinde ciddi problemler 

yaşanmakta ve ürün kayıpları meydana gelmektedir. Özellikle bu sorunun aşılması için meyve 

ve sebzelerin kurutularak nem oranlarının düşürülmesi ile bu gıda maddelerinin daha uzun 

ömürlü olması sağlanmakta ve birçok farklı ülkede tüketiciye sunulmasına olanak 

sağlamaktadır. Bu nedenle günümüzde hızla üretimi artan bazı kuru meyvelerde besin 

içeriklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada; kurutulmuş elma cipsi, mandalina 

cipsi, küp olarak kesilmiş elma, portakal cipsi, armut cipsi ve dilim mandalina meyvelerinin 

nem oranları, protein miktarları ve askorbik asit (C vitamini), içerikleri belirlenmiştir. En 

yüksek nem % 3,8 mandalina dilim cipsinde (MDC), protein % 6,2 ile mandalina cipsinde 

(MC), askorbik asit 51,36 mg/100 g ile armut cipsinde belirlenmiştir. Sonuç olarak meyve 

cipslerinin besin içerikleri açından zengin olduğu belirlenmiştir. 

Key words: Meyve cipsi, askorik asit, protein,  
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ABSTRACT 

Background and Aim: Quasi-Least Squares Regression (QLS) is one of the methods used in 

longitudinal data analysis. Foot- and- Mouth disease (FMD) seen in cloven-hoofed animals is 

a highly contagious and enonomically important viral disease. Various novel vaccine 

formulations have been studied for the improvement of current inactive vaccine which has poor 

immunogenicity. In this study on guinea pigs, the relationships between neutralizing antibody 

titers produced by addition of powder of Horse Chesnut seed and Mistletoe dried leaves to the 

vaccines against FMD disease were investigated and QLS method in data analysis was 

introduced for the veterinary vaccine studies.  

Materials and methods: The animals were six months old, Duncan-Hartley maleguinea pigs. 

The guinea pigs with these similar characteristics were randomly divided into three groups 

consist of eight animals for each group. The experimental FMD vaccines were administered to 

these three groups by subcutaneous route. Whether the neutralizing antibody titer levels (ATL) 

in the three groups were different according to the homologuos virus neutralization test (VNT) 

assay was statistically analyzed. Blood samples were taken from the animals to measure ATL 

generated in animals as a result of vaccination. These blood samples were taken under general 

anesthesia, six times after vaccination (7, 14, 28, 60, 120 and 270 days), ATL measurements 

were made from blood samples taken from animals.  Analyzes on the longitudinal data obtained 

were performed with QLS and GEE methods using Stata (version 14) software. 

Results: It was observed that the measurement times (days) in ATL variable (response variable) 

was not significant in both QLS and GEE methods (p >0.05). Similarly, the group effect was 

not found to be significant in both methods (p> 0.05). In addition, it was seen that the correlation 

value obtained with Markov working correlation structure was the highest correlation value 

among the correlation values obtained with all working correlation structures used in the 

analysis. 

Conclusions: The fact that the group variable effect on ATL variable was not found to be 

statistically significant means that the effects of addition of powder of Horse Chesnut seed and 

Mistletoe dried leaves to the FMD vaccines on the groups were not different.  

 

Keywords: Quasi-least squares regression, Generalized estimating equations, correlation 

structure, Foot-and-mouth disease 
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vaccines against FMD disease were investigated and QLS method in data analysis was 

introduced for the veterinary vaccine studies.  

Materials and methods: The animals were six months old, Duncan-Hartley maleguinea pigs. 

The guinea pigs with these similar characteristics were randomly divided into three groups 

consist of eight animals for each group. The experimental FMD vaccines were administered to 

these three groups by subcutaneous route. Whether the neutralizing antibody titer levels (ATL) 

in the three groups were different according to the homologuos virus neutralization test (VNT) 

assay was statistically analyzed. Blood samples were taken from the animals to measure ATL 

generated in animals as a result of vaccination. These blood samples were taken under general 

anesthesia, six times after vaccination (7, 14, 28, 60, 120 and 270 days), ATL measurements 

were made from blood samples taken from animals.  Analyzes on the longitudinal data obtained 

were performed with QLS and GEE methods using Stata (version 14) software. 

Results: It was observed that the measurement times (days) in ATL variable (response variable) 

was not significant in both QLS and GEE methods (p >0.05). Similarly, the group effect was 

not found to be significant in both methods (p> 0.05). In addition, it was seen that the correlation 

value obtained with Markov working correlation structure was the highest correlation value 

among the correlation values obtained with all working correlation structures used in the 

analysis. 

Conclusions: The fact that the group variable effect on ATL variable was not found to be 

statistically significant means that the effects of addition of powder of Horse Chesnut seed and 

Mistletoe dried leaves to the FMD vaccines on the groups were not different.  
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Genlerden ekosistemlere kadar dünyada her seviyedeki yaşam çeşitliliğini ifade eden 

biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği son derece önemli olup bu durum; ancak, 

taksonomik belirsizliklerin giderilmesi ile mümkündür. Salmo cinsi ile temsil edilen doğal 

alabalıklar Türkiye’nin hemen her bölgesinde temiz ve bol oksijenli iç sularda dağılım 

göstermektedir. Bunların taksonomisi ile ilgili çok sayıda morfolojik çalışma mevcut olup; bu 

çalışmalarda toplamda 15 tür rapor edilmiştir. Ancak bu türlerin çoğu geleneksel DNA belirteç 

teknolojileri ile net bir şekilde ayrılamamaktadır. Bu sebeple, tüm genomda dağılım gösteren 

daha güçlü genotipleme teknolojilerine ihtiyaç vardır. Gelişmekte olan yeni nesil DNA 

dizileme teknolojileri (YND) bu potansiyele sahiptir ve tek bir dizileme reaksiyonunda 

yüzbinlerce moleküler belirteç (Tek Nükleotid Polimorfizmi, TNP) tanımlanır. Bu çalışmada; 

yeni nesil DNA dizileme teknolojilerinden hızlı, güvenilir ve nispeten ucuz bir yöntem olan 

restriksiyon tabanlı ve çift enzim ile kesim yapan double-digest Restriction Associated DNA 
sequencing, ddRADseq dizileme yöntemi kullanılarak alabalıkların moleküler taksonomisinin 

aydınlatılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Türkiye Akdeniz havzasında dağılım gösteren 5 

alabalık türü (Salmo opimus, Salmo chilo, Salmo labecula, Salmo kottelati ve Salmo 
plathycephalus) kullanılarak ddRADseq kütüphaneleri oluşturulmuş ve dizileme işlemi 

Illumina HiSeq platformunda çift taraflı okuma olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

dizileme verileri; okumaların %99.99 olarak doğrulukta yapıldığını gösterir şekilde 40 Phred 

skoruna ulaşmıştır. Toplamda 334 milyon ham DNA dizi verisi elde edilmiştir ve bu verilerin 

birleştirilmesinde gen bankta bulunan Salmo trutta referans genomu (Ssal_v2) kullanılmıştır. 

Belirlenen 282.047 TNP sıkı filtrelemelere tabi tutularak alabalıklar familyasının evrimsel 

süreçlerde geçirdiği tüm genom dublikasyonu sonucu oluşan homolog lokusların 

uzaklaştırılmasında kullanılmıştır. Popülasyon yapısının ortaya konmasına yönelik analizler 

(PCA, cluster, FST) ile filogenetik ağaç Salmo opimus ile Salmo chilo türlerini en yakın tespit 

ederken, geleneksel belirteçlerden mitokondriyal DNA ile ayrılamayan ancak morfolojik 

anlamda en farklı tür olan Salmo plathycephalus Akdeniz havzasındaki türlere en uzak tür 

olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada alabalık taksonomisinde ilk kez morfolojik ve genetik 

çalışmalar bir arada yürütülmüş ve birbirini tasdik eden sonuçlar ortaya konulmuştur. 

 

Geleneksel belirteçlerin sayı ve kapasitelerinin sınırlı kaldığı alanlarda; çalışılan türün 

genomunu kapsayıcı özellik gösteren yüksek sayıda moleküler belirtecin saptanması ve türler 

arası farklılıkları moleküler seviyede ortaya koyabilecek genom bölgelerinin teşhisinin 

gerçekleştirilmesi ile alabalıklar familyasında biyoçeşitliliğin teşhisi sağlanmasının yanı sıra bu 

türlerin korunması, izlenmesi ve sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlanacaktır. Yeni nesil 

DNA dizileme teknolojilerinin taksonomide kullanımına yönelik örnek teşkil eden bu çalışma 

ile, Salmo türlerine ait kompleks filogeninin çözülmesi; halihazırda alabalık üretiminde 

Avrupa’da lider konumda olan Türkiye’nin su ürünleri ürün çeşitliliğini arttırıcı bir adım 

niteliğinde olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Su ürünleri, Salmo trutta, endemik, DNA, ekoloji, moleküler taksonomi 
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With global warming, water scarcity is becoming the most important problem in the world. The 

rapid increase in drought and population reduces water resources. Irrigation water is considered 

the most important factor in the sustainability of agricultural production. In order to prevent 

water spill and losses in agriculture, it is necessary to include technological-based digital 

applications in addition to traditional irrigation systems. Internet of Things (IoT) technology 

applications are becoming more widespread in agriculture at the forefront of these technology-

based digital-based Technologies. The Internet of Things (IoT) is defined as the systems of the 

Internet-connected objects that are made by sharing data via the Internet without interacting 

with people. A literature research covering the applications of irrigation water systems in 

agricultural field of Internet of Things (IoT) technology was conducted and evaluations were 

included in this study. As a result of the research, these practices are expected to provide 

opportunities for the further use of technology in the agricultural world in the coming years. 

The internet of agricultural objects stands out as a promising method for increasing product 

quality and product efficiency in the future, protecting resources, controlling costs and 

improving agricultural and food production through water resource management methods. 

Key words; Water Management, Smart Irrigation, Precision Farming 
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Climate components such as temperature, rain, humidity, wind, evaporation and frost 

and water sources are among the most important factors affecting plant or animal production in 

the region. It is necessary for sustainable agricultural production to represent climate data in 

areas that generate income from plant and animal production, both in terms of field and time. 

Beekeeping activities are related to water resources and climate factors. In order to obtain a 

yield on bee health and honey in beekeeping activities directly related to climate factors, it is 

necessary to provide the optimum environmental conditions required by bees. Besides climate 

factors such as temperature, rain, humidity and wind, the study discussed the results got on the 

effects of water sources on bee and bee products.As a result, climate conditions and water 

sources have an impact on bee colonies, efficiency and product quality. Considering climate 

conditions and effective research on bee and bee products, climate conditions, rapid climate 

changes and water resources have an impact on bee colonies, yield and product quality. It has 

been determined that these situations may create negative conditions for the development of 

societies. Therefore, in order to understand the health, yield or depletion factors of honey bees, 

basic research should be done to determine the impact of environmental change. 

Key words: Water resources, Climate Factors, Bee, Bee products 
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21. yüzyılın en ciddi sağlık problemlerinden birisi antimikrobiyal direnç prevelansında 

artma olmasıdır. P. aeruginosa, farklı ortamlarda yaşayabilen, kolay üreyebilen ve fırsatçı bir 

patojendir. Bu organizmanın aminoglikozitler, β-laktamlar, fluorokinolomlar gibi 

antibiyotiklere karşı da direnç geliştirmesi, klinikte yüksek oranda enfeksiyon 

oluşturabilmesine imkan vermekte ve tedavi süreçlerini de zorlaştırmaktadır.  

Antibiyotikler gibi sekonder metabolitleri üretme potansiyeli yüksek olan 
Actinobacteria üyelerinin, mikroorganizmalardan tanımlaması yapılmış. 

Mikroorganizmalardan tanımlaması yapılmış 23000’in üzerinde sekonder metabolin %42’sinin 

aktinobakteri türlerinden elde edildiğini bildirmiştir. 

T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Ocak 2021-

Haziran 2021 tarihleri arasında başvuran hastalardan toplamda 60 adet Pseudomonas 
aeruginosa suşu izole edildi. Bu suşlara Gentamisin, Tigesiklin, Amoksisilin klavulanik asit, 

Ampisilin, Ertapenem, Sefepim, Meronem, Seftazidim antibiyotik duyarlılık testleri yapıldı. 

Antibiyotik duyarlılık testi olarak disk difüzyon yöntemi kullanıldı. İzole edilen suşlara 0.5 

McFarland bulanıklığı ayarlandı. Bu değerlendirmelere göre P. aeruginosa izolatları disk 

difüzyon sonuçları: meronem, seftazidim ve gentamisine karşı %100 duyarlı, etrapeneme karşı 

%75 duyarlı, sefepime karşı %64.6 duyarlı, tigesikline karşı %55 duyarlı ve ampisilin ve 

amoksisilin klavik asite karşı tüm örnekler dirençli tespit edildi.  
6 farklı Actinobacteria suşu antimikrobiyal aktive testleri için Nütrient Agar bulunan 60 

petri kabına nokta ekim yapılıp 12 gün boyunca 28.5 ℃’de  etüvde geliştirildi. Suşları strese 

sokarak antibiyotik salınımı sağlamak için agar ortamına kolonilerin üzerini örtülecek şekilde 

kloroform ilave edildi. Petri kaplarının kapakları 45 dakika boyunca steril kabinde açık 

bırakılarak kloroformun ortamdan uzaklaşması sağlandı. Aynı besiyerine yayma plak yöntemi 

ile P .aeruginosa suşları ekim yapılarak 48 saat boyunca 36.5 ℃’de bekletildi. Bu süre sonunda 

yapılan zon çapı ölçümlerinde Actinomadura geliboluensis DSM 45508T türünün P. aeruginosa 

suşlarına karşı 8-20 mm zon çapı oluşturduğu belirlendi. Sonuç olarak; A. geliboluensis DSM 

45508T türünün P. aeruginosa suşları üzerinde antimikrobiyal etkinliğe sahip olduğu tespit 

edildi. 
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İdrar yolu enfeksiyonları; normal şartlarda steril olarak bulunan idrar ve idrar yollarının 

mikroorganizmalar ile enfekte olması şeklinde tanımlanmaktadır. İdrar kültürlerinde 100000’ 

in üzerinde koloni sayımı enfeksiyon açısından anlamlı kabul edilmektedir. 

Staphylococcus aureus, stafilokoklar içerisinde enfeksiyon etkeni olarak en sık izole 

edilen türlerden biridir. S. aureus’un kullanılan birçok antibiyotiğe çabuk direnç kazanması ve 

eskiye oranla oluşturduğu enfeksiyonlara daha sık rastlanması nedeniyle insan 

enfeksiyonlarında öncelikli patojen olarak kabul edilmektedir. Günümüzde 

mikroorganizmalardan elde edilen 30000 civarında antibiyotikten sadece 190 tanesi terapötik 

olarak kullanılmaktadır ve bunların da 130 tanesi Actinobacteria üyesi mikroorganizmalardan 

elde edilmiştir.  

Bu çalışmada T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Ocak 

2021- Haziran 2021 tarihleri arasında hastaneye başvuran hastalarda merkez laboratuvarca 

saptanan 50 adet Staphylococcus aureus izole edildi. Seyreltme ekim yöntemi ile Muller-Hilton 

Agar ekimi yapılıp 24 saat 37 ℃’de etüve (NÜVE) konuldu. İzole edilen suşlara Amoksisilin 

klavulanik asit, Ampisilin, Cefazolin, Gentamisin, Linezolid, Teikoplanin, Tetrasiklin, 

Vankomisin antibiyotik duyarlılık testi yapıldı. Antibiyotik duyarlılık testi olarak disk difüzyon 

yöntemi kullanıldı. İzole edilen suşlara 0.5 McFarland bulanıklığı ayarlandı. Değerlendirmesi 

yapılan S. aureus izolatlarının  linezolid, vankomisin ve teikoplanine karşı %100 duyarlı, 

gentamisin ve tetrasiklin karşı %80 duyarlı, sefazolin ve amoksisilin klavulanik asite karşı %40, 

ampisilin karşı ise %30 oranında duyarlı olduğu saptandı. 

S. aureus izolatlarına karşı yapılan antimikrobiyal aktive testleri için Nutrient Agar 

ortamında nokta ekim yöntemiyle geliştirilen 6 farklı Actinobacteria üyesi suş 12 gün boyunca 

28.5 ℃’de inkübe edildi. Bu süre sonunda; petri kaplarına agar ortamında gelişen kolonilerin 

üzerini örtecek şekilde kloroform ilave edildi. Petri kapları ortamdaki kloroformu 

uzaklaştırmak amacıyla steril kabinde kapakları açık olarak 45 dakika bekletildi. Üzerlerine 

yayma plak yöntemi ile S. aureus suşları ekim yapılarak 48 saat boyunca 36.5 ℃’de 

inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon süresi sonunda farklı petrilerdeki Nonomuraea zeae DSM 

100528T kolonileri etrafında 5-7 mm arasında zon çapı ölçüldü. Bu sonuçlara göre; N. zeae 

DSM 100528T türünün patojen S. aureus suşları üzerinde antimikrobiyal aktivitesinin olduğu 

belirlendi. 
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Günümüzde toplumların çok boyutlu gelişmişlik düzeylerinin tesisinde yerel, bölgesel ve 

küresel rekabet edebilirlik oldukça önemli bir kavram olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda 

yoksulluk ve geri kalmışlığı coğrafi temele indirgeyerek okuyan anlayışlara karşıt olarak 

ülkelerin büyüme ve kalkınmalarında rekabet edebilirlik gücü, bilgi üretiminden tarımsal 

üretime değin geniş bir yelpazede işlerlik göstermektedir. Bu bağlamda ülkeler üretimlerinin 

biricikliğini ve değer atfedilecek yönünü görünür kılma adına bunu somutlaştıran aktörlerinin 

kalifikasyonlarına oldukça değer vermektedirler. Ülkelerin rekabet edebilirliğini somutlaştıran 

aktörler, diğer bir ifadeyle fayda ve değer üreticileri kentsel ve kırsal alanlarda yer 

almaktadırlar. Kentsel alanlarda, kent tanımının da içeriğini dolduracak şekilde sanayi ve 

hizmetler sektörünün üreticileri öne çıkarken, kırsal alanlarda tarımsal üretim sektörünün 

aktörleri olan üreticiler rekabet edebilirlikte başat bir konumdadırlar. 

Değişim ve dönüşümün giderek hız kazandığı 21. yüzyılda ise artık yeni kırsal paradigmalar 

literatürde yerini almaya başlamaktadır. Bunlardan kırsal alanların rekabet edebilirliği, yerel 

varlıklara önem atfedilmesi, kırsal ekonomilerin çeşitlendirilmesi, kırsal alana salt teşvikler 

yerine yatırımların artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması ve süreci yönetişim eksenli 

ele almak öne çıkmaktadır. Bu çerçevede iyi tarım uygulamaları, tarımsal üretimin büyüme ve 

kalkınmada stratejik bir alan olarak kabulünden hareketle üreticilerin tüm dünyada rekabet 

edebilir kılınması adına bir standartlar demeti olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda 

tarımsal üretimin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları gözeterek sürdürülebilir kılınmasında 

da anahtar bir rol üstlenmektedir.  

Tüm bunlardan hareketle bu çalışmanın amacı iyi tarım uygulamalarının, kırsal alanların 

tarımsal rekabet edebilirliğinde üreticilerin yenilikçi bakış açılarına ve girişimci dinamiklerine 

olan etkisini ortaya koymaktır. Katma değeri yüksek tarımsal üretim, tarım ürünlerinin 

üretilmesinde ve pazarlanmasında yenilikçi örneklerin sergilenmesi, kırsalda geleneksel 

çiftçilik anlayışının yerine girişimci çiftçiliğin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir tarım 

konseptinin benimsenmesi ve kırsal alana teknoloji transferi gibi hususlar da bu kapsamda yine 

çalışmanın içini dolduran konu başlıklarındandır. İyi tarım uygulamaları sertifikasyonunu elde 

etme ve bunun üreticilerin motivasyonları üzerindeki etkileri ile tüketiciler ve çevre açısından 

nasıl yansımalar ortaya çıkardığı bu çalışmada analize tabi tutulmuştur. Bu doğrultuda iyi tarım 

uygulamaları sertifikasyonunun bir tarımsal üretim standardı olarak kırsal alanda üreticilerin 

rekabet güçlerinin artırmalarına etki ettiği, aynı zamanda tüketicilerin güvenli ve izlenebilir 

gıda taleplerine uygun bir ortam sağladığı, tüm bu süreçte de sürdürülebilirliği tesis ederek 

koruma kullanma dengesine uygun üretime zemin hazırladığı ortaya konulmuştur.  
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Araştırmada COVİD-19 pandemisi sırasında değişik derecelerde etkilenen hastaların 

taburculuk sonrası tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır..Araştırma 

genel modeline dayalı betimsel nitelikte olan prospektif bir çalışmadır.  Çalışmada; hastane 

kayıtlarından elde edilen verilere dayanarak  COVİD-19 tanısı alan kişiler; hafif, orta ve yoğun 

olarak üç grup olarak ele alınmıştır. Kuru öksürük, ateş, eklem ağrıları, halsizlik, baş ağrısı, 

boğaz ağrısı gibi şikayetlerle başvuran ve COVİD-19 tanısı konularak evde izolasyona alınan 

hastalara ‘hafif grup’, durumunun ağırlığından dolayı hastane yatışı verilerek servise gözlem 

altında tutulan ‘orta grup’, nedeni ne olursa olsun COVİD tanısı olup yoğun bakımda tedavi 

gören hastalar ‘yoğun grup’ olarak ayrılmıştır. Araştırmanın örneklemi araştırmaya katılmayı 

kabul eden rastgele seçilen ve hastane kayıtlarından elde edilen verilere göre belirlen gruplara 

dahil olabilecek hastalara ulaşarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini; her gruba eşit sayıda 

olacak şekilde  çalışmayı katılmayı kabul eden, 18 yaşından büyük ve  şifa ile taburcu olan 200 

hasta oluşturmaktadır. Araştırmada hospitalize olanlar ve non-hospitalize olanlar olmak üzere 

iki grup değerlendirilmiştir. Araştırmada veriler ise  ‘’Sosyodemografik Bilgi Formu’’ ve  

‘‘Pandeminin Kişisel ve Sosyal Etkileri Anketi’’ aracılığıyla  03.2020-05.2020 tarihleri 

arasında  toplanmıştır.Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler 

için IBM SPSS Statistics 25 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanılmıştır.  Çalışmada 18-30 

arası yaş grubunda olan katılımcıların non-hospitalize olmaları diğer yaş gruplarında olan 

katılımcılara göre istatistiksel açıdan anlamlı şekilde daha fazladır (X2=16,808 p < .05). ) Ek 

hastalığı olmayan katılımcıların non-hospitalize olmaları ek hastalığı olan katılımcılara göre 

istatistiksel açıdan anlamlı şekilde daha fazladır (X2=4,542 p < .05). ) Hipertansiyonu olan 

katılımcıların hospitalize olmaları diyabet ve karaciğer hastalığı olan katılımcılara göre 

istatistiksel açıdan anlamlı şekilde daha fazladır (X2=5,000 p < .05). Dolaşım problemi olmayan 

katılımcıların non-hospitalize olmaları dolaşım problemi olan katılımcılara göre istatistiksel 

açıdan anlamlı şekilde daha fazladır (X2=5,546 p < .05). Sonuç olarak 18-30 yaş arası, ek 

hastalığı olmayanların, dolaşım problemi olmayan  hastaların nonhospitalize olmaları daha 

fazladır. 
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Effect of pre-harvest oxalic acid (OA) treatments on some bioactive compounds and 

pomological properties of plum cv. Black Diamond grown in Antalya region were investigated 

at harvest time. Different OA doses (0 (control), 1 mM and 2 mM) plus surfactant (0.5 % 

Tween-20) was sprayed plum trees. Treatments were applied with mechanical sprayer at 3 key 

dates of fruit development cycle: at pit hardening (60 days after full blossom, DAFB), at initial 

colour changes (74 DAFB) and at onset of ripening (95 DAFB). For control treatment, distilled 

water plus surfactant (0.5 % Tween-20) was sprayed trees at the same dates. Plums were 

harvested at commercial ripening stage (116 DAFB). Immediately after harvest, plums were 

transported to the laboratory and analyzed. Pre-harvest OA treatments were effective in 

increasing the total anthocyanin content and total phenolic content of plums at harvest. In 

addition, the highest ascorbic acid content was obtained from OA treatments. All OA treatments 

improved the pomological properties such as fruit size and fruit weight. Generally, results 

showed that OA treatment significantly enhanced bioactive compounds of plums at harvest 

time, the 2 mM dose of OA being the most effective treatment compared to other dose. These 

findings revealed that pre-harvest OA application, especially dose of 2 mM, can be a natural 

and useful tool to improve the bioactive compounds of Black Diamond plum cultivar at harvest 

time.  
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Karpuz ıslahında meyve ve tohum ile ilişkili özellikler ve verim değerleri, ıslah seleksiyon 

kriterleri arasındaki en önemli faktörlerdendir. Bu çalışma kapsamında Kayseri ekolojik 

koşullarında 96 adet karpuz genotipi kullanılarak karpuzda morfolojik ve tarımsal özellikler 

belirlenerek, verim ve kalite bakımından üstün genotipler tespit edilmiştir. Toplam 2 adet 

kalitatif ve 20 adet kantitatif ölçüm gerçekleştirilmiş, farklı bölge kaynaklı genotipler arasındaki 

farklılıklar belirlenmiş, korelasyon analizleri ile değişkenler arasındaki ilişkiler tespit 

edilmiştir. Morfolojik veriler kullanılarak karpuz genotiplerinde benzerlik indeksine dayalı 

kümeleme analizleri gerçekleştirilmiştir. Tüm genotipler incelendiğinde verim ortalaması 

6.2±0.11 kg/m2 olarak belirlenmiştir. En küçük değer 331 numaralı genotipte (0.14 kg/m2), en 

yüksek değer 28 numaralı genotipte (13.97 kg/m2) ölçülmüştür. Verim değerlerinin meyve çap 

değerleri ile % 42, meyve ağırlık değerleri ile % 40, meyve yükseklik değeri ile % 38, meyve 

kabuk kalınlık değerleri ile % 32, bitki başına düşen meyve sayısı ile % 30 korelasyon 

gösterdiği tespit edilmiştir. Kümeleme analizlerinde birbirine en yakın genotiplerin 0.80’den 

fazla benzerlik katsayısına sahip 42 ile 203 numaralı genotipler ve 35 ile 36 numaralı genotipler 

olduğu belirlenmiştir. 241 numaralı Özbekistan orjinli tatlı karpuz genotipi, Şanlıurfa orjinli 

168 numaralı genotip ile en yakın kümelenmiştir. 331 numaralı Praecitrullus fistulosus 

genotipi, 234 numaralı C. lanatus var. citroides genotipi ile yakın kümelenmiştir.  İncelenen 

tüm özellikler bakımından genotipler arasında geniş bir varyasyon olduğu belirlenmiştir. Farklı 

genotipler arasında morfolojik karakterizasyon çalışması yapılarak gelecekte karpuzda 

yürütülecek çalışmalar için ıslah materyali niteliğinde olabilecek özellikler ortaya konulmuştur. 
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 Sürdürülebilir bir zeytin bahçesi tarımının devamı olarak, sürdürülebilir sofralık zeytin 

ve zeytinyağı üretimi karbon salınımının sınırlandırılması açısından önemlidir. Gerek sofralık 

zeytin üretiminde gerekse zeytinyağı üretiminde, işletmeye gelen zeytin meyvelerinin 

yıkanması ile başlayan üretim sürecinde yoğun bir şekilde temiz su ve enerji kullanımı söz 

konusudur. Bununla birlikte, kullanılan temiz su farklı özelliklerde atık suya dönüşürken, zeytin 

meyvesinin işlenmesi esnasında yaprak, sap, çekirdek ve posa gibi atıklar da ortaya 

çıkmaktadır. Sofralık zeytin üretiminde kostik, tuz vb. katkılar sürece dahil olurken, elde edilen 

sofralık zeytin ve zeytinyağı için farklı ambalaj malzemeleri kullanılmaktadır. Yine her iki ürün 

için de zeytinin işlenmesi esnasında elektrik ve ısı enerjisine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Gıda üretiminde sürdürülebilirlik, topraktan başlayıp son ürünün tüketiciye sunulmasına 

kadar olan yaşam döngüsünde, daha az hammadde, su ve enerji kullanımı ile minimum atık 

ortaya çıkmasını hedeflemektedir. Bu yaklaşımda, su ve enerjinin verimli kullanımı, 

yenilenebilir enerji entegrasyonu, atık oluşturmama ve atık değerlendirme de önemlidir. 

 Ülkemiz, İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkeleri ile birlikte dünyanın 

önemli zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden biridir. Özellikle Ege ve Marmara Bölgelerinde 

yoğunlaşan sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminin, bahçeden başlayan yaşam döngüsü 

boyunca sürdürülebilirlik açısından ele alınması oldukça önemlidir. 

 Bu çalışmada, hem ülkemiz, hem de dünya için önemi gittikçe artan sofralık zeytin ve 

zeytinyağının, farklı hammaddelerden farklı üretim yöntemleri ile elde edilme süreçleri 

sürdürülebilirlik açısından incelenmiştir. Bu kapsamda ilk olarak, literatürde yer alan sofralık 

zeytin ve zeytinyağı üretiminde sürdürülebilirlik konusunda yapılmış çalışmalar özetlenmiş; 

sonrasında, ülkemizde uygulanan farklı üretim yöntemleri için tüm girdi çıktılarıyla detaylı 

işlem akış şemaları oluşturulmuş ve son olarak, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için 

çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 
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ÖZET 

Amaç: Aydın ilinde kırsal bir bölgede mevsimlik tarım işçilerinin gündüz uykululuk 

durumlarının değerlendirilip ilişkili olabilecek kişisel özelliklerin, alışkanlıklarının, çalışma 

koşullarının saptanması amaçlanmıştır. 

Gereç Yöntem: Kesitsel bir çalışmadır. Anket uygulaması, mevsimlik tarım işçisi olarak 

çalışan 170 tarım işçisi ile Ocak - Şubat 2020 tarihlerinde yüz yüze görüşmeler şeklinde 

gerçekleştirilmiştir. Toplam 8 durumdan oluşan Epworth Uykululuk Ölçeği (0-9 puan normal, 

10-15 hafif-orta, 16 ve üzeri ise ağır uykululuk durumu)  ve 12 soruluk anket kullanılmıştır. 

Uykululuk durumu yanı sıra kişisel özellik ve alışkanlıklar, sağlık durumu, çalışma zamanı 

sorgulanmıştır. Uyku durumu ile diğer kategorik değişkenler ilişkilerinin tespitinde SPSS 23.0 

aracılığı ile multinominal lojistik regresyon kullanılmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların % 42,9’si kadın ve yaş ortalaması 49,6 ± 14’dır. Çalışma grubunun 

%81,2’si evlidir; %8,2’si okuryazar değil iken %34,’i orta ve üzeri eğitime sahiptir. 

%67,6’sında kronik hastalık mevcut, %58,2’si fazla kilolu ve %40,0 sigara kullanmaktadır. 

%51,8’i 8 saatten uzun ayakta kalmaktadır. %8.8’i haftalık çalışma süresi olan 45 saatten fazla 

çalışmaktadır. Çalışma kapsamındaki mevsimlik tarım işçilerinde gündüz aşırı uykululuk 

%31,8 (ağır uykululuk %10,6, hafif- orta uykululuk %21,2) bulunmuştur. Uykululuk durumu 

ile VKI, sigara tüketimi, çalışma sırasında günlük ayakta kalma süresi ve kas iskelet sistemi 

ağrı varlığı ilişkili saptanmıştır. Bu grupta fazla kilolu olmak, ağır uykululuk riskini 7,47 (%85 

GA 1,64-33,95) kat; 8 saatten daha uzun süre ayakta kalmak 4,46 (%85 GA 1,38-14,37) kat 

arttırmaktadır. Uzun süre ayakta kalmak aynı grupta hafif veya orta uykululuk durumunu ise 

2,26 (%85 GA 1,04-4,88) kat arttırmıştır. Sigara kullananlarda ağır uykululuk durumu 5,85 

(%85 GA 1,26-26,63) kat, şiddetli kas iskelet sistemi yakınması olanlarda ise 8,10 (%85 GA 

2,49-26,36) kat fazla bulunmuştur. 

Sonuç: Mevsimlik tarım işçilerinde gündüz uykululuk durumu toplumda görülme sıklığından 

fazladır ve önemli bir işçi sağlığı problemidir. Çalışanların gündüz uykululuk durumu ile ilişkili 

saptanmış alışkanlıklar, çalışma koşulları, kas iskelet sistemi sorunları değiştirilebilir ve 

değiştirildiğinde yaşam konforuna olumlu çıktıları olabilecek parametrelerdir. 

Anahtar Kelimeler: Epworth uykululuk ölçeği, işçi sağlığı, çalışma koşulları, alışkanlıklar, 

obezite 
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UZAYDA İNSAN: MİKROGRAVİTENİN KARDİYOVASKÜLER SİSTEM 

ÜZERİNE FİZYOLOJİK ETKİLERİ 

Sözel Bildiri  

Ferhat Şirinyıldız 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 

 

İnsanın uzaya merakı binlerce yıllık geçmişe dayansa da, uzay macerası 60 yıl önce 

gerçekleşebilmiştir. Günümüze dek, yolcu gözlemleri, uzay simülasyonları ve deneysel 

modeller ile multidisipliner şekilde uzayın insan fizyolojisi üzerine etkileri araştırılmıştır. Eğer 

insanoğlu uzayda bir yaşam hayal ediyorsa, öncelikle bu koşulların neden olduğu fizyolojik 

değişimleri ve adaptasyon süreçlerini incelemelidir. Bu çalışmada, uzay şartlarında 

kardiyovasküler sistemdeki fizyolojik değişim ve manuplatif uyum süreçleri değerlendirmiştir. 

Uzay şartlarının dünyadan temel farklarından birisi gravitenin (yerçekimi) çok düşük olmasıdır. 

Buna mikrogravite adı verilir.  Kardiyovasküler sistem, doku ve organlara gerekli miktarda 

kanın gönderilmesinden sorumlu olsa da, vücuda uygulanan yerçekiminin, kan basınçlarını ve 

kan dolaşımını önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Dolayısıyla uzaya gönderilecek 

yolcuların aşması gereken asıl problem, mikrogravite koşullarında sağlıklı bir dolaşım 

aktivitesine sahip olabilmektir. Arteriyel kardiyak-kronotropik barorefleks, yolculuk sonrası 

hipovolemiye yanıt olarak uygun şekilde işlev göstermektedir. Çünkü yapılan testlerde tüm 

yolcuların, uzay yolculuğundan sonra postüral taşikardi sergilediği gözlenmiştir. 

Mikrogravitede, yerçekimsel basınç gradyanları dolaşımda yoktur, bu nedenle serebral kan 

akışına aslında normalden daha yüksek bir kan basıncı eşlik eder ve barorefleksif 

vazokonstriksiyon kronik olarak yetersiz uyarılır. Tersi şekilde, alt ekstremitelerde ise normal 

yerçekimine kıyasla düşük basınç uygulanmaktadır. Eğer uygun adaptasyonlar geliştirilmezse, 

alt ekstremite dolaşımında kronik yerçekimi baskısı eksikliği, yerel arteriyolar yapıyı ve işlevi 

tehlikeye sokabilir.  

Vücudun fizyolojik koşullarını ve homeostazı sürdürmek için, besin ve atık içeren sıvılar 

dokulara ve dokulardan taşınmalıdır, kardiyovasküler sistemin temel amacı budur. Bu taşıma, 

kan ve lenfatik damarlar yoluyla gerçekleşir. Starling-Landis’in denklemi, kılcal damarlar ve 
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interstisyel sıvı arasındaki sıvı akışını tanımlar. Starling-Landis’e göre, damarlar ve 

interstisyum arasındaki sıvı dengesini belirleyen dört kuvvet vardır: interstisyel kolloid ozmotik 

basınç, plazma kolloid ozmotik basınç, interstisyel sıvı basıncı ve kılcal kan basıncı. Starling-

Landis dengesindeki sıvı basınç faktörleri yerçekimi kaybından etkilenir ve dokuya sıvı akışına 

karşı koymak için yalnızca kanın kolloid ozmotik basıncı kalır. Yerçekimi ivmesinin sıfıra 

düştüğü mikrogravitede doku ağırlığı esasen sıfırdır; böylece ortalama olarak interstisyel sıvı 

basıncı düşer ve transmural basınç yükselir. Bunun sonucunda, interstisyel sıvı basıncının 

düştüğü vücudun üst bölgelerinde, transkapiller sıvı akışı dokuya doğru kayarak bölgesel 

ödemlere neden olur. Lenf akışı büyük ölçüde doku deformasyonuna ve yerel hidrostatik 

gradyanlara bağlı olduğundan, lenfatik fonksiyonun uzayda 120 gün üzerinde geçirilecek 

zamanlarda sorun yaratacağı endişesi vardır. Mikrogravitenin neden olduğu kardiyovasküler 

etkilerin giderilmesi için, geliştirilmiş farklı yaklaşımlar bulunmaktadır: yüksek basınçlı 

kabinler, taban ağırlıklı kıyafetler, insan santrifüjü, özel antrenmanlar.  Örneğin, bungee 

kordonu destekli koşu bandı egzersizi her ne kadar tam başarı sağlayamasa da yolcuların venöz 

dönüşleri üzerinde olumlu etkiler oluşturabilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Fizyoloji, Kardiyovasküler sistem, Uzay 
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ÇEKİRDEKTEN SPORTİF BAŞARIYA: KAHVE VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ 

Sözel Bildiri 

Ferhat Şirinyıldız 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı 

Kahve, henüz 3. yüzyılda bir keçi çobanı tarafından Etiyopya’da keşfedildiği belirtilen, modern 

dünyada en çok tüketilen içeceklerden bir tanesidir. İstatistikler, batı toplumlarında ortalama 

kahve tüketiminin günde 2-4 fincan arasında değiştiğini göstermektedir. Batı ülkeleri 

demlenmiş kahveyi tercih ederken, Kuzey Avrupalılar arasında hazır kahve popülerdir. 

Haşlanmış kahve, Balkan bölgesi, İrlanda, Kuzey Afrika ve Türkiye’de sıklıkla tüketilmektedir. 

Kahve oldukça karışık bir biyoaktif içeriğe sahiptir. Yapılan çalışmalar kahvede; klorojenik 

asitler, polifenoller, diterpenler, kafein ve kafein metabolitleri gibi çok sayıda biyoaktif bileşik 

bulunduğu sonucuna varmıştır. Kahvenin sahip olduğu tıbbi ve fizyolojik etkiler; kafein, 

klorojenik asit ve kafeestol gibi çeşitli biyoaktif bileşiklerin varlığı ile ilişkilendirilmektedir. 

Uzun yıllar boyu özellikle kafein üzerine yapılan detaylı çalışmalar ile, kafeinin antiproliferatif, 

antianjiyojenik, antimetastatik aktiviteler, artmış yağ oksidasyonu ve kaslarda glikojen 

mobilizasyonu, artan lipoliz ve azalan vücut yağı gibi çeşitli biyolojik etkiler gösterdiği 

saptanmıştır.  

Sporcuların günlük tüketmesi gereken makro ve mikro bileşenler hassas şekilde kontrol 

edilmelidir. Bu dengelerin sağlanmasında spor branşı, cinsiyet, yaş, kilo, klasman, kondisyon, 

vücut yapısı başta olmak üzere sayısız değişken etki etmektedir. Bu konuda sporcuların 

diyetlerinin belirlenmesinde en önemli rehber yapılan bilimsel çalışmalar olmaktadır. 

Sporcunun performansında artışın sağlanabilmesi, ancak bu şekilde mümkün olabilmektedir. 

Özellikle, güç ve tekniğin birlikte önem taşıdığı spor dallarında uzun süredir dopinge karşı 

önemli bir mücadele yürütülmektedir. Sporcunun performansını çeşitli kimyasal veya biyolojik 

ajanlar ile artırmak, hem spor etiğine hem de sporcu sağlığına ciddi zararlar vermektedir. Ayrıca 

hukuki bağlamda yasaklar nedeniyle yaptırımlara tabidir. Bu yüzden hem doping olarak 

nitelendirilmeyen hem de sporcunun performansında olumlu değişikliklerin gözlendiği kafein 

gibi doğal bileşenler bu alanda önemini giderek artırmaktadır. Kahve tüketiminin, özellikle 

kafein bağlamında, egzersiz performansı üzerindeki etkilerini inceleyen çeşitli meta-analizler 

yapılmıştır. Bunlar, farklı egzersiz türlerinde aerobik dayanıklılık performansı ve tek tekrarlı 

maksimum kuvvet, izokinetik zirve torku, dikey sıçrama yüksekliği, kas dayanıklılığı gibi 

parametrelerin kafein ile ilişkisini incelemiştir. Elde edilen sonuçlar, kahve tüketimi ile 

incelenen parametreler arasında anlamlı etkileşimler olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fizyoloji, Kahve, Performans, Sporcu 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIŞIYLA MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ: 

PSİKOSOSYAL AÇIDAN BİR DEĞERLENDİRME 

Sözel Bildiri 

İsmail Can ATAŞ1, Muammer ERDEN2 

1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 

2 Öğretim Görevlisi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Bitkisel ve Hayvansal Üretim 

Bölümü 

 

Tarım, birçok ülkede gerek iş gücüne katılımdaki payı, gerek istihdam yöntemindeki 

çeşitlilikleri, gerekse iş ve işçi ilişkisinin karmaşık yapısı nedeniyle önemli sektörler arasında 

yerini almaktadır. İş yaşamındaki teknolojik ilerlemelerle gelişen tarım sanayisinin yanı sıra 

tarım faaliyetlerindeki kas gücüne yönelik istihdam hala azımsanamayacak bir paya sahiptir. 

Bunlardan biri de mevsimsel olarak değişen tarımsal üretimde görev almak üzere, belirli bir 

dönem için ikamet ettikleri yerden tarım çalışmasının sürdürüldüğü başka bir yere göç eden 

mevsimlik tarım işçileridir. Ülkemizde dönemlik olarak belirli bölgelerde yoğunlaşan bu tarım 

iş gücü talebini karşılayan mevsimlik tarım işçileri, daha çok Orta, Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerinden İç Anadolu, Çukurova, Karadeniz, Ege ve Marmara bölgelerine doğru 

göç etmektedirler. Tarım işçisi bireyin tek başına ya da ailesiyle birlikte gerçekleştirdiği bu 

göçte, gidilen tarım bölgesindeki mevsime göre hasat, ekim-dikim, çapalama vb. işler 

yapılmaktadır. Mevsimlik tarım işçileri hem yaptıkları işin niteliği gereği hem de değiştirdikleri 

fiziksel ve sosyal çevre gereği birçok tehlike ve riskle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunlardan 

ilk akla gelenler, genel olarak sabit çalışan diğer tarım işçilerinin de sık karşılaştığı ağır 

kaldırma, sürekli tekrarlayan hareketlerde bulunma, tarım ilaçları veya hayvansal gübre ile 

temas etme, kırsal alanda, açık havada bulunma vb. gibi çalışma sırasında meydana gelen 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerdir. Bu tehlikelerin yanı sıra diğer tarım işçilerinden 

farklı olarak mevsimlik tarım işçileri, daha fazla kayıt dışı istihdam, daha uzun çalışma saatleri, 

daha düşük ücretler, daha fazla iş güvencesizliği, kötü barınma ve beslenme koşulları, eğitim-

sağlık imkanlarına kısıtlı erişim ve bulundukları bölgede sosyal dışlanma gibi ekstra 

psikososyal tehlikelerle de karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu çalışmada toplanan bilgiler 

doğrultusunda mevsimlik tarım işçilerinin hem iş hayatı hem de sosyal yaşamlarında 

karşılaştıkları sorunların çoğunun doğrudan ya da dolaylı olarak psikososyal risklere neden 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumun ortadan kaldırılması için mevsimlik tarım işçilerine 

yönelik sosyal hizmet destekli iş sağlığı ve güvenliği çalışmaların arttırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Mevsimlik Tarım İşçileri, Psikososyal Riskler 
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BURSA’DA YER ALAN ÇOCUK PARKI TOPRAKLARINDA CİVA SEVİYELERİ 

VE SAĞLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Sözel Bildiri  

Ozan Veli Kaya1, Hatice Kübra Gül1, Perihan Binnur Kurt Karakuş1 

1Bursa Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 

Çocuklar, kirleticilere maruziyet hususunda en savunmasız alıcı olduklarından, oyun alanları 

önemli ancak çoğu zaman gözden kaçan bir maruz kalma noktasını temsil etmektedir. Mevcut 

çalışmada, Bursa ilinde belirli çocuk oyun parklarından toplanan toprak örneklerinde civa (Hg) 

miktarları değerlendirilmiştir. Çocukların parkta geçirdikleri süreçte maruz kaldıkları Hg’dan 

kaynaklanan olumsuz sağlık etkilerini değerlendirmek için Mart-Nisan 2021'de Bursa'daki 

(Türkiye) 23 belediye oyun alanından toprak örneği toplanmıştır. Toprak örnekleri 2 mm 

elekten elenmiş ve DMA-1 (Direct Mercury Analyzer) cihazı ile Hg analizi gerçekleştirilmiştir. 

Çocuk parkı topraklarında Hg konsantrasyonlarının 0,018 ila 0,197 mg/kg (ıslak ağırlık) 

arasında değiştiği, ortalama Hg konsantrasyonun 0,077 mg/kg olduğu ve bunun da arka plan 

değerinden (0,049 mg/kg) yaklaşık 1,5 kat daha yüksek olduğu saptanmıştır. Toprak 

Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde Hg için verilen sınır değerin (6≤pH<7 için 0,5 mg/kg; 

pH≥7 için 1,0 mg/kg) aşılmadığı görülmüştür. Kanserojen ve kanserojen olmayan günlük alım 

miktarları yutma yoluyla maruziyet için sırasıyla 3,57x10-7 ve 7,13x10-7 mg/kg.gün; dermal 

temas yoluyla maruziyet için sırasıyla 3,00x10-10 ve 5,99x10-10 mg/kg.gün olarak belirlenmiştir. 

Risk değerlendirmesinin sonuçları, en yüksek riskin toprak partiküllerinin yutulmasıyla ilişkili 

olduğunu olduğunu göstermiştir. Kanserojen risk değerinin hesaplanması için gerekli olan 

kanser eğim faktörü (CSF) Hg için literatürde mevcut olmadığından yalnızca kanserojen 

olmayan risk değerlendirilmiştir. Tehlike indeksi (HI) (6,38x10-4) EPA tarafından verilen 

güvenli değeri (HI<1) aşmamıştır. Sağlık riski değerlendirmesinin sonuçları, çocuk parkları 

civarındaki toprakta bulunan Hg kirlilik düzeyi açısından kanserojen olmayan olumsuz bir 

sağlık etkisinin olmadığını göstermiştir. Potansiyel Ekolojik Risk Endeksi (PERI) sonuçları, 10 

toprak örneğinde düşük ekolojik risk seviyesi; kalan parklarda ise orta (7 örnek) ve önemli 

derecede (6 örnek) ekolojik risk seviyesi olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Civa, çocuk parkı, risk değerlendirmesi 
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COVID-19’UN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ: MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ 

Sözel Bildiri 

Gözde AYGÜN ¹, Gülfer FİDAN ², Media SUBAŞI BAYBUĞA ³ 

¹Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi- Acil Yoğun Bakım, Aydın 

²Bursa Şehir Hastanesi- Genel Yoğun Bakım, Bursa 

³Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 

Muğla 

 gozde.-aygun@hotmail.com 

ÖZET 

 
Tarihsel süreç içerisinde insanoğlu; toplum sağlığı ve sosyal düzende bozulmalara 

yol açan ve önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkan  Ebola, Domuz gribi, Zika, 

SARS, MERS, Kuş gribi gibi pandemilerle yüzleşmiştir. Wuhan'da başlayan COVID-19 

salgınına, SARS-CoV-2 virüsü neden olmuş, hızlı yayılım göstererek tüm dünyayı etkilemiş, 

uluslararası acil bir halk sağlığı problemine dönüşerek çağın pandemisi olarak tarihte yerini 

almıştır. Pandeminin nedeni olarak gösterilen virüs küresel boyutta sağlığı tehdit etmektedir. 

Bu süreçte özellikle toplumun pandemiye hazırlıksız yakalanması var olan sağlık ve sosyal 

sistemlerde bozulmalara neden olarak, özellikle toplumda savunmasız olan risk gruplarını 

COVID-19 yönünden etkileyerek ciddi sorunlara yol açmıştır. COVID-19 tüm toplumu 

tehdit etmekle birlikte; belirli toplumlarda adaletsiz yayılım göstererek kaliteli halk sağlığı 

bakımı alma ve tıbbi hizmetlere yeterli erişim anlamında risk gruplarını orantısız bir şekilde 

etkilemektedir. Toplumda risk grubu olarak adlandırılan; engelliler, yaşlılar, mahpuslar, 

çocuklar, göçmenler, yoksullar ve işçiler COVID-19’dan olumsuz anlamda en fazla etkilenen 

gruplardır. Özellikle işçi grubu içerisinde yer alan, yaşam biçimleri, çalışma koşulları 

nedeniyle mevsimlik işçiler daha kırılgan gruptur. COVID-19 pandemisinde mevsimlik 

tarım işçilerinin incinebilirliğini artıran faktörler; yetersiz temiz su ve sanitasyon, sağlık 

hizmetlerine erişememe, malnütrisyon, kalabalık ve yetersiz alt yapısı, olumsuz yaşam 

koşulları, günlük ücretle kayıt dışı çalışma ve herhangi bir kronik hastalığa sahip olmadır. 
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Her ne kadar pandeminin kontrol altına alınmasında, sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen 

uygulamaları önerilse de; bu grupta yer alan bireylerin yaşam biçimi ve çalışma 

koşullarından kaynaklı önerilen uygulamaları yerine getirememesi onları COVID-19 

yönünden daha dezavantajlı bir konuma sokmaktadır. 

Pandeminin kontrol altına alınmasının temel koşulu şüphesiz ki halk sağlığı 

uygulamalarıdır. Savunmasız gruplara yönelik sağlık hizmetlerinin planlanması ve 

yürütülmesi multisektörel ve multidisipliner yapılanmayı gerekli kılmaktadır. Bu anlamda 

birinci basamakta sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan halk sağlığı hemşireleri 

ekip işbirliği yaklaşımı doğrultusunda toplumdaki bireylerle yakın temas, işbirliği yaparak, 

sağlığın diğer belirleyicilerinin neden olduğu eşitsizlikleri saptayarak rollerini 

gerçekleştirmektedir. Halk sağlığı hemşireleri toplumda dezavantajlı gruplara yönelik 

savunucu, araştırmacı, eğitici, liderlik, vaka yöneticisi, bakım verici rollerini kullanarak 

pandemi sürecinin yönetimine katkı sağlamalıdır. Ayrıca halk sağlığı hemşireleri bu gruba 

yönelik olarak geliştirilecek hizmetlerin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve 

yapılacak düzenlemelerde aktif rol alarak mevsimlik tarım işçilerinin sağlıklarının korunması 

ve geliştirilmesini desteklemelidir.  

Anahtar Kelimeler: COVID-19, halk sağlığı hemşireliği, mevsimlik-tarım işçiliği  
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ŞEBEK VADİSİ ALIÇ GENOTİPLERİNİN BAZI POMOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Sözel Bildiri 

Hakan KELES 

Yozgat Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü 

Türkiye, florasında bulunan 163 familyaya ait 1225 cins ve 3000’ i endemik olmakla beraber 

9000 taxa ile Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça zengin bitkisel gen havuzuna sahiptir.  Yer altı 

veya yer üstü kaynakları gibi ülkelerin doğal zenginlikleri arasında sayılan bitkisel gen 

kaynaklarının tahrip edilmesi ve elden çıkması oldukça kolaydır buna karşılık yenilenebilirliği 

oldukça güçtür. İçinde bulunduğumuz yüzyılda uygulanan modern tarım teknikleri sebebiyle 

bitkilerde genetik farklılık azalmış, bitkisel genetik kaynak havuzundaki tahribat ciddi 

seviyelere ulaşmıştır. Bu tahribatın önüne geçilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla 

var olan bitkisel gen kaynakların titizlikle belirlenmesi, koruma altına alınması ve kullanılması 

oldukça önem arz etmektedir. Alıç (Crataegus spp.), ülkemizin bitkisel gen kaynakları arasında 

bulunan ve doğal olarak oldukça yaygın bir şekilde yayılış gösteren önemli yabani meyve 

türlerinden birisidir.   

Bu çalışma, 2019-2020 yıllarında Yozgat ili Aydıncık ilçesi Şebek Vadisi’ nde yürütülmüştür. 

Aydıncık ilçe merkezine yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunan bölge, barındırdığı kaynak suları, 

mikro klima ve ev sahipliği yaptığı bitki örtüsü ile (yabani fındık, meşe, gürgen, ıhlamur, ahlat, 

alıç, ardıç, kayın vb.) dikkat çeken yerlerden birisidir. Yaklaşık 7 km boyunca uzanan vadinin 

en yüksek noktası 1555 m iken en düşük noktası yaklaşık 900 m dir. Bu bölgede bulunan alıç 

genotipleri ilk yıl verim, hastalık ve zararlı durumu, ağaç gelişimi gibi özellikleri göz önünde 

bulundurularak elemeye tabi tutulmuştur ve yaklaşık 30 alıç genotipi arasından 10 tanesi 

değerlendirmeye uygun bulunarak bu genotiplerin öncelikle bazı pomolojik özellikleri (meyve 

eni, meyve boyu, meyve ağırlığı, çekirdek ağırlığı, çekirdek sayısı, randıman, meyve rengi, 

aroma, SÇKM, titre edilebilir asitlik ve C vitamini) incelenmiş ve tür tespitleri yapılmıştır. 

İncelenen 10 alıç genotipinden 2 tanesinin Crataegus tanacetifolia, 8 tanesinin Crataegus 

orientalis türüne ait olduğu belirlenmiştir. Genotiplerin meyve ağırlıklarının 0,74 g – 5,00 g 

arasında, randımanlarının % 67,30 - % 81,13 arasında, meyve enlerinin 12,88 mm – 22,26 mm 

arasında, meyve boylarının 12,93 mm – 19, 53 mm arasında, SÇKM içeriklerinin 1,25 – 3,40 

arasında, titre edilebilir asitlik değerlerinin 0,60 - 1,18 arasında ve C vitamini içeriklerinin ise 

22,01 – 50,21 mg g-1 arasında olduğu belirlenmiştir. 6 genotipe ait meyvelerin renklerinin 

turuncu-kırmızı, 1 genotipe ait meyvelerin renklerinin sarı, 1 genotipe ait meyvelerin 

renklerinin sarı-kırmızı ve 2 genotipe ait meyvelerin renklerinin ise kırmızı renkli oldukları 

tespit edilmiştir. Ayrıca meyvelerin aroma özelliklerinin incelendiği çalışmada 3 genotip aroma 

bakımından 1 puan alırken, 5 genotip 3 puan ve 2 genotip 5 puan almıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Yozgat, Şebek, Alıç, pomoloji 
 
 



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

 
 

TURK-COSE 2021 
 3. Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi 

Bildiri Özeti  
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*Yüksek Lisans Öğrencisi 

*beyzaozyurek97@hotmail.com 

 

Çalışma kapsamında, konjuge linoleik asit içeriği zenginleştirilmiş köftelerin sous vide 

yöntemi ile pişirilmesinin köftenin yağ asidi kompozisyonu, TBARS, pH, tekstür ve 

duyusal özellikleri üzerine etkisi araştırılmıştır. %3.75 oranında KLA ilavesi yapılan 

köfteler 65˚C ve 95˚C sıcaklıkta 30 ve 120 dk süre ile sous vide tekniğinde ve 180 

˚C’de 6 dk ızgarada pişirilmiştir. Hem ızgara hem de sous vide yöntemi ile pişirilen 

köfte örneklerinin pH değerinin önemli seviyede artırdığı tespit edilmiştir. Sous vide 

yöntemiyle pişirilen KLA içeriği zengin köfte örneklerinin TBARS seviyesinin önemli 

seviyede daha düşük olduğu belirlenmiştir. sous vide yöntemi ile pişirilen ve KLA içeren 

köfte örneklerinin springiness, cohesiveness, resilience ve chewiness değerinin kontrol 

grubuna benzer seviyede olduğu tespit edilmiştir. Köfte hamuruna KLA ilavesi 

köftelerin palmitik, palmitoleik ve linolenik asit içeriğini arttırırken stearik asit içeriğini 

azaltmıştır. Ancak oleik, linoleik, SFA MUFA ve PUFA değerlerinde önemli bir 

değişiklik olmamıştır. KLA ilavesine bağlı olmaksızın ızgara ile pişirilen köftelerde 

stearik linoleik ve linolenik asit miktarı artarken palmitik, palmitoleik ve oleik asit içeriği 

azalmıştır (P<0.05). Sous vide yöntemi ile pişirme işlemi sonucunda köfte örneklerinin 

SFA miktarları artarken PUFA miktarları azalmış, MUFA miktarlarında önemli değişiklik 

gözlemlenmemiştir. KLA ilavesine bağlı olarak köfte karışımının KLA miktarı önemli 

seviyede artmış ve kullanılan KLA kaynağı önemli oranda cis9, trans 11 ve trans 10, 
cis 12 izomer içerdiği için bu izomerlerin miktarında önemli seviyede artış 

gerçekleşmiştir. Ete uygulanan hızlı ve kuru ısının et yüzeyindeki denatürasyona ve 

kabuklaşmaya neden olduğu bu durumun da ızgarada pişirilen etlerin sous vide 

yöntemi ile pişirilen etlerden daha koyu renkli olduğu panelistler tarafından da 

gözlemlenmiştir. Köfte örneklerine KLA ilavesinin duyusal olarak genel kabul 

edilebilirliğe olumsuz bir etkisi belirlenmemiştir. 

Anahtar Kelimeler: Konjuge linoleik asit, sous vide, köfte 
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In the study, the effect of sous vide method cooking meatballs with enriched conjugated 

linoleic acid content on fatty acid composition, TBARS, pH, texture and sensory 

properties of meatballs was investigated. Meatballs with 3.75% CLA addition were 

cooked at 65˚C and 95˚C for 30 and 120 minutes in sous vide technique and at 180 ° 

C for 6 minutes on the grill. It was found that the pH value of the meatball samples 

significantly increased as a result of the cooking process performed with both the grill 

and sous vide method. It was determined that TBARS level of meatballs with rich CLA 

content cooked by Sous Vide method was significantly lower. It was determined that 

springiness, cohesiveness, resilience and chewiness values of CLA enriched meatball 

samples cooked by sous vide method were higher and Gumminess value was similar 

to the control group. The addition of CLA to the meatball dough increased the palmitic, 

palmitoleic and linolenic acid content of the meatballs, while decreasing the stearic 

acid content. However, there was no significant change in oleic, linoleic, SFA, MUFA 

and PUFA values. While stearic, linoleic and linolenic acid contents increased, palmitic, 

palmitoleic and oleic acid contents decreased in all meatball samples cooked by grill. 

As a result of the cooking process with the sous vide method, the SFA amounts of the 

meatball samples increased, while the amount of PUFAs decreased, and no significant 

change was observed in the amount of MUFA. 
Due to the addition of CLA, the amount of total CLA in the meatball mixture increased 

significantly and the amount of these isomers increased significantly as the CLA source 

used contained significant amounts of cis9, trans 11 and trans 10, cis 12 isomers. It 

was also observed by the panelists that the fast and dry heat applied to the meat 

caused denaturation and crusting on the meat surface, and that the meats cooked on 

the grill were darker than the meats cooked with the Sous vide method. No adverse 

effect on the overall sensory acceptability of CLA addition to meatball samples was 

observed. 
 

 

Keywords: Conjugated linoleic acid, sous vide, meatballs 
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*Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
Bölümü 

 

Toprak organik maddesinin (SOM), atmosfer ve canlı bitkilerin toplamından daha fazla organik 

karbon içerdiği, bitki, su kalitesini ve CO2 emisyonunu doğrudan etkilediği bilinmektedir. 
Ayrıca verimli bir toprak için vazgeçilemez olan organik maddenin toprağın fiziksel, kimyasal 

ve biyolojik özellikleri üzerine olan katkısı oldukça büyüktür. İyi gübrelenmiş topraklarda bile, 

toprak verimliliği toprak organik maddesinin kaybı ile azalmaktadır. Toprak organik maddesi 

(SOM) bitki, hayvan veya mikrobiyal kökenli ve nispeten ayrışmış, yüksek oranda ayrışmış ve 

ayrışmamış durumda olabilir. SOM sürekli değişime uğrayan heterojen bir materyal olduğu 

için, karakterizasyon için herhangi bir yaklaşım tek başına yeterli olmamaktadır. 

Karakterizasyon ve fonksiyonel amaçlar için SOM farklı fraksiyonlara ayrılmıştır. 

Fraksiyonasyon için fiziksel, kimyasal, biyolojik veya biyokimyasal yaklaşımlar mevcuttur. 

Buna ek olarak, karasal ekosistemlerde farklı humus formlarının gelişimini ayırt etmek için bazı 

morfolojik karakterlerde kullanılır. Farklı disiplin kollarının toprak organik maddesine farklı 

bakış açılarıyla yaklaşmaları kafa karışıklığına neden olabilmektedir. Bu sebeple, bu çalışmada, 

ortaya çıkan bu kafa karışıklığını ve organik madde fraksiyonları hakkında bilgi kirliliğini 

gidermek amacıyla, organik madde ve organik maddenin fraksiyonlarının karakterizasyonu ile 

ilgili bugüne değin yapılmış çalışmalar irdelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Humus, humik asit, fulvik asit. 
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Özet  

Civa, ağır metallerin içerisinde hem çevresel ortamlar hem de canlılar için en toksik 

kirleticilerden birisidir. Biyobirikim özelliğinden dolayı insan vücudu, ekosistem ve biyotik ve 

abiyotik çevresel ortamlar için ciddi olumsuz etkilere sebep olabileceği bilinmektedir. Çevresel 

ortamlara karışan civanın kaynakları doğal ve insan kaynaklı olmak üzere iki ana başlık altında 

incelemek mümkündür.  Doğal kaynaklar arasında volkanik ve madenler üzerindeki doğal 

olaylar, okyanus bölgesi ya da deniz sedimentleri, jeotermal kaynaklar (coğrafik olayların) ana 

kaynak olarak sıralanırken insan aktivitelerinden kaynaklı civanın kaynakları arasında ise fosil 

yakıtlar ve altın madenciliği ilk sıralarda gelmektedir.  

 

Civa; yarı uçucu özelliğe sahip olan, bu özelliği sebebi ile de kullanıldığı/bulunduğu 

bölgelerden başka bölgelere taşınabilme özelliği olan ve atmosferik kirleticilik potansiyeline 

dair farkındalık yeni ancak kullanımı çok eskiye dayanan bir kirleticidir. 

 

2013 yılında hazırlanan ve 2017 yılında yürürlüğe giren uluslarası Minamata sözleşmesi 

civa kirliliğinin muhtemel kaynaklarını, bu kaynakların kontrollü olarak sınırlandırılmasını ve 

kullanımına ilişkin yasakların oluşturularak uygulanmasını ve bu uygulamalara dair takvimi 

düzenlemektedir. Aynı zamanda insan sağlığını ve çevreyi, civa ve bileşiklerinin insan kaynaklı 

emisyonlarından ve salımlarından korumayı amaçlamaktadır. 2020 yılı itibari ile söz konusu 

sözleşme 128 ülke tarafından imzalanmış olup bu ülkelerden 124’ü ise anlaşmayı yürürlüğe 

koymuş durumdadır. Ülkemiz, sözleşmeyi 24 Eylül 2014 tarihinde Japonya, İsviçre, Uruguay 

ve ABD’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda imzalanmış ancak henüz resmen taraf 

olmamıştır (TCÇŞB 2018).  

 

Bu çalışmada; Minamata Sözleşmesi kapsamı, bu sözleşmeye konu olan civa kirliliği, 

muhtemel etkileri ve ülkemizde civa kirliliğine yönelik çalışmaların incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bunun yanısıra uluslararası literatürde hava ortamındaki çalışmaların 

bibliyometrik analizleri yapılarak civa ile ilgili çalışmaların değerlendirilmesi ve literatürün 

trendinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Minamata sözleşmesi, civa kirliliği, çevresel kirleticiler  
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Pestisitler, insanların her gün maruz kaldıkları önemli bir çevre kirleticisi grubunu temsil 

etmektedir. Başta tarım olmak üzere geniş bir kitle tarafından kullanılması nedeniyle dünden 

bugüne kullanımı devam etmektedir. İnsanların ilk pestisitle tanışması M.Ö. 4500 yıl önce 

Antik Mezopoyamya’da Sümerlerin kükürt kullanmasıyla başlamıştır. Papirüs üzerinde bit ve 

pireye karşı insektisitlerin hazırlanışına dair kayıtlar bulunmuştur. Hatta Homer, M.Ö. 1000’li 

yıllarda kükürt fumigasyonunda söz etmekte olup Democraticus ise bazı tarımsal ürünlerde 

fungal etmenlerin önlenebilmesi için zeytin ekstresi ile yağlamayı önermiştir. Çinliller ağaçları 

böceklerden korumak için karıncalardan yararlanmaktaydı ve 900’lü yıllarda bahçe 

zararlılarına karşı arsenik kullanmıştır. Pestisit olarak kullanılan ilk maddeler arsenik ve kükürt 

olmuş daha sonra botanik kökenli maddeler kullanılmaya başlanmıştır. 1940’lı yıllarda ilk 

sentetik pestisitin bulunmasıyla tarımsal üretimde vazgeçilmez bir hal alan tarım ilaçlarının 

aşırı ve bilinçsiz kullanımı nedeniyle günümüze kadar birçok olumsuz sonuç doğurmuştur. 

Zaman içerisinde pestisitlerin kullanımından kaynaklı ekosistemde negatif değişimleri 

görebilen ünlü Biyolog Rachel Carson ‘Sessiz Bahar’ adlı kitabı yazarak toplumda farkındalık 

yaratmış ve bugünkü Çevre Koruma Ajans’ının (EPA) oluşumunun temelini atmıştır. Özellikle 

UNO (United Nations Organization) verilerine bakıldığında 2030 yılında dünya nüfusu 8 

milyardan fazla ve 2050 yılında %34 oranında nüfus artışıyla 9.1 milyardan fazla olacağı 

tahmin edilmektedir. Dünya nüfus artışına paralel olarak 30 yıl sonrasında pestisit tüketiminin 

50 milyon metrik tona ulaşacağı öngörülmektedir. İnsanoğlunun pestisit ile serüveni dünden 

bugüne kadar devam etmiş olup gelecekte ise artacağı tahmin edilmektedir. Modern tıbbın 

kurucuları arasında yer alan Paracelsus’da dediği gibi ‘‘Her madde zehirdir. Zehirli olmayan 

madde yoktur; zehir ile ilacı ayıran dozdur.’’ 

 

Anahtar Kelimeler: Pestisit, Tarım, Pestisit Tarihi  
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Özet 

Bu çalışmada, yüksek çevre sıcaklığında yetiştirilen etlik piliçlerin içme suyu 

soğutulması ve farklı yerleşim sıklıklarının bazı refah parametreleri (ayak tabanı yangısı, tarsal 

bölge yangısı, tüy kirliliği, yürüme skoru, tüy zararı skoru), hareketsizlik süresi ve 

heterofil/lenfosit oranı üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada, içme 

suyu sıcaklığına (10°C ve oda sıcaklığı) göre iki grup, yerleşim sıklığına (12, 15 ve 18 piliç/m2) 

göre üç grup ve her grupta dört tekrar grubu (3x2x4=24 bölme) olmak üzere toplam etlik piliç 

sayısı 360 adet olarak planlanmıştır. 

Araştırmada ayak taban ve tarsal bölge yangısı ile tüy kirliliği üzerine içme suyu 

sıcaklığı ve yerleşim sıklığı bakımından gruplar arasında önemli bir fark olmadığı 

belirlenmiştir. Yürüme skoru üzerine içme suyu sıcaklığı bakımından gruplar arasındaki fark 

istatistiksel olarak önemli (P<0,001) bulunurken, yerleşim sıklığının etkisi önemsiz 

bulunmuştur. İçme suyu sıcaklığının tüy zararı skoruna etkisi sırt bölgesinde önemsiz 

bulunurken; but, kanat ve kuyruk bölgelerinde önemli düzeyde (P<0,001) fark olduğu 

belirlenmiştir. Yerleşim sıklığının but, kanat, kuyruk ve sırt bölgelerindeki tüy zararı skoruna 

etkisi önemsiz bulunmuştur. Hareketsizlik süresi ve heterofil/lenfosit oranı üzerine içme suyu 

sıcaklığının etkisi istatistiksel olarak önemsiz bulunurken, yerleşim sıklığının etkisi önemli 

(P<0,05) bulunmuştur. 

Araştırma sonunda, soğuk su uygulamasının yürüme ve tüy zararı skoru gibi refah 

parametrelerinde etkisinin önemli olduğu gözlenmiştir. Yerleşim sıklığının az olması, yüksek 

sıcaklık altındaki etlik piliçlerde refah göstergesi olan hareketsizlik süresi ve heterofil/lenfosit 

oranını düşürdüğü, ancak ayak taban yangısı, tarsal bölge yangısı, tüy kirliliği, yürüme skoru 

ve tüy zararı skoru bakımından herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür. 
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The Effect of Drinking Water Cooling and Stocking Density on Some Welfare Parameters 

of Broilers Reared at High Environmental Temperature 

 

Abstract 

The aim of the present study was to determine the effect of drinking water cooling and 

stocking density of broiler chickens reared at high environmental temperatures on some welfare 

parameters (footpad dermatitis, hock burn, feather cleanliness, gait score, feather damage). 

tonic immobility, and heterophil/lymphocyte ratio. A total of 360, 1 day-old male broiler chicks 

were randomly assigned to six treatment groups based on the drinking water temperature (10°C 

and room temperature) and stocking density (12, 15, and 18 birds/m2) with four replicates. 

It has been determined that there was no significant difference between drinking water 

temperature and stocking density on footpad dermatitis, hock burn, and feather cleanliness. 

While the difference between the groups of drinking water temperature was significant 

(P<0.001), the effect of stocking density was no significant on gait score. While the effect of 

drinking water temperature was no significant in the back area, there was a significant 

difference (P<0.001) in the thigh, wing and tail regions; the effect of stocking density on the 

feather damage in the thigh, wing, tail, and back regions was insignificant on the feather 

damage. While the effect of drinking water temperature was no significant; the effect of 

stocking density was significant on tonic immobility and heterophile/lymphocyte ratio 

(P<0.05). 

In conclusion, it is indicated that a significant effect of cold drinking water on welfare 

parameters (walking, and feather damage); the low stocking density reduces the tonic 

immobility, and H/L ratio on broilers exposed to high temperatures. 

Keywords: Broiler, drinking cold water, stocking density, welfare parameters. 

 

 

            Giriş 

Etlik piliçler, özellikle yaz aylarında artan çevre sıcaklığına karşı duyarlı olan hayvanlar 

arasındadır. Ortam sıcaklığının 22°C’nin üzerine çıktığı durumlarda etlik piliçlerde sıcak 

stresinin etkileri görülmeye başlar. Sıcak stresine maruz kalan etlik piliçler, nefes alma güçlüğü 

yaşar ve vücut sıcaklıklarının düşmesi için davranışsal tepkiler gösterir. Su tüketimi, vücut 
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yüzey alanı ve solunum hızını arttırarak; yem tüketimi, metabolizma hızı ve aktiviteyi azaltarak 

ortama adapte olmaya çalışırlar (Erensayın, 2000). 

Etlik piliçlerde sıcak stresinin azaltılması üzerine birçok çalışma yapılmıştır. 

Araştırmacılar tüysüz boyun geni (Cahaner ve diğ., 1993), yem bileşimi (Park ve diğ., 2013), 

aydınlatma programı (Yoon ve diğ., 2013), yerleşim sıklığı (Uzum ve Toplu, 2013) ve soğuk 

içme suyu (Bruno ve diğ., 2011) gibi uygulamaların sıcaklık stresini azalttığına dair sonuçlar 

elde etmişlerdir. 

Yüksek çevre sıcaklığında yetiştirilen kanatlılarda soğuk içme suyu tüketimi sıcak 

stresiyle başa çıkabilmeyi sağlar, performansı artırır; vücut ısısını, ısı üretimini, solunum hızını 

ve ölüm oranını düşürür (Bruno ve diğ., 2011). Park ve diğerleri (2013) etlik piliçler üzerinde 

yaptıkları bir çalışmada içme suyunun 9°C’ye soğutularak verilmesinin hayvanların verim 

performanslarını olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuşlardır. 

Yüksek yerleşim sıklığı altında yetiştirilen etlik piliçlerde verim düşüklüğü, sağlık 

problemleri, olumsuz refah koşulları ve kanibalizm gibi problemler ortaya çıkar (Türkyılmaz, 

2008). Etlik piliçlerde 30 kg/m2'nin üzerindeki yerleşim sıklığı büyüme hızının azalması, 

yürüme bozukluğu ve canlı ağırlığın düşmesi ile ilişkilendirilmiştir (Dozier ve diğ., 2006). 

Bu çalışmada, yüksek çevre sıcaklığında yetiştirilen etlik piliçlerin içme suyu 

soğutulması ve farklı yerleşim sıklıklarının bazı refah parametreleri (ayak tabanı yangısı, tarsal 

bölge yangısı, tüy kirliliği, yürüme skoru, tüy zararı skoru), hareketsizlik süresi ve 

heterofil/lenfosit (H/L) oranı üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Materyal ve Metot 

Araştırmanın Tipi ve Yeri 

Araştırma, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kanatlı Araştırma 

Birimi’nde 42 gün süreyle yürütülmüş özgün bir çalışmadır. 

Araştırmanın Etik Yönü 

Çalışmanın yürütülmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri 

Yerel Etik Kurulu (ADÜ-HADYEK) tarafından 64583101/2020/040 sayılı izin alınmıştır. 

Deneysel Tasarım 

Araştırmada özel bir kuluçkahaneden alınan, bir günlük yaşta olan erkek ticari etlik 

civciv (Ross 308) kullanılmıştır. Kullanılan civcivler içme suyu sıcaklığına (10°C ve oda 

sıcaklığı) göre iki grup, yerleşim sıklığına (12, 15 ve 18 piliç/m2) göre üç grup ve her grupta 

dört tekrar grubu olacak şekilde ayrılmıştır. Çalışmanın deneme deseni 3x2x4=24 bölme 

şeklinde olup, toplam etlik piliç sayısı 360 adet olarak planlanmıştır. 
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Araştırmada tüm gruplarda ilk yedi gün ve kesimden önceki üç gün 24 saat aydınlık 

(24A), diğer günlerde ise 18 saat aydınlık-6 saat karanlık (18A:6K) aydınlatma programı 

uygulanmıştır. Deneme odalarında çalışma boyunca sıcaklık ve nem düzeyleri termometre ve 

higrometre ile günlük olarak kaydedilmiştir. Civciv yetiştirme sıcaklığı ilk 3 gün 34°C’ye 

ayarlanmış ve ilk haftanın sonunda sıcaklık kademeli olarak 31°C'ye düşürülmüştür. 

Bakım ve Besleme 

Normal bakım ve besleme uygulanan etlik piliçlere 0-10 günlerde 3000 kcal/kg ME ve 

%23 HP kapsayan başlangıç yemi, 11-24. Günlerde 3100 kcal/kg ME ve %21,5 HP kapsayan 

büyütme yemi, 25-42. günler arasında 3200 kcal/kg ME ve %19,5 HP kapsayan bitirme yemi 

verilmiştir. Etlik piliçlerin yem ve su ihtiyaçları ad libitum olarak sağlanmıştır. 

Veri Toplama 

Araştırmanın 41. gününde her tekrar grubundan rastgele seçilen 5 piliç (toplam 120 

piliç) hareketsizlik süresi testi için kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda (42. gün) hareketsizlik 

süresi testi uygulamasına alınmayan piliçlerden 120 tanesi rastgele seçilerek (her tekrar 

grubundan 5 piliç) ayak tabanı ve tarsal bölge yangısı, tüy kirliliği, yürüme skoru, tüy zararı 

skoru ve H/L oranını bakımından değerlendirilmiştir. Ayrıca 42. günde kesim ağırlığını 

belirlemek için tüm piliçler bireysel olarak tartılmıştır. 

Ayak taban yangısında tabanda yaralanma olup olmamasına bakılarak derinin çok 

küçük bir alanı etkilenmişse 0; etkilenen alan tüm ayak tabanı yastığına yayılmamışsa 1; ayak 

taban yastığını önemli boyutta lezyonlar, ülserler veya kabuklanmalar varsa 2 puan olarak 

değerlendirilmiştir (Bilgili ve diğ., 2006). Tarsal bölge yangısında deride etkilenme yoksa 0; 

çok az renk değişimi varsa 1; şiddetli kabuklanma ve lezyon varsa 2 ile puanlanmıştır (RSPCA, 

2017). Tüy kirlilik düzeyi göğüs ve sırt bölgesinde bulunan tüyler çok temizse 0; orta düzeyde 

kirli ise 1; çok kirli ise 2 puan olarak belirlenmiştir (Welfare Quality, 2009). 

Yürüme skorlamasında yürüyüş normal ise 0; tam anlaşılamayan hafif anormallikler 

varsa 1;  hafif topallık hayvanın hareket etmesine ve yem yemesine engel teşkil etmiyorsa 2; 

topallık hayvanın rahat hareket etmesine engel değilse 3; şiddetli topallık hayvanın zorlanarak 

yürümesine neden oluyorsa 4; ileri derecede yürüyüş bozukluğu var ve hayvan kanatlarının 

yardımı ile hareket ederse 5 puan olarak değerlendirilmiştir (Kestin ve diğ., 1992). 

Tüy zararı skorlamasında sırt, kanat, kuyruk ve but bölgesinde tüyler normal ise 0; kaba 

tüylü ise 1; az miktarda tüy kaybı ile birlikte bazı tüylerde kırılma mevcut ise 2; tüy kaybı ile 

birlikte tüylerin büyük bir kısmında kırılma mevcut ise 3; büyük ölçüde tüy kaybı mevcut ise 

4; tüy örtüsü yok ise 5 olarak skorlanmıştır (Kretzschmar-McCluskey ve diğ., 2014). 
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Hareketsizlik süresinde, hayvanlar sessiz ve az ışık alan odada sırt üstü yatırılarak 15 

saniye süreyle hareketsiz kalması sonrası kendi kendilerine ayağa kalkana kadar geçen süre 

ölçülmüştür. Test periyodu içerisinde hayvanların 10 dakikalık süreçte tepki vermedikleri 

durumlarda ise 600 saniye maksimum skor olarak kabul edilmiştir (Jones ve Faure, 1980). 

H/L oranı için, kesim esnasında piliçlerin vena jugularis’inden 1 ml kan örneği EDTA’lı 

tüplere alınmış ve bu örneklerden hazırlanan kan frotileri May-Grünwald-Giemsa ile 

boyandıktan sonra her bir preparatta toplam 100 hücre sayılmıştır (Gross ve Siegel, 1983). 

İstatistik Analizler 

Verilerin istatistik değerlendirmesi SPSS 22.0 istatistik paket programı (Inc., Chicago, 

II, USA) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kesim ağırlığı, hareketsizlik süresi ve H/L oranı 

bakımından faktörlerin etki durumlarını ortaya koymak için Genel Doğrusal Model (GLM) 

yöntemi kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılıkların önem kontrolü ise Duncan çoklu 

karşılaştırma testi ile belirlenmiştir (Duncan, 1955). Skorlama yoluyla belirlenecek olan 

parametrelerin (yürüme skoru, ayak tabanı ve tarsal bölge yangısı ve tüy zararı skoru) 

analizinde Ki-Kare (X2) testi 

Bulgular 

Araştırmada, 8-42. günler arasındaki kümes içi ortalama sıcaklık 31,6°C (min-maks: 

27,4-33,3°C), ortalama nem %55,9 (min-maks: 50,1-61,4) düzeyinde tespit edilmiştir.  

Araştırmada soğuk içme suyu grubu (1912 g) ile normal sıcaklık içme suyu grubu (1916 

g) arasında önemli bir farkın olmadığı görülmüştür. Yerleşim sıklığı bakımından metrekarede 

12 piliç yetiştirilen gruptaki kesim ağırlığının (2027 g), metrekarede 15 ve 18 piliç yetiştirilen 

gruplara (1891 ve 1824 g) göre önemli düzeyde (P<0,001) yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmada, ayak taban yangısı skorlaması yapılan tüm etlik piliçlerde sadece skor 0’ın 

görüldüğü, skor 1 ve 2’nin görülmediği tespit edilmiştir. Ayak taban yangısı bakımından içme 

suyu sıcaklığı ve yerleşim sıklığı grupları arasında önemli bir farkın olmadığı belirlenmiştir. 

Normal ve soğuk içme suyu sıcaklık gruplarında, tarsal bölge yangısı görülme sıklığı skor 0’da 

sırasıyla %91,7 ve %93,3 oranlarında bulunmuştur. Tarsal bölge yangısı bakımından su 

sıcaklığı ve yerleşim sıklığı grupları arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz 

bulunmuştur. Normal ve soğuk içme suyu sıcaklık gruplarında tüy kirliliği görülme oranı skor 

0’da sırasıyla %63,3 ve %48,3 olarak tespit edilmiştir. İçme suyu sıcaklığı ve yerleşim 

sıklığının tüy kirliliği üzerine etkisinin önemsiz olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). 

Soğuk içme suyu grubundaki etlik piliçlerin yürüyüşün normal olduğu skor 0’daki 

oranının (%85,0), normal içme suyu sıcaklığı grubundaki piliçlerin oranından (%30) daha 
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yüksek (P<0,001) olduğu saptanmıştır. Yürüme skoru üzerine yerleşim sıklığının etkisi 

istatistiksel olarak önemsiz bulunurken, içme suyu sıcaklığının etkisi ise önemli (P<0,001) 

bulunmuştur (Tablo 2). 

İçme suyu sıcaklığının tüy zararı skoruna etkisi sırt bölgesinde önemsiz bulunurken but, 

kanat ve kuyruk bölgelerinde önemli düzeyde (P<0,001) fark olduğu belirlenmiştir. Tüy zararı 

skoru bakımından en iyi sonuç soğuk içme suyu grubunda tespit edilmiştir. Yerleşim sıklığının 

but, kanat, kuyruk ve sırt bölgelerindeki tüy zararı skoruna etkisi önemsiz bulunmuştur. 12 

piliç/m2 sıklık grubunda 39 piliçte sırt bölgesinde tüy yapısı normal iken, 1 piliçte kaba tüylü 

tüy zararı yapısı belirlenmiştir (Tablo 3). 

Hareketsizlik süresi ve H/L oranı üzerine yerleşim sıklığının etkisi önemli (P<0,05) 

bulunmuştur. Hareketsizlik süresi ve H/L oranı içme suyu sıcaklığı bakımından soğuk içme 

suyu grubunda (sırasıyla 171,06 sn ve 0,63), yerleşim sıklığı bakımından 12 piliç/m2 olan grupta 

(177,62 sn ve 0,59) daha düşük düzeyde elde edilmiştir (Tablo 4). 

Tartışma 

Bu çalışmada içme suyunun soğutulması ve düşük yerleşim sıklığının sıcak stresini 

azaltarak etlik piliçlerin refah düzeyleri ve performansını artıracağı öngörülmüştür. 

Ayak tabanı ve tarsal bölge yangısı üzerine içme suyu sıcaklığının etkisinin olmadığı 

görülmüştür. Yerleşim sıklığının tarsal bölge yangısı oluşumunu artırmasına rağmen etkisinin 

önemsiz olduğu görülmektedir. Zhao ve diğerleri (2013) yaptıkları çalışmada yerleşim 

sıklığının ayak tabanı ve tarsal bölge yangısı görülme oranı üzerine etkisinin önemli olduğu 

bildirilmiştir. Araştırmada, yüksek çevre sıcaklığı altında yetiştirilen etlik piliçlerin 

gelişimlerinin yavaş olması sonucu canlı ağırlık değerlerinin olması gerekenden daha düşük 

olması sonucu piliçlerde ayak tabanı ve tarsal bölge yangısı problemlerinin önemli düzeyde 

artmadığı düşünülmektedir. Tüy kirliliği bakımından soğuk içme suyu ve yerleşim sıklığı 

gruplarında istatistiksel fark saptanmamıştır. Elde edilen sonuçların aksine Gocsik ve diğerleri 

(2016) yaptıkları çalışmada yüksek yerleşim sıklığı altında yetiştirilen piliçlerde tüy yapısının 

daha kirli olduğunu bildirmişlerdir.  Yerleşim sıklığının tüy kirliliğine etkisinin 

bulunmamasının, altlığın kuru ve temiz kalması neticesinde şekillenmiş bir sonuç olabileceğini 

düşündürmektedir.  

Soğuk içme suyu grubunda yürüme skorunun normal içme suyu grubuna göre önemli 

düzeyde (P<0,001) daha iyi olduğu tespit edilmiştir. İçme suyu sıcaklığı grupları arasında 

yürüme skoru bakımından bir fark olmasa da, soğuk içme suyu grubundaki piliçlerin yürümeye 

daha fazla zaman ayırdıkları, daha az oranda yürüme bozukluğuna sahip oldukları söylenebilir.  
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Etlik piliçlerde yerleşim sıklığı gruplarında yürüme skorunun arttığı belirlenmiş, fakat 

önemlilik tespit edilmemiştir. Elde edilen sonuçlar Hongchao ve diğerleri (2014) tarafından 

yapılan çalışma ile benzerlik göstermektedir. Fakat Knowles ve diğerleri (2008) tarafından 

yapılan çalışmada yerleşim sıklığının yürüme skorunu önemli düzeyde artırdığı tespit 

edilmiştir. Yerleşim sıklığının artması sonucu etlik piliçlerin yürümeye daha az zaman 

harcadığı ve daha az hareket ettiği bunun sonucu olarak da yürümede zorlandıkları söylenebilir.  

Tüy zararı skoruna içme suyu sıcaklığının but, kanat ve kuyruk bölgelerinde önemli 

düzeyde (P<0,001) etkili olduğu tespit edilmiştir. Soğuk içme suyu grubunda tüy kaybının daha 

az olduğu belirlenmiştir. Yerleşim sıklığı bakımından etlik piliçlerin tüy zararı skoru 

incelendiğinde m2’de daha fazla sayıda etlik piliç yetiştirilen gruplarda tüy kaybı oranı daha 

yüksek olmasına rağmen, gruplar arasındaki fark önemsiz bulunmuştur. Bu çalışmanın 

sonucuna benzer olarak bazı çalışmalarda yerleşim sıklığının tüy zararı skorunu önemli 

derecede artırdığı bildirilmiştir (Gocsik ve diğ., 2016). Altlığın kuru kalması, canlı ağırlık 

düzeyinin olması gerekenden düşük olması ve yerleşim sıklığının çok fazla olmaması nedeniyle 

bu sonucun elde edildiği söylenebilir. 

İçme suyu sıcaklığının hareketsizlik süresi ve H/L soranı üzerine olan etkilerinin önemli 

olmadığı tespit edilmiştir. Yerleşim sıklığının ise hareketsizlik süresi üzerine etkisinin önemli 

(P<0,05) olarak elde edilmesi benzer çalışma ile uyumludur (Buijs ve diğ., 2009). Bunun aksine 

Son (2013) yaptığı çalışmada yerleşim sıklığının hareketsizlik süresini etkilemediği 

bildirilmiştir. Bu sonuçların farklı olması etlik piliçlerin çok sayıda iç ve dış faktörden 

etkilenerek farklı düzeyde strese maruz kalmalarından kaynaklanıyor olabileceği 

düşünülmektedir. Yerleşim sıklığı bakımından m2’ye düşen hayvan sayısı azaldıkça H/L 

oranının da önemli düzeyde düştüğü tespit edilmiştir. Benzer olarak (Uzum ve Toplu, 2013) 

yerleşim sıklığının H/L oranına etkisinin önemli bulunduğu bildirilmiştir. Bu bulguların aksine 

Türkyılmaz (2008) H/L oranı üzerine yerleşim sıklığının önemli bir etkisinin bulunmadığını 

bildirmiştir. Yerleşim sıklığının artmasına bağlı olarak hayvanlar arası etkileşimin artması ve 

hayvan başına düşen alanın azalması sonucunda hayvanların strese girmesinin beklenmesi 

normal bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Yerleşim sıklığının artmasının etlik piliçlerde 

stres düzeyinin de artmasına neden olduğu söylenebilir. 

Sonuç 

Çalışma sonunda, soğuk su uygulamasının yürüme ve tüy zararı skoru gibi refah 

parametrelerinde önemli etkisi gözlenmiştir. Yüksek sıcaklık altında yetiştirilen etlik piliçlerde 

içme suyu sıcaklığının düşürülmesi piliçlerin refah koşullarını artırmak ve sıcak stresi ile başa 
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çıkmalarına yardımcı olmak açısından faydalı olabilir. Yerleşim sıklığının düşük olması yüksek 

sıcaklık altında yetiştirilen etlik piliçlerde hareketsizlik süresi ve H/L oranını düşürdüğü, ancak 

ayak taban yangısı, tarsal bölge yangısı, tüy kirliliği, yürüme skoru ve tüy zararı skoru 

bakımından herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür.  
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Tablo 1. İçme suyu sıcaklığı ve yerleşim sıklığının tarsal bölge yangısına etkisi.  

Faktör n S: 0  n S: 1  n S: 2 X2 P 
Tarsal Bölge Yangısı (%) 

Su Sıcaklığı  

Normal 55 91,7  5 8,3  0 - 
0,120 0,729 

Soğuk 56 93,3  4 6,7  0 - 

Yerleşim Sıklığı  

12 piliç/m2 36 90,0  4 10,0  0 - 

5,045 0,080 15 piliç/m2 35 87,5  5 12,5  0 - 

18 piliç/m2 40 100,0  0 0,0  0 - 

 Tüy Kirliliği (%) 
Su Sıcaklığı           

Normal 38 63,3  22 36,7  0 0,0 
4,929 0,085 

Soğuk 29 48,3  28 46,7  3 5,0 

Yerleşim Sıklığı           

12 piliç/m2 24 60,0  15 37,5  1 2,5 

2,729 0,604 15 piliç/m2 22 55,0  16 40,0  2 5,0 

18 piliç/m2 21 52,5  19 47,5  0 0,0 

S: Skor; X2: Ki-kare değeri 

Tablo 2. İçme suyu sıcaklığı ve yerleşim sıklığının yürüme skoruna etkisi.  

Faktör 
Yürüme Skoru (%) 
n S: 0  n S: 1  n S: 2  n S: 3  n S: 4  n S: 5 X2 P 

Su Sıcaklığı  

Normal 18 30,0  14 23,3  3 5,0  12 20,0  12 20,0  1 1,7 
43,419 0,000 

Soğuk 51 85,0  8 13,3  1 1,7  0 0,0  0 0,0  0 0,0 
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Yerleşim Sıklığı  

12 piliç/m2 27 67,5  4 10,0  1 2,5  4 10,0  1 2,5  0 0,0 

10,937 0,362 15 piliç/m2 19 47,5  8 20,0  1 2,5  4 10,0  4 10,0  1 2,5 

18 piliç/m2 23 57,5  10 25,0  2 5,0  4 10,0  7 17,5  0 0,0 

S: Skor; X2: Ki 

Tablo 3. İçme suyu sıcaklığı ve yerleşim sıklığının tüy zararı skoruna etkisi.  

Faktör n S: 0  n S: 1  n S: 2  n S: 3-5 X2 P 
But (%) 

Su Sıcaklığı  

Normal 25 41,7  33 55,0  2 3,3  0 − 
39,488 0,000 

Soğuk 57 95,0  3 5,0  0 0,0  0 − 

Yerleşim Sıklığı              

12 piliç/m2 31 77,5  8 20,0  0 0,0  0 − 

7,301 0,121 15 piliç/m2 29 72,5  10 25,0  1 2,5  0 − 

18 piliç/m2 22 55,0  18 45,0  1 2,5  0 − 

 Kanat (%) 
Su Sıcaklığı  

Normal 33 55,0  26 43,3  1 1,7  0 − 
28,440 0,000 

Soğuk 58 96,7  2 3,3  0 0,0  0 − 

Yerleşim Sıklığı              

12 piliç/m2 32 80,0  8 20,0  0 0,0  0 − 

2,440 0,655 15 piliç/m2 30 75,0  10 25,0  0 0,0  0 − 

18 piliç/m2 29 72,5  10 25,0  1 2,5  0 − 

 Kuyruk (%) 
Su Sıcaklığı  

Normal 22 36,7  33 55,0  5 8,3  0 − 
39,774 0,000 

Soğuk 55 91,7  5 8,3  0 0,0  0 − 

Yerleşim Sıklığı              

12 piliç/m2 28 70,0  11 27,5  1 2,5  0 − 

2,622 0,623 15 piliç/m2 25 62,5  12 30,0  3 7,5  0 − 

18 piliç/m2 24 60,0  15 37,5  1 2,5  0 − 

 Sırt (%) 
Su Sıcaklığı  

Normal 55 91,7  5 8,3  0 −  0 − 
0,536 0,464 

Soğuk 57 95,0  3 5,0  0 −  0 − 

Yerleşim Sıklığı              

12 piliç/m2 39 97,5  1 2,5  0 −  0 − 

3,482 0,175 15 piliç/m2 38 93,3  2 6,7  0 −  0 − 

18 piliç/m2 35 87,5  5 12,5  0 −  0 − 

S: Skor; X2: Ki-kare değeri 

Tablo 4. İçme suyu sıcaklığı ve yerleşim sıklığının hareketsizlik süresi ve H/L oranına etkisi. 
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Faktör 
Hareketsizlik Süresi 
(sn) 

H/L oranı 

Beklenen Ortalama (µ) 199,73 0,64 

Su Sıcaklığı   

Normal 228,40 0,64 

Soğuk 171,06 0,63 

Yerleşim Sıklığı   

12 piliç/m2 177,62b 0,59b 

15 piliç/m2 218,90ab 0,64ab 

18 piliç/m2 232,67a 0,68a 

SEM1 16,00 0,01 

Su Sıcaklığı x Yerleşim 
Sıklığı   

Normal-12 piliç/m2 144,65 0,59 

Normal-15 piliç/m2 179,70 0,64 

Normal-18 piliç/m2 188,85 0,68 

Soğuk-12 piliç/m2 175,55 0,59 

Soğuk-15 piliç/m2 228,95 0,64 

Soğuk-18 piliç/m2 280,70 0,67 

SEM2 39,193 0,03 

Önemlilik (P)   

Su Sıcaklığı 0,096 0,759 

Yerleşim Sıklığı 0,045 0,018 

Su Sıcaklığı x Yerleşim 

Sıklığı 
0,192 0,998 

1: Ortalamanın standart hatası, 2: İnteraksiyonun standart hatası 
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Obezitede Reaktif Hiperemi Cevaplarının Leptin Hormonu ile İlişkisi 

Onur Elmas , Sinem Elmas 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 

 

Özet 

Obezite, günümüzde sıklığı giderek artan önemli bir sağlık problemi haline gelmiştir. 

Aterosikleroza bağlı kroner kalp hastalığı obezitede en önemli mortalite ve morbite nedenidir. 

Postoklüziv reaktif hiperemi testi kroner hastalıklarının bir öngörücüsü olarak obezite üzerine 

yapılan çalışmalarda yaygın halde kullanılmaktadır. Obezitede reaktif hiperemi yanıtlarının 

azaldığı bilinmektedir. Bununla birlikte obezitede reaktif hiperemi yanıtlarının neden azaldığı 

konusu halen tam olarak aydınlatılamamıştır. Leptin hormonu obezitedeki reaktif hiperemi 

yanıtlarındaki azalmanın bir tetikleyicisi olabilir. Leptin hormunu bu etkisini vasküler 

endotelyal büyüme faktörlerinin (VEGF) sentezini artırarak gösteriyor olabilir. Obezlerde 

VEGF seviyeleri yüksek bulunmuştur. VEGF, obezitede meydana gelen yağ dokusu kitlesi 

artışı nedeniyle yağ dokusunun yetersiz doku kanlanmasının kompanse edilmesi için, leptinin 

de içinde olduğu bir feedback mekanizmanın sonucu olarak artıyor olabilir. Bunlara ilaveten, 

leptinin proinflamatuar sitokinleri artırarak vasküler enflamasyona, oksidatif strese ve vasküler 

düz kas hipertrofisine neden olduğu gösterilmiştir. Bir akut faz reaktanı olan C reaktif protein 

(CRP) obezitedeki reaktif hiperemi yanıtında azalmaya neden olan faktörlerden biridir. CRP, 

karaciğer tarafından sentezlenir ve sentezi sitokinler, özellikle IL-6 tarafından düzenlenir. 

Obezlerde CRP seviyeleri yüksektir. Bu yükseklik leptinin meydana getirdiği proinflamatuar 

etkinin bir sonucu olabilir. Hem leptin hormonunun hem de CRP’nin oksidatif stresle ilişkili 

olduğu gösterilmiştir. Oksidatif stresteki artış pro-aterosklerotik inflamatuar süreçlere öncülük 

etmektedir. Obezitedeki reaktif hiperemi yanıtında azalmaya neden olan faktörlerden bir 

başkası oksidatif stres olabilir. Leptin hormonunun VEGF, CRP ve oksidatif stresle olan yüksek 

ilişkisi, bu hormonun obezitedeki reaktif hiperemi yanıtlarındaki azalmaya neden olan süreçlere 

öncülük ettiğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Obezite, Reaktif hiperemi, leptin 
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Relationship Of Reactive Hyperemia Responses with Leptin Hormone in Obesity 

 

Abstract 

Obesity has become an increasingly important health problem today. Coronary heart disease 

due to atherosclerosis is the most important cause of mortality and morbidity in obesity. The 

postoclusive reactive hyperemia test is widely used in studies on obesity as a predictor of 

coronary diseases. It is known that reactive hyperemia responses decrease in obesity, but the 

issue of why these responses decrease is still not fully explained. VEGF may be increasing as 

a result of a feedback mechanism, including leptin, to compensate for insufficient blood supply 

of adipose tissue because of the increase in adipose tissue mass that occurs in obesity. In 

addition, leptin has been shown to cause vascular inflammation, oxidative stress and vascular 

smooth muscle hypertrophy by increasing proinflammatory cytokines. C reactive protein 

(CRP), an acute phase reactant, is one of the factors that causes a decrease in reactive hyperemia 

response in obesity. CRP is synthesized by the liver, and its synthesis is regulated by cytokines, 

particularly IL-6. CRP levels are high in obese people. This height may be a result of the 

proinflammatory effect caused by leptin. It has been shown that both leptin hormone and CRP 

are associated with oxidative stress. The increase in oxidative stress leads to pro-atherosclerotic 

inflammatory processes. Oxidative stress may be another factor that causes a decrease in 

reactive hyperemia response in obesity. The high association of leptin hormone with VEGF, 

CRP and oxidative stress indicates that this hormone leads the processes that cause a decrease 

in reactive hyperemia responses in obesity. 

 

Keywords: Obesity, Reactive hyperemia, leptin 
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Giriş 

Dünya 20 yaş üstü nüfusunun %35’i aşırı kilolu ve bunların da %11’i obezdir (WHO, 2015). 

Aşırı kilo ve obezite, küresel ölümler için beşinci önde gelen risktir. Diyabet yükünün % 44'ü, 

iskemik kalp hastalığı yükünün % 23'ü ve belirli kanser yüklerinin % 7 ila % 41'i aşırı kilo ve 

obeziteyle ilişkilidir. Her yıl en az 2,8 milyon yetişkin aşırı kilo veya obezite kaynaklı 

komplikasyonlar nedeniyle ölmektedir. Obez hastalarda en önemli mortalite ve morbidite 

nedeni artmış aterosklerozise bağlı koroner kalp hastalığıdır (KKH) (World Health 

Organization, 2018).  

Obezitede, endotel fonksiyonunun bir göstergesi olan reaktif hiperemi cevabı bozulmuştur 

(Azuma vd., 2015; Coutinho vd., 2018; Csipo vd., 2018; Czippelova vd., 2019; Francischetti 

vd., 2011; Fusco vd., 2020; Kraemer-Aguiar vd., 2010; Merino vd., 2013; Morrissey vd., 2018; 

Schlager vd., 2011). Reaktif hiperemi kısa bir iskemi dönemini takiben ortaya çıkan organ kan 

akışındaki geçici artıştır ve özellikle mikrosirkülasyonun konu edildiği bilimsel çalışmalarda 

endotel fonksiyonunun bir göstergesi olarak kullanılır. Obezitedeki vazodilatör kontrol 

mekanizmalarındaki bozulmaya hipergliseminin, dislipideminin, inflamasyonun ve oksidatif 

stresin sorumlu olabileceği belirtilmiştir  (Hodnett ve Hester, 2007). Henüz mekanizması tam 

aydınlatılamamış olsa da periferik dolaşımdaki bozulmuş hiperemi cevabının 

kardiyovasküküler olayların bir öngörücüsü olduğu kabul edilmektedir (Anderson vd., 1995; 

Corretti vd., 2002; Furumoto vd., 2002; Neunteufl vd., 2000; Polak vd., 2019; Yan vd., 2005).  

 

Leptin hormonu 

Leptin, obezitenin anahtar hormonudur. Leptin esas olarak yağ hücreleri tarafından üretilir 

(Jéquier, 2002). Görevi merkezi sinir sistemine mevcut enerji depolarının yeterli seviyede 

olduğunu bildirmek ve böylece gıda alımını kısıtlamaktır (R. Yang ve Barouch, 2007). 

Obezlerde normal kişilere göre yaklaşık iki kat daha fazla leptin düzeyi ölçülür ve kan leptin 

miktarı vücut yağ kitlesiyle doğru orantılıdır (Dardeno vd., 2010).  

Leptin hormonunun mikrovasküler düzeyde etkileri yönünden literatürde bazı uyuşmazlıklar 

vardır. Leptin doğrudan nitrik oksit (NO) yolağını aktifleyen vazodiladatör bir ajandır (35–38). 

NO yolağının aktiflenmesi reaktif hiperemi yanıtlarının yüksek olacağı anlamına gelmektedir. 

Oysa obezlerlerde leptin hormonunun yüksek olmasına rağmen reaktif hiperemi yanıtları 

düşüktür (Francischetti vd., 2011; Grechanyk vd., 2018; Singhal vd., 2002).  Ayrıca doğrudan 
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leptin uygulamasının reaktif hiperemiyi artırıp artırmayacağı ile de görüş ayrılıkları vardır; bir 

çalışmalarda leptin reaktif hiperemiyi artırmışken bir başka çalışmada ise herhangi bir 

değişiklik yapmamıştır (Schirmer vd., 2004; Suksom vd., 2015).   

 

Leptin ve vasküler endotelyal büyüme faktörleri (VEGF’ler) 

VEGF’ler hem vaskülojenezde (embriyonik dolaşım sisteminin de novo oluşumu) hem de 

anjiyojenezde (önceden var olan kan damarlarının çoğalması) rol oynayan önemli sinyal 

proteinleridir (Patel-Hett ve D’Amore, 2011). VEGF ailesinin prototipik üyesidir VEGF-A’dır 

(Holmes ve Zachary, 2005). 

Obezlerde VEGF seviyeleri yüksek bulunmuştur (Elias vd., 2012; Gómez-Ambrosi vd., 2010). 

VEGF, obezitede meydana gelen yağ dokusu kitlesi artışı nedeniyle yağ dokusunun yetersiz 

doku kanlanmasının kompanse edilmesi için bir feedback mekanizmanın sonucu olarak artıyor 

olabilir. Leptin hormonunun VEGF sentezini artırabileceğini gösteren bir dizi çalışma vardır. 

Bazı tümörlerin gelişiminde ve bazı doku hasarlarının tamirinde leptinin VEGF aracılığı ile 

anjiogenezi artırdığı bildirilmiştir (Amjadi vd., 2016; Gonzalez vd., 2006; Suganami vd., 2004; 

Tanigawa vd., 2010). Yine leptin hormonunun doğrudan VEGF reseptör upregulasyonunu ve 

transaktivasyonunu artırdığını gösteren çalışmalar vardır (Lanier vd., 2016; Park vd., 2001). 

Belki leptin hormonu obezitede de aynı etkileri göstererek VEGF üretiminde artışına neden 

olmaktadır. Leptin horonu eğer VEGF’in etkinliğini bir şekilde artırıyorsa, bu durumda reaktif 

hiperemi yanıtının da artması gerekir. Ancak leptin hormonunun ve VEGF seviyesinin arttığı 

obez hastalarda reaktif hiperemi yanıtları tersine azalmaktadır.  

 

Leptin ve enflamasyon 

Leptinin proinflamatuar sitokinleri artırarak vasküler enflamasyona, oksidatif strese ve vasküler 

düz kas hipertrofisine neden olduğu ve bu değişiklerin de tip 2-diyabetes mellitus, 

hipertansiyon, aterosiklerozis ve koroner kalp hastalıklarının patogenezisinde rol oynadıkları 

bildirilmiştir (Abella vd., 2017; Beltowski, 2006; Bełtowski, 2006; Correia vd., 2001; Dubey 

ve Hesong, 2006; Koh vd., 2008; Loffreda vd., 1998; Seufert, 2004; Shek vd., 1998). 

Bir akut faz reaktanı olan C reaktif protein (CRP) obezitedeki reaktif hiperemi yanıtında 

azalmaya neden olan faktörlerden biri olabilir. CRP, karaciğer tarafından sentezlenir ve sentezi 
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sitokinler, özellikle IL-6 tarafından düzenlenir. Obezlerde CRP seviyeleri yüksektir. Bu 

yükseklik leptinin meydana getirdiği proinflamatuar etkinin bir sonucu olabilir. Hiperlipidemili 

kişilerde serum CRP seviyelerinin azalmış reaktif hiperemi cevabı ile ilişkili olduğu 

bildirilmiştir (Wang vd., 2016). Hücre kültürü çalışmalarında da CRP’nin VEGF 

ekspresyonunu artırdığı gösterilmiştir (Bello vd., 2008; Chen vd., 2016). CRP artışı reaktif 

hiperemi cevabını azaltmaktayken, reaktif hiperemi cevabını artıran VEGF’in sentezini 

artırmaktadır. Bununla beraber bu çalışmalara tezat olarak CRP’nin VEGF reseptörlerinde 

azalma yaptığını gösteren ve CRP’nin endotel disfonksiyonda rolü olmadığını gösteren 

çalışmalar da vardır (Sampaio, 2013; H. Yang vd., 2005).  

Hem leptin hormonunun hem de CRP’nin oksidatif stresle ilişkili olduğu gösterilmiştir (Dohi 

vd., 2007). Oksidatif stresteki artış pro-aterosklerotik inflamatuar süreçlere öncülük etmektedir 

(Abramson vd., 2005; Järvisalo vd., 2002). Obezitedeki reaktif hiperemi yanıtında azalmaya 

neden olan faktörlerden bir başkası oksidatif stress olabilir. 

 

Sonuç 

Yukarıda özetlenen bilgiler farklı çalışmalardan parça parça elde edinilmiş bilgilerdir ve bir 

bütün olarak değerlendirildiğinde obezitedeki reaktif hiperemi yanıtları ile leptin, VEGF ve 

CRP’nin lişkisi tam olarak ortaya konamadığı ve bazı tezatlıkların olduğu gözlenmektedir.  

Obezitedeki leptin, VEGF, CRP ve oksidatif stresin reaktif hiperemi ile ilişkisinin 

anlaşılabilmesi için tüm parametrelerin bir bütün olarak incelendiği çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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Adaçayı Kaynaklı Ağır Metallerin İnsan Sağlığına Olası Etkileri 

Onur Elmas , Sinem Elmas 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 

 

 

Özet: Adaçayı türleri (Salvia L.) birçok yararlı doğal bileşenin kaynağı olarak çok eski 

zamanlardan beri farklı hastalıkların tedavisinde şifa bulmak amacıyla kullanılan bitkilerin 

başında gelmektedir. Ancak yararlanılacak adaçayı türlerinde hasat öncesi ve/veya hasat sonrası 

üretim aşamalarında oluşabilen kontaminasyonlar insan sağlığı açısından tehdit oluşturabilir. 

Bu nedenle tüketime sunulan adaçayında dikkat edilmesi gereken bazı kalite ve muhafaza 

koşulları vardır. Adaçayının toplandığı bölge, toprağının kalitesi, kurutma şartları, işleme 

sonrası çevresel, iklimsel ve antropojenik koşullar ile ürünün taşınma, depolanma ve 

paketlenme aşamalarında hijyenik uygulamalara bağlı kalınmalı, patojen kontaminasyonuna 

neden olmayacak şekilde uygun koşullar sağlanmalıdır. Adaçayının tedavide kullanımındaki en 

önemli tehdit pestisidlerin, sanayi ve evsel atıkların neden olduğu ağır metal kirliliğidir. Bitkiler 

ağır metal kirliliğine, suda ve toprakta bulunan veya biriken ağır metalleri kökleri aracılığıyla 

bünyelerine almasıyla, sentetik veya doğal gübrelerin yapısında bulunan bileşiklerin toprağa 

karışması sonucu veya antropojenik etkiler sonucu maruz kalabilir. Ağır metal maruziyetinin 

böbrek, karaciğer, kemik, solunum sistemi ve sinir sistemi hastalıklarını arttırdığını, özellikle 

akciğer ve karaciğer kanserleri ile ilişkili olduğunu gösteren çok sayıda çalışma vardır. Düzgün 

işletilemeyen kalite süreçleriyle üretilen adaçaylarının uzun süreli kullanımında vücutta ağır 

metallere bağlı toksik etkiler görülebilir. 

Anahtar kelimeler: Adaçayı, ağır metal, bitkisel tedavi 
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Possible Effects of Sage Sourced Heavy Metals on Human Health 

 

Abstract: Sage species (Salvia L.), as a source of many beneficial natural components, is one 

of the main herbs that have been used in the treatment of different diseases since ancient times. 

However, contamination that may occur in the pre-harvest and / or post-harvest production 

stages of the sage species to be utilized may pose a threat to human health. For this reason, there 

are some quality and storage conditions that shuld be considered in sage offered for 

consumption. The area where sage is collected should be provided in hygienic conditions such 

that the quality of the soil, drying conditions, post-processing environmental, climatic and 

anthropogenic conditions and the product transportation, storage and packaging stages do not 

cause pathogen contamination. The most important threat to the use of sage in the treatment is 

heavy metal pollution caused by pesticides, industrial and domestic  wastes. Plants may be 

exposed to heavy metal pollution by taking heavy metals found or accumulated in water and 

soil through their roots, as a result of mixing compounds found in the structure of synthetic or 

natural fertilizers into the soil, or as a result of anthropogenic effects. There are many studies 

showing that heavy metal exposure increases kidney, liver, bone, respiratory system and 

nervous system diseases and is particularly associated with lung and liver cancers. In the long-

term use of sage, which is produced with quality processes that cannot be properly operated, 

toxic effects due to heavy metals can be seen in the body. 

 

Keywords: Sage, heavy metal, phytotherapy 
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Giriş 

Son yıllarda hastalıkların geleneksel tıp yöntemlerinin kullanılarak tedavi edilmesi 

düşüncesi giderek popüler hale gelmiştir. Hastaların sıklıkla başvurduğu ve uygulaması kolay 

olan geleneksel tıp yöntemi, tıbbi bitkilerin sıcak su içinde bekletilerek çay şeklinde 

kullanılmasıdır. Bu çalışmada hastalar tarafından sıklıkla kullanılan bir tıbbi bitki olan 

adaçayının organizma üzerinde gerçekleştirebileceği olası toksisite nedenlerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Akdeniz, İran-Turan ve Avrupa-Sibirya floristik bölgelerinin kesişim noktasında 

bulunan Türkiye, biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengindir. Geniş yüzölçümü ve farklı 

iklimsel ve ekolojik özellikleri sayesinde, ülkemizde birçok tıbbi ve aromatik bitki 

yetişmektedir (Altındal ve Akgün, 2015). Bu tıbbi ve aromatik bitkiler içerisinde ballıbabagiller 

(Lamiaceae) familyasının en büyük cinslerinden biri olan adaçayı (Salvia L.) türleri 

bulunmaktadır. Adaçayı türleri geleneksel tedavi yöntemlerinde yaygın olarak 

kullanılmasından ötürü birçok farmakopeye dahil olmuşlardır (Sivropoulou ve ark., 1997; 

Topçu, 2006). Bu türlerin Anadolu’da geçmiş zamanlardan beri tedavide kullanım amaçları şu 

şekilde listelenebilir: antispazmodik, kolesterol düşürücü, yara iyileştirici, diüretik, iştah açıcı, 

antipiretik olarak; baş ağrısı, romatizma, epilepsi, hepatit, uykusuzluk, dalak hastalıkları, 

gastrit, gut, obezite, ses kısıklığı, ağız hastalıkları, herpes, cilt hastalıkları, akciğer hastalıkları, 

ishal, karminatif, sinir hastalıkları, apse, öksürük, solunum hastalığı, kas-iskelet hastalıkları, 

kardiyovasküler hastalıklar (Gürdal ve Kültür, 2013). Özellikle 2019 sonrası görülen pandemik 

virüs nedeniyle ülkemizde e-ticaret üzerinden yapılan bitkisel ürünlerin satışlarında %45 artış 

görüldüğünün bildirilmesi (Meral, 2020), ticari sentetik ajanlara alternatif olarak adaçayı gibi 

doğal terapötiklerin giderek daha popüler hale geldiğini göstermektedir. Ayrıca yakın zamanda 

yapılan bir çalışmada, Salvia officinalis türü adaçayı yapraklarının kaynatılmasıyla hazırlanan 

sulu infüzyonların, insan hücrelerinde SARS-CoV-2'ye karşı güçlü antiviral aktivite sergilediği 

belirtilmiştir (Le-Trilling ve ark., 2020). 

In vitro ve in vivo çalışmalarda adaçayına ait türlerin, ikincil metabolitlerindeki yüksek 

çeşitliliklerinden dolayı, antimikrobiyal, antioksidan, antiviral, antimikotik, antifungal, 

antienflamatuar, antijenotoksik, antitümör, antidiyabetik, antihipertansif, antiproliferatif, 
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antiplazmodiyal, antitüberküloz, antibutirilkolinesteraz aktivite bir dizi farklı farmakolojik 

etkiler gösterdikleri bildirilmiştir (Elmas ve Elmas, 2021).   

 

Gelişme 

Tedavi amacıyla kullanılması planlanan tıbbi ve aromatik bitkilerin toksisite yönünden 

analizlerinin yapılmış olması, içeriğinin belirlenmesi ve kaliteli olan türlerin tercih edilmesine 

dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle paketlenmiş bir ticari ürün kullanılacaksa, botanik 

isiminin, menşei ülkesinin, doğal yetiştiği veya yetiştirildiği bölgenin ve hasat zamanının paket 

üzerinde belirtilmiş olmasına, yabancı madde testlerinin, duyu testlerinin, makroskopik ve 

mikrobiyolojik testlerinin, kimyasal ve kromotografik analizlerinin, kemirgen ve böcek 

bulaşıklığı, pestisit, kül oranı, nem içeriği, radyoaktivite ve mikroskobik kirlenmeye dair 

testlerin yapılmış olmasına dikkat edilmelidir (Bayram ve ark., 2010; Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 

2011). Adaçayı kalitesi, alternatif veya tamamlayıcı tıp tedavi yöntemlerinin başarısını ve 

bilimsel standardizasyonunu sağlamada önemlidir. Geleneksel tıp yöntemlerinin etkinliğinin 

denetlenmesindeki en önemli sorun kullanılan ürünlerin standardize edilememiş olmasından 

kaynaklanmaktadır (Elmas, 2021). 

Adaçayında mikroorganizma içeriği, iyi ve hijyenik üretimin, başka bir deyişle kalite ve 

güvenliğin bir belirteci olarak kabul edilebilir. Bu nedenle bitki içeriğindeki patojen 

organizmaların, bakterilerin, mikotoksinlerin ve mikrobik toksinlerin oluşturduğu 

mikroorganizma yükünü belirlemek açısından mikroskopik kirlenmeyi tespit etmek önemlidir. 

Adaçayının mikrobiyolojik kalitesini belirlemek için yapılan bir çalışmada araştırmacılar açık, 

yarı açık ve kapalı paketlerde satılan 12 farklı adaçayı örneğinde, %83.33 toplam mezofilik 

aerobik bakteri, %75 Enterobacteriaceae, %75 koliform, %16.6 Staphylococcus & Micrococcus 

spp., %100 küf-maya ve %16.6 sülfit indirgeyen anaerob bakteri tespit etmişlerdir. 

Araştırmacılar perakende olarak satışa sunulan adaçayının mikrobiyolojik kalitesinin yetersiz 

olduğunu, Escherichia coli ve Salmonella spp. gibi patojenlerle kontamine olabileceğini 

belirtmişlerdir (Vural ve ark., 2020).  

Adaçayının tedavide kullanımındaki bir diğer tehdit ise pestisidlerin, sanayi ve evsel atıkların 

neden olduğu ağır metal kirliliğidir. Bitkiler ağır metal kirliliğine, suda ve toprakta bulunan 

veya biriken ağır metalleri kökleri aracılığıyla bünyelerine almasıyla, sentetik veya doğal 

gübrelerin yapısında bulunan bileşiklerin toprağa karışması sonucu veya antropojenik etkiler 
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sonucu maruz kalabilir. Bu nedenle tıbbi amaçlar için kullanılacak bitkilerde ağır metal 

analizlerinin yapılması ve bunların güvenilir sınırlar içinde olup olmadıklarının belirlenmesi 

olası toksik etkilerin önüne geçebilir (Alkaya ve ark., 2015).  

Ülkemizde yapılan bir çalışmada araştırmacılar, aktarlarda satılan farklı adaçayı örneklerinde 

(Salvia fruticosa L., Salvia officinalis L. ve Sideritis condensata Boiss. & Heldr.) değişen 

miktarlarda bakır, çinko, demir, kadmiyum, kurşun, krom, mangan, nikel ağır metalleri tespit 

etmişler, bu ağır metallerin, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü yönetmeliğinin belirlediği 

sınırlar içinde olduklarını belirtmişlerdir (Turan, 2014; Alkaya ve ark., 2015). 

Ağır metal kirliliği ile ilgili yapılan başka bir çalışmada Yunanistan’ın ve Girit’in farklı 

yerlerinden alınan adaçayının Cr, Cu, Zn ve Mn başta olmak üzere toplam 18 element (V, Co, 

Se, Sr, Sn, Sb, Ba, Bi, Pb, Cd, As, Ni, Fe, Mg) içerdiği ancak otoyola daha yakın olan alınan 

adaçayı çiçeklerinin ve yapraklarının, infüzyonda dahi mevcut olan düşük konsantrasyonlarda 

bazı toksik ağır metaller (Pb ve Cd) içerdiği bildirilmiştir (Pasias ve ark., 2010). 

 

Sonuç 

ISO 9909 (1997) standartlarına göre, Salvia officinalis (tıbbi adaçayı) uçucu yağında α-

thujon %18.0-43.0, (α/β-thujonlar (>%50), β-thujon %3.0-8.5, kafur %4.5-24.5, 1,8-sineol 

%5.5-13.0, kamfen %1.5-7.0, limonen %0.5-3.0, α-humulen < %12.0, α-pinen %1.0-6.5, bornil 

asetat < %2.5 ve linalol+linalil asetat < %1.0 değerlerinde olması istenmektedir (Karakuş ve 

ark., 2017). Ancak ülkemizde tüketilen diğer adaçayı türleri için minimum polifenol içeriği için 

standart resmi bir kriter yoktur. Bunun sonucu olarak, farklı kalitede adaçaylarının içerdikleri 

etken maddelerin farklı seviyelerde olacağı, bu nedenle istenilen terapötik etkinin her zaman 

elde edilemeyebileceği sonucu çıkarılabilir. 

Yukarıda bahsedilen çalışmaların sonuçlarından anlaşılacağı üzere adaçayı vücut için 

bir ağır metal maruziyet kaynağı olabilir. Her ne kadar literatürde adaçayı kaynaklı ağır metal 

zehirlenmesi üzerine bir çalışmaya rastlamaksak da adaçayını günlük olarak kullanan kişilerde 

bu maruziyet ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Uzun süreli ağır metal maruziyetinin 

böbrek, karaciğer, kemik, solunum sistemi ve sinir sistemi hastalıklarını arttırdığını, özellikle 

akciğer ve karaciğer kanserleri ile ilişkili olduğunu gösteren çok sayıda çalışma vardır (Özbolat 

ve Tuli, 2016). Kurşun ve alüminyum sinir sistemine etki etmekte, hafıza bozukluğundan 

Alzheimer’e kadar sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Nikel ve krom DNA hasarına 
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neden olabilmekte ve alerjik hassasiyetlere neden olabilmektedir. Kalite süreçlerinin 

işletilemediği durumlarda adaçayı barındırdıkları ağır metaller nedeniyle vücuda yarar 

sağlamaktan çok zarara neden olabilir. 

Sonuç olarak, spesifik biyolojik aktivitelere sahip biyoaktif bileşikleri içeren adaçayı gibi doğal 

ürünlerden yararlanırken, kontrollü yetişmiş/yetiştirilmiş, hasat sonrası titiz işlenmiş, insan 

sağlığına tehdit oluşturacak herhangi bir kirlenme ve kontaminasyon içermeyen, botanik açıdan 

güvenilir, yüksek verim ve kalitede, etken maddeleri standartlara uygun olmasına dikkat 

edilmelidir. 
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Dışkı örneklerinde Entamoeba spp. yaygınlığının polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile 

araştırılması  

Erdoğan Malatyalı 

Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Medicine, Department of Parasitology 

Özet 

İnsanlardaki gastrointestinal yerleşimli birçok amip türü tanımlanmış olup bu türlerden sadece 

Entamoeba histolytica patojen karakter göstermektedir. Diğer türler E. dispar, E. moshkovskii 

E. coli, E. hartmanni, E. polecki, Endolimax nana ve Iodamoeba buetschlii non-patojen olarak 

bilinmektedir. Geleneksel olarak amip türlerinin laboratuvar tanısı, dışkı preparatlarında 

parazitin kist ve/veya trofozoitlerinin direkt mikroskobik inceleme ile görülmesi sonucu 

konulmaktadır. Bununla birlikte, geleneksel parazitolojik yöntemlere ek olarak moleküler 

yöntemler gibi gelişmiş araçlar kullanılmasının tanıda duyarlılık ve özgünlüğü artırdığı 

bilinmektedir. Bu çalışmada dışkı örneklerde amip yaygınlığının polimeraz zincir reaksiyonu 

(PCR) ile araştırılması amaçlanmıştır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarında saklanan fekal DNA örnekleri çalışma 

kapsamında değerlendirilmiştir. Bu DNA örneklerinden 120'si basit rastgele örnekleme ile 

seçilerek Entam1 ve Entam2 primerleri ile küçük-alt ünite (SSU) rRNA genleri çoğaltılmıştır. 

Reaksiyonda elde edilen amplikonlar agaroz jelde yürütülerek sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Yapılan PCR sonrası 4 örnekte (3.3%) amplifikasyon (506 bp) gözlenmiştir. Çalışılan 

örneklerin 65’i (%54.2) erkek 55’i (%45.8) kadın olup üç erkek ve bir kadın olguda Entamoeba 

spp. pozitifliği saptanmıştır. Ayrıca reaksiyon koşullarının optimizasyonu için bağlanma 

(annealing) sıcaklığı 55ºC’den 57 ºC’ye çıkarılmıştır. Sonuç olarak bu çalışma ile Aydın ilinde 

ilk kez Entamoeba spp. pozitifliği PCR ile araştırılmış olup %3.3’lük bir pozitiflik saptanmıştır. 

Sonraki çalışmalarla tür ayrımlarının yapılması ve daha yüksek sayılarda örnekle çalışılması 

hedeflenmektedir.  

Anahtar kelimeler: Entamoeba spp., PCR, Aydin, görülme sıklığı  
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The investigation of Entamoeba spp. frequency in faecal samples with polymerase chain 

reaction (PCR) 

Abstract 

A number of amoebae species colonising in the gastrointestinal tract of human have been 

identified, and among these species only Entamoeba histolytica has pathogenic characteristics. 

Other species E. dispar, E. moshkovskii E. coli, E. hartmanni, E. polecki, Endolimax nana, and 

Iodamoeba buetschlii are known as non-pathogens. Traditionally, the laboratory diagnosis of 

Entamoeba spp. is performed by direct microscopic examination of the parasite's cysts and/or 

trophozoites in stool preparations. However, in addition to traditional parasitological methods, 

it is known that advanced tools such as molecular methods increases sensitivity and specificity 

in diagnosis. In the present study, it was aimed to investigate the prevalence of amoeba in faecal 

samples by polymerase chain reaction (PCR). Faecal DNA samples stored in Parasitology 

Laboratory of Aydın Adnan Menderes University Training and Research Hospital were 

evaluated in the study. A total of 120 DNA samples were selected by simple random sampling 

and small-subunit (SSU) rRNA genes were amplified with Entam1 and Entam2 primers. The 

amplicons in the reaction were run in agarose gel and the results were evaluated. Amplification 

(506 bp) was observed in four samples (3.3%) after PCR. In the study, 65 (54%) of the studied 

cases were male and 55 (46%) were female, in addition Entamoeba spp. positivity has been 

detected in three females and a male case. In addition, the annealing temperature was increased 

from 55 ° C to 57 ° C for the optimization of reaction conditions. In conclusion, Entamoeba 

spp. positivity was investigated by PCR in Aydin for the first time and 3.3% positivity was 

detected. In forthcoming studies, it is aimed to identify species and include higher number of 

samples in the analysis. 

Keywords: Entamoeba spp., PCR, Aydin, frequency 

Introduction 

Amoebiasis is a parasitic disease caused by intestinal or extra-intestinal colonisation of 

Entamoeba histolytica in humans. This gastrointestinal anaerobic protozoon is responsible for 

annual 40,000-100,000 deaths related to dysenteric diseases. In addition, it may also cause 

abscesses in particular organs such as the liver, lungs and brain, mostly inhabits the liver 

(Ackers, 2006). Amoebiasis is regarded as the third leading cause of parasitic disease related 

deaths world-wide after malaria and schistosomiasis (Stanley, 2003). Biochemical, 
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immunological and molecular genetic studies have shown that there are two morphologically 

identical but genetically different species. Pathogenic and invasive species is E. histolytica, the 

other species which is non-invasive and non-pathogenic is E. dispar species were identified 

(Diamond & Clark, 1993; Tanyuksel & Petri, 2003). It is estimated that 90% of reported amoeba 

positive cases in the world are the non-pathogen E. dispar, morphologically indistinguishable 

from E. histolytica. Studies conducted in Turkey have reported that the prevalence of E. 

histolytica/dispar greatly varied from region to region (Malatyali et al, 2008). However, it has 

been demonstrated by molecular and serological diagnostic methods that the actual prevalence 

of E. histolytica may be lower than these rates (Tanyuksel et al., 2005). As in other parasitic 

diseases, this infectious disease continues to maintain its importance in regions with low 

socioeconomic levels in our country due to varying reasons such as poor hygiene, infrastructure 

and lack of education. 

The known hosts for Entamoeba species are human and some primate species. Parasites are 

most frequently located in the cecum and recto-sigmoidal region. E. histolytica, the pathogenic 

amoeba, is transmitted by oral ingestion of mature quad-nucleated cysts with food and drink. 

The cellular wall of mature cysts with four nuclei ingested with contaminated food disappears 

at the end of the small intestine and four trophozoites are released. The number of nuclei divides 

the metacyst cytoplasm and each of trophozoites is rapidly doubled, resulting in eight 

trophozoites from a mature cyst (Ak et al, 2007). 

The aim of the present study was to investigate amoeba frequency in faecal samples of 

individuals from a research and training hospital with molecular methods.   

Methods 

DNA samples and ethical approval  

In the present study, DNA samples that were stored in Parasitology Laboratory of Aydın Adnan 

Menderes University, Training and Research Hospital were used. Genomic DNAs were 

previously isolated from faecal samples. Among these DNA samples, 120 were selected by 

simple random sampling and included in the study.  

The study was reviewed and approved by the Local Ethical Committee for Human Studies in 

Aydin Adnan Menderes University (2021/80). 

Detection of Entamoeba spp. positivity  
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The following primers Entam1 (5′-GTT GAT CCT GCC AGT ATT ATA TG-3 ′) and Entam2 

(5′-CAC TAT TGG AGC TGG AAT TAC-3′) were used for the PCR method. The reaction was 

set as follows: 3 µl buffer, 2.4 µl MgCl2, 1.2 µl of each primers (10 pmol),  0.6 µl dNTP (10 

mM), 0.3U Taq DNA Polymerase (Fermentas) and 22.62 µl dH2O and reaction volume 

completed to 30 µl volume for each sample. Pre-denaturation step was performed at 94 °C for 

3 minutes. Subsequently, 30 cycles were set as 1 min denaturation at 94°C, bonding at 57 °C 

for 1.5 min, and elongation at 72°C for 2 min. Final elongation was done at 72°C for 10 minutes. 

Biorad T100 ™ Thermal Cycler in Aydin Adnan Menderes University Faculty of Medicine 

Parasitology Department Research Laboratory was used for polymerase chain reaction 

analyses. 

The amplicons obtained from PCR reaction were run in 1.5% agarose gel and examined under 

ultraviolet light (340 nm) with the Vilber Lourmat imaging system. The samples with expected 

506 bp product size were considered positive. 

Results 

In the present study, we have studied Entamoeba spp. positivity in 120 faecal DNA samples. 

We found that four isolates (3,3%) gave positive reaction with the PCR assay. There were many 

non-specific amplification at 55°C (Figure 1). However, when the anneling temperature was set 

at 57°C the number of non-specific amplications dramatically declined.  

Of the studied cases 65 (54.2%) were male and 55 (45.8%) were female. There were three male 

and a female case who were positive for Entamoeba spp (Table 1). 

    

Figure 1. Agarose gel electrophoresis of PCR amplification at low temperature with non-

specific bands.  
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Figure 2. Agarose gel electrophoresis after higher annealing temperature.  

 

Table 1. The distribution of Entamoeba spp. positivity according to gender 

 Entamoeba spp. PCR  

gender positive (%) negative (%) total 

female 1 (1.8) 54 (98.2) 55 

male 3 (4.6) 62 (95.4) 65 

total 4 (3.3) 116 (96.7) 120 

 

Discussion 

Amoebiasis, a protozoan infection caused by E. histolytica, has a worldwide distribution and it 

is amongst the most lethal parasitic diseases (Shirley et al., 2018). Its prevalence has been 

reported over 10% in developing or underdeveloped countries. The amoeba infections are 

mostly asymptomatic colonization, however it may lead to amoebic dysentery, colitis or liver 

abscesses. Symptomatic patients have frequently diarrhoea with or without blood, abdominal 

pain, weight loss and related growth retardation may be observed in children with heavy 

infections (Stanley, 2003). Although it has been known since ancient times, the actual 

mechanisms of amoeba pathogenesis and true prevalence have many unknown points (Ak et 

al., 2007). 

In the present study, we found that the positive rate of Entamoeba spp. was 3.3% in the routine 

parasitology laboratory of the hospital. In Turkey, a variety of studies reported the frequencies 

in different populations. They also used different methods, so it is difficult to make a reliable 

comparison and analysis.  In those studies, they reported frequencies changing between 0.3% 

and 17.4% (Ak et al., 2007). In Ankara, 142 people with mental retardation was examined with 
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direct microscopic examination for the presence of E. histolytica/dispar cyst or trophozoite and 

13.3% of the samples taken from the patient has been found as positive (Nar et al., 2003). In 

the previous studies carried out in Sanliurfa in 2002 and 2003, direct microscopic examination 

of faecal samples showed 2.5-13% of Entamoeba spp. positivity (Zeyrek et al., 2006; Tuncay 

et al., 2007) investigated the cyst or trophozoite form of parasite among patients with 

gastrointestinal complaints in İzmir between 2004 and 2006.They found that 41 (0.44%) of 

9378 patients who admitted to the hospital were positive. Alver et al., (2015) reported that they 

found E. histolytica/dispar in one (0.9%) of 116 stool samples by direct microscopic (native-

lugol) examination. However, 34 (29.3%) of the stool samples were positive with ELISA test 

and treatment was applied. It was reported that amoeba prevalence was between 0.4%-18.4% 

in Turkey, it was endemic in parts of South and Southeast. However, it was difficult to make 

reliable comments on the prevalence most of them did not differentiate E. histolytica from the 

morphologically identical E. dispar (Yakut and Ozden, 2008).  

Conclusions 

As in many parts of our country there is great need of molecular studies that deals with 

Entamoeba spp. positivity and also differentiation of species. Here, we studied the Entamoeba 

spp. frequency with molecular methods first time in Aydin and found that 4 (3.3%) of 120 faecal 

samples were positive.  
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Özet 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, palyatif bakım, ağır hasta kişilerin ve ailelerinin bakım kalitesini 

iyileştirmeye odaklanan bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Palyatif bakımın ana amacı, 

hastalardaki mevcut ölümcül hastalıklarının neden olduğu ağrı, nefes darlığı ve aşırı yorgunluk 

gibi semptomları yönetmek ve yaşam kalitelerini artırmaktır. Palyatif bakımda tedavi gören 

hastaların çoğu, ağrı kontrolü için bağımlılık yapmasıyla bilinen opioid ilaçlarını 

kullanmaktadırlar. Ancak, güncel literatürde, terapötik egzersize dayalı yaklaşımların her bir 

ağrı mekanizmasına etki ettiği görülmektedir.  Bunu yaparken de, hastalarda ağrıya neden olan 

mekanizmaların ivedilikle incelenip, kişiye özel olarak hazırlanmış bir ağrı yönetim 

programının uygulanmasının en doğru yöntem olacağı düşünülmektedir. Mevcut bilgiler 

ışığında, terapötik egzersizlerin hastaların yaşam kalitelerini olumlu bir şekilde etkilediği 

görülmüş ve egzersizin önemi yeterince vurgulanmıştır. Fizyoterapistler, güncel ağrı 

mekanizmalarını göz önünde bulundurmalı ve bazı ağrı çeşitlerinin farmakolojik yollardan 

kontrol edilmesi gerektiğini tanımalıdır. Bununla birlikte, diğer sağlık personelleri de, 

fizyoterapistlerin biyomekanik bilgilerinin ve eğitim becerilerinin palyatif bakımdaki hastaların 

rahatını sağlamada, ağrılarının yönetiminde ve yüksek dozda ilaç kullanımını engellemede çok 

etkili olduğunu gözden kaçırmamalıdırlar. Bununla birlikte, yaşam kalitesini objektif bir 

biçimde belirlemek amacıyla geliştirilen ölçeklerin kısa ve hastaları yormayan biçimde 

geliştirilmesi ayrıca önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın ana amacı, güncel 

literatürü sistemli bir şekilde taramak, fizyoterapistlerin, terminal dönemde palyatif bakım 

hizmetleri alan hastaların ağrılarının azaltılmasında ve yaşam kalitelerini artırmada kanıta 

dayalı tedavi yöntemlerini belirlemektir. 

Anahtar kelimeler: Fizyoterapi, Palyatif bakım, Ağrı yönetimi, Yaşam kalitesi, Terapötik 

egzersiz 

 

Abstract 
According to the World Health Organization, palliative care is defined as an approach that 

focuses on improving the quality of care for seriously ill people and their families. The main 

purpose of palliative care is to manage the patient symptoms such as pain, shortness of breath, 
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and extreme fatigue caused by their current terminal illnesses and to improve their quality of 

life. Most of the patients who are treated in Palliative Care use opioid medications which are 

known for their addictive nature. In the current literature, therapeutic exercise-based approaches 

appear to affect each pain mechanism. However,  pre-evaluating the mechanisms that cause 

pain in patients without delay and implementing an individualized pain management program 

are considered as the most appropriate approach. In light of the existing data, considering that 

therapeutic exercises positively affect the quality of life of patients, the importance of 

prescribing exercises to address this issue has become even more evident. Physiotherapists 

should consider current pain mechanisms and recognize that some pain types must be controlled 

pharmacologically. On the other hand, other healthcare professionals should also keep in mind 

that physiotherapists' biomechanical knowledge and training skills are very effective in 

ensuring the comfort of patients, managing their pain, and preventing the use of medications in 

high doses in palliative care.  However, it is also important that the scales previously developed 

to objectively determine the quality of life in patients should be modified in a way that are 

concise and not tiring for the patients. In this context, the main purpose of this study is to 

systematically review the current literature and determine evidence-based treatment methods 

for physiotherapists to reduce pain and improve the quality of life of patients receiving palliative 

care in the terminal stages of their diseases. 

Keywords: Physiotherapy, Palliative care, Pain management, Quality of life, Therapeutic 

exercise 

 

 
 
 
 
 
 
 

Giriş 
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, palyatif bakım, ağır hasta kişilerin ve ailelerinin bakım 

kalitesini iyileştirmeye odaklanan bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2013). Palyatif 

bakımın ana amacı, hastaların tecrübe ettiği ağrı, yorgunluk ve nefes darlığı gibi semptomları 

yönetmek ve yaşam kalitelerini artırmaktır (Al Qadire, 2014). Gün geçtikçe, dünyada palyatif 

ve yaşam-sonu bakımı alan hastaların sayısı sürekli artmaktadır. 2013 yılında sadece Amerika 

Birleşik Devletleri’nde palyatif bakım hizmeti alan hasta sayısının 1,6 milyon kadar olduğu 

tahmin edilmektedir (Putt ve ark., 2017). Ülkemizde de 2040 yılına kadar yaşlı nüfusunun 
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yaklaşık olarak %200 artacağı öngörüldüğünden (Mandıracıoğlu, 2010), önümüzdeki yıllarda, 

palyatif bakım hizmetlerine olan ihtiyacın daha da artacağı söylenebilir.  

Amerikan Fizyoterapistler Derneği’nin vizyon beyanında da belirtildiği gibi, fizyoterapistlik 

mesleğinin asıl amacı, “insan deneyimini iyileştirmek için hareketi optimize ederek toplumu 

yeniden şekillendirmektir” (APTA, 2015). Bu vizyon ifadesi, fizyoterapistlerin, bu 

popülasyona en iyi şekilde hizmet etmek için becerilerini ve bilgilerini kullanarak, yaşamlarının 

sonunda olan hastaların bakımlarına nasıl yaklaşmaları gerektiği ile doğrudan ilgilidir (Putt ve 

ark., 2017). Fizyoterapi ekibinin palyatif bakım ünitelerinde uyguladığı tedavilerin, 

hastalıklarının son evresinde olan kişilerin yaşam kalitelerini artırdıkları ve ağrılarını 

azalttıkları bilinmektedir (Putt ve ark., 2017). Jeyaraman ve ark. (Jeyaraman ve ark., 2010) 

yaptıkları çalışmada, fizyoterapistlerin, terminal hastalıklardan kaynaklanan problemlerle başa 

çıkmak durumunda kalan hastalarının yaşamlarını ve yaşam hedeflerini yeniden tasarlamalarına 

yardımcı olmalarının ve onlara fiziksel, duygusal ve ruhsal konularda destek sağlamalarının 

önemine vurgu yapmıştır.  

Yaşam kalitesinin artırılması ve ağrı yönetimi, palyatif bakımdaki rehabilitasyon 

programlarının en önemli bileşenleri arasında yer alır (Wenger ve ark., 2018). Ancak son 

yıllarda yapılan çalışmalarda, ağrıyı ya da ağrıdan kaynaklanabilecek herhangi bir sorunu 

tamamen yok etmek yerine azaltmaya yönelik tedaviler uygulamanın daha yararlı olacağı 

konusu vurgulanmaktadır. Nitekim, Putt ve ark., tıbbi tedavinin artık “iyileştirici” bir 

yaklaşımdan ziyade bir “bakım” yaklaşımı olarak görülmesi gerektiğini savunmuşlardır (Putt 

ve ark., 2017). Bu bağlamda, ağrı yönetimi ile ilgili yapılan diğer araştırmalarda da tedavinin 

odak noktasının ağrıyı tamamen ortadan kaldırmak yerine, ağrının, hastanın hayat kalitesinin 

üstündeki etkisini azaltmak olması gerektiği vurgulanmıştır (Ballantyne & Sullivan, 2015; 

Gawande, 2017; Kaafarani ve ark., 2017).  

Bu çalışmanın ana amacı, güncel literatürü sistemli bir şekilde taramak, fizyoterapistlerin, 

terminal dönemde palyatif bakım hizmetleri alan hastaların ağrılarının azaltılmasında ve yaşam 

kalitelerini artırmada kanıta dayalı tedavi yöntemlerini belirlemektir.  

Literatürde ağrı yönetimi ve yaşam kalitesi üzerine yapılan çalışmalar 

Yaşamlarının sonuna gelmiş terminal hastaların en önemli iki büyük sorunu olan artan ağrılar 

ve düşen yaşam kaliteleri üzerine çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Tablo 1.) (Clemens ve ark., 

2010; Drouin & Zuellig, 2009; Kasven-Gonzalez ve ark., 2010; López-Sendín ve ark., 2012; 

Mgbemena ve ark., 2015; Mueller & Decker, 2011). Drouin ve ark. yaptıkları çalışmada, 

çalıştıkları palyatif bakım ve hospis ünitelerinde yönetici pozisyonunda olan 133 fizyoterapist 
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belirlenmiş ve kendilerine anketler gönderilmiştir (Drouin & Zuellig, 2009). Bunlardan 31’i 

(%23.7) geri dönüş yapmış ve veri paylaşımı yapmıştır. Bu araştırmada, palyatif bakımda yatan 

terminal dönemdeki hastaların sadece %2.4-%3’lük kısmının fizyoterapi hizmetlerinden 

faydalandığı düşünüldüğünde, fizyoterapi hizmetlerinden yeterince faydalanılmadığı 

görülmektedir. Bununla birlikte, fizyoterapi uygulanan bu az sayıdaki hastalarda yaşam kalitesi, 

ağrı, refah seviyesi, mobilite, kaygı ve depresyon yönünden iyileşmeler olduğu görülmektedir. 

Yazarlar ayrıca, hasta bakıcıların ve/veya ailelerin de özgüven, hasta güvenliği ve dayanıklılık 

konularında gelişmeler kaydettiklerini belirtmişlerdir.  

Yapılan başka bir araştırmada da, palyatif bakım alan 24 hasta, ağrı ve ruh hallerinin 

araştırılması için iki ayrı gruba ayrıldılar (Tablo 1.) (López-Sendín ve ark., 2012). 12 hasta 

deney grubuna (iki kadın, on erkek) ve 12 hasta kontrol grubuna (dört kadın, sekiz erkek) atandı. 

Deney grubundaki hastalara çeşitli terapötik masaj teknikleri ve egzersizler uygulandı. Kontrol 

grubundaki hastalara ise fizyoterapistler tarafından terapötik dokunma seansları uygulandı. 

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre, terapötik egzersiz ve masajı kapsayan fizyoterapi 

hizmetlerinin, hastaların yaşadıkları artan ağrı ve bozulan ruh hallerine hızlı bir şekilde etki 

ettiği ve bu alanlarda iyileşmeler gösterdiği görülmüştür (López-Sendín ve ark., 2012).   

Mgbemena ve ark., 2015 yılında yaptıkları araştırmada, fizyoterapi programının HIV palyatif 

bakım kliniğine entegre edilmesi ve bunun etkilerini araştırmışlardır (Tablo 1.) (Mgbemena ve 

ark., 2015). Çalışmaya, Kasım 2012-Temmuz 2013 tarihleri arasında HIV palyatif bakım 

kliniğine kabul edilen toplam 27 hastanın medikal kartlarından alınan veriler dahil edilmiştir. 

Bu verilere göre, HIV hastalarının kas-iskelet sistemi ağrılarının ciddi şekilde azaldığı 

görülmüştür.  

Manuel lenf drenajı (MLD) tekniğinin hastalıklarının son evresindeki lenfödem hastlarındaki 

etkisinin incelendiği başka bir çalışmaya toplamda 90 kişi dahil edildi (Tablo 1.) (Clemens ve 

ark., 2010). Manuel lenfatik drenajı tekniği, ortalama 41 dakika olarak ve hasta taburcu olana 

kadar her gün uygulandı. Hastaların %18.9’unda lenfödem seviyesindeki azalma “az” olarak 

belirlenirken, %64.4’ünde “orta” ve %16.7’sinde ise “çok” olarak rapor edilmiştir. Ayrıca, 

hastaların %94’ü, ağrı seviyelerinde ciddi azalmaların olduğunu ifade ederken, %73.9’u da 

nefes darlığında iyileşmeler olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak, yazarlar, MLD tekniğinin 

lenfödemli palyatif bakım hastalarının ağrı ve nefes darlığı şikayetlerini azalttığını 

bildirmişlerdir (Clemens ve ark., 2010).  

2011 yılında, Mueller ve ark., palyatif bakım ortamında, fizyoterapinin hastalar üzerindeki 

etkilerini araştırmışlardır (Tablo 1.) (Mueller & Decker, 2011). Toplamda 12 hasta çalışmaya 
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dahil edilmiş ve bunlardan 5’i, ağrıyı ana bir problem olarak gördüğünü belirtmiştir. Fizyoterapi 

programında uygulanan tedaviler arasında, hastanın ihtiyacına göre tasarlanan mobilizasyon 

egzersizleri, aile eğitimi, elastik bandajlama, masaj, ev modifikasyonları, güçlendirme ve germe 

egzersizleri yer almıştır. Seanslar 60-80 dakika arasında sürmüştür. Ağrıyı ana bir problem 

olarak gören beş hastanın seans öncesi ve sonrası ağrı değerleri karşılaştırıldığında, değerlerin 

ortalamada 8.8’den 3’e gerilediği görülmüştür. Ayrıca 12 hastanın 7’si de fonksiyonel 

durumlarındaki kötüye gidişatı ana problem olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Bu hastaların 

seans öncesi-sonrası değerlerinin karşılaştırılması için hastalara Patient-Specific Functional 

Scale (PSFS) uygulanmış ve çıkan sonuçlara göre, bu skorlarda 2.67’den 5.61’e doğru anlamlı 

bir artış gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, yazarlar, fizyoterapinin palyatif bakım gören hastaların 

ağrı, mobilite fonksiyonları ve yaşam kalitelerini artırmada yararlı olabileceği kanısına 

varmışlardır (Mueller & Decker, 2011).  

Kasven-Gonzalez ve ark., çalışmalarında, hastalığının son evresinde olup osteosarkoma tanısı 

koyulan 23 yaşındaki genç bir kadına rehabilitasyon programının etkilerinin incelendiği bir 

vaka sunumuna yer verdi (Tablo 1.) (Kasven-Gonzalez ve ark., 2010). Hastaya, program 

boyunca, dirençsiz terapötik egzersizler, transfer eğitimi, bası azaltma metodları, yatak 

mobilitesi ve dayanıklılık eğitimi verildi. Sonuç olarak, kas-iskelet sistemi ağrılarında ciddi 

oranda azalmalar görülmüştür ancak HIV palyatif bakım hastalarında daha geniş kapsamlı 

çalışmaların yapılması gerekli olduğu da yazarlar tarafından vurgulanmıştır.  

 

 

Ağrı Yönetiminde Opioid Kullanımı ve Fizyoterapistin Rolü 

Ağrı, akut veya kronik olması fark etmeksizin, hastaların fizik tedaviye başvurmalarının en 

önde gelen nedenidir (Chimenti ve ark., 2018). Yapılan çalışmalarda kanser hastaları, 

hastalıkları sırasında en çok, çektikleri ağrılardan korktuklarını belirtmişler (Uysal & 

Kutlutürkani, 2016), hatta ağrıyı ölüme göre daha korkutucu bulduklarını vurgulamışlardır 

(Arslan ve ark., 2016). Palyatif bakımda tedavi gören hastaların %90’ı ağrı çektiklerini 

belirtmişlerdir (Uysal ve ark., 2015). Bu nedenlerden dolayı ağrının palyatif bakım hizmeti alan 

hastalarda düzenli olarak kontrol edilmesi, tedaviye yön vermesi açısından son derece önemlidir 

(Ovayolu, 2017).  

Palyatif bakımda tedavi gören hastaların çoğu, ağrı kontrolü için, bağımlılık yapmasıyla bilinen 

opioid ilaçlarını kullanmaktadırlar (Wenger ve ark., 2018). Opioid kullanan hastaların, 

disiplinler arası bakım ve farmakolojik olmayan tedavilere geçme gereksinimleri nedeniyle, bu 
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ilaçları azaltma dönemine girmeleri büyük önem arz etmektedir (Wenger ve ark., 2018). 

Dünyada da opioid kullanımının çok yaygın ve yüksek dozlarda olması nedeniyle, 2015 yılında, 

Amerika Birleşik Devletleri’nde opioid krizi yaşandığı çeşitli hükümet kurumları ve 

profesyonel dernekler tarafından ilan edilmiş ve bu krizle başa çıkabilmek için bir seferberlik 

ilan edilmişti (CDC, 2016; Murphy ve ark., 2018).  Bu bağlamda, Amerikan Fizyoterapistler 

Derneği’nin (APTA) “ChoosePT” adlı mücadele hareketi, palyatif bakım hastalarının, opioid 

tedavisi uygulanmadan önce fizyoterapi almaları gerektiğini savunmuştur ve bunda da başarılı 

oldukları görülmüştür (APTA). Wilson ve Briggs, ağrının, fiziksel, psikolojik, varoluşsal ve 

ruhsal bileşenleri olduğunu yaptığı çalışmada belirtmiştir (Wilson & Briggs, 2018). 

Fizyoterapistler, bu ağrı modellerini göz önünde bulundurmalı ve bazı ağrı çeşitlerinin 

farmakolojik yollardan kontrol edilmesi gerektiğini de tanımalıdır (Wilson & Briggs, 2018). 

Bununla birlikte, diğer sağlık personelleri de, fizyoterapistlerin biyomekanik bilgilerinin ve 

eğitim becerilerinin palyatif bakımdaki hastaların rahatını sağlamada, ağrılarının yönetiminde 

ve yüksek dozda ilaç kullanımını engellemede çok etkili olduğunu gözden kaçırmamalıdırlar 

(Wilson & Briggs, 2018).  

 
Güncel Ağrı Mekanizmalarına Genel Bir Bakış 

Ağrı mekanizmaları terimi, ağrının gelişmesine, sürdürülmesine veya artmasına katkıda 

bulunabilecek faktörleri tanımlamak için kullanılmaktadır (Chimenti ve ark., 2018). İlk olarak 

Phillips ve Clauw’un ortaya çıkardığı ağrı mekanizmaları üç farklı mekanizma olarak 

tanımlanmıştır. Bunlar, nosiseptif, santral (nosiplastik) ve nöropatik ağrılar olarak üç farklı 

gruba biyolojik ağrı mekanizmaları olarak alınmıştır (Phillips & Clauw, 2011). Daha sonrasında 

ise, Chimenti ve ark., bu üç biyolojik mekanizmaya ilave olarak psiko-sosyal ve hareket sistem 

Nosiseptif

•Egzersiz
•Masaj
•TENS

Nosiplastik

•Eğitim
•Egzersiz
•Masaj
•Manipülasyon
•TENS

Nöropatik

•Egzersiz
•Manuel Terapi

Psiko-sosyal

•Eğitim
•Egzersiz
•Masaj

Motor

•Eğitim
•Egzersiz
•Manipülasyon
•TENS

Şekil 1. Fizyoterapi tedavilerinin etki ettiği ağrı mekanizmaları (17) 
 



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

 
disfonksiyonları (motor) mekanizmalarını da ekleyerek bu modelin kapsamını daha da 

genişletmişlerdir (Chimenti ve ark., 2018).  

Bu ağrı mekanizmalarını tek tek ele alacak olursak, nosiseptif mekanizma, nosiseptörler 

yaralanma, enflamasyon ya da mekanik iritasyon gibi nedenlerle aktive edildiğinde periferal 

sinir sisteminde ortaya çıkan bir ağrı mekanizmasıdır. Genellikle, ayak bileği burkulmalarında 

olduğu gibi akut lokalize ağrı ile sonuçlanır (Chimenti ve ark., 2018). Nosiplastik kaynaklı ağrı 

durumları ise, genellikle merkezi duyarlılık olarak adlandırılan, geliştirilmiş merkezi 

uyarılabilirlik ve/veya azaltılmış inhibisyon gibi, muhtemelen merkezi sinir sistemi içerisinde 

yer alan nosiseptif işlemlerdeki değişikliklerden kaynaklanmaktadır (Chimenti ve ark., 2018). 

Nosiplastik ağrılar, genelde fibromiyalji gibi kronikleşmiş ve vüducun çoğu bölgesine yayılmış 

ağrılardır. Nöropatik ağrılar, somatosensoriyel sistem içinde bir lezyon veya hastalık olduğunda 

ortaya çıkarlar. Bu ağrılar ise sinirlerde direkt bir yaralanma olduğunda (torasik outlet 

sendromu), ya da diabetes mellitus gibi metabolik hastalıklardan dolayı ortaya çıkabilir 

(Chimenti ve ark., 2018).  Bu üç biyolojik ağrı mekanizması, psiko-sosyal faktörlerden 

etkilenebileceği gibi, onları da doğrudan etkileyebilir (Chimenti ve ark., 2018; Edwards ve ark., 

2016). Depresyon gibi negatif durumlar, diğer ağrı mekanizmalarının tetiklenmesine yol 

açabilirler. Hareket sistemi (motor) ağrı mekanizmasında, ağrının, kas tonusu, kontraksiyonu 

ve tetik noktalarının artışını kolaylaştırabildiği gözlemlenmiştir (Simons ve ark., 1999). Ağrının 

hareket sistemi üzerindeki etkileri, hastalarda kas inhibisyonuna ve korku-kaçınma 

davranışlarına neden olabilmekte ve bu da kasların yeterince kullanılmaması ve sakatlıklara yol 

açabilmektedir (Vlaeyen ve ark., 1995). Figür 1.’deki en dikkat çekici nokta, egzersizin, her bir 

ağrı mekanizmasına olan etkisi olarak görülebilir. Bu da, terapötik egzersizlerin ağrı 

yönetiminde son derece önemli olduğunu da göstermektedir.  
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Tablo 1. Ağrı yönetimi ve yaşam kalitesi üzerine çalışmaları içeren makale özetleri 
Çalışmalar Örneklem Amaç Tedavi/veri toplama Sonuç 
Drouin ve ark. (2009) (Drouin 
& Zuellig, 2009) 

Toplam katılımcı: 31  Hastanelerdeki palyatif bakım 
ve hospis ünitelerinde 
fizyoterapi uygulamalarından 
ne kadar çok yararlanıldığının 
araştırılması 

- Palyatif bakım yöneticileri 
olan fizyoterapistlere anketler 
gönderilmiştir. (31/133 = 
%23.7 cevaplama oranı)  
 

-Terminal dönemdeki hastaların 
sadece %2.4-%3’ü fizyoterapi 
hizmetlerinden faydalanmakta.  
-Tedaviden sonra, hastalarda 
yaşam kalitesi, refah, mobilite, 
depresyon, kaygı ve ağrı 
durumlarında iyileşmeler 
görülmüştür. 
-Bakıcı/aile yakınlarının da 
özgüven, hasta güvenliği ve 
dayanıklılık konularında 
geliştikleri görülmüştür  

Lopez-Sendin ve ark. (2012) 
(López-Sendín ve ark., 2012) 

Toplam katılımcı: 24 
-Deney grubu: 2 kadın, 10 
erkek, 46-68 yaş aralığında 
-Kontrol grubu: 4 kadın, 8 
erkek, 18-78 yaş aralığında 

Fizyoterapinin palyatif bakımda 
ölümcül hastalığı olan 
hastaların ruh hali ve ağrı 
düzeylerine olan etkilerinin 
belirlenmesi 

-Deney grubu tedavileri: çeşitli 
terapötik masaj teknikleri ve 
egzersizler 
-Kontrol grubu tedavileri: 
teröpatik dokunma 
-Ağrı düzeylerinin belirlenmesi 
için Brief Pain Inventory (BPI) 
kullanılmıştır. 
-Ruh hali düzeylerinin 
belirlenmesi için Memorial Pain 
Assessment Card skalası 
içindeki ruh hali bölümü 
kullanılmıştır.  

Deney grubundaki ağrı ve ruh 
halindeki iyileşmeler, kontrol 
grubuna göre istatistiksel olarak 
daha anlamlı bulunmuştur.  

Mgbemena ve ark. (2015) 
(Mgbemena ve ark., 2015) 

Toplam katılımcı: 27 
-6 kadın, 21 erkek 
-49-58 yaş aralığında 

Bir pilot çalışmanın sonuçlarını 
sunarak fizyoterapi programının 
HIV-palyatif bakım kliniğine 
entegre edilmesi 

-Fizyoterapi programı; hasta 
eğitimi, denge çalışması, 
manuel terapi ve terapötik 
egzersizlerden oluşmuştur.  
-Veri toplama: Kasım 2012-
Temmuz 2013 tarihleri arasında 
HIV-palyatif bakım kliniğine 
kabul edilen hastaların 
kartlarındaki veriler 
toplanmıştır  

Kas-iskelet sistemi ağrılarında 
ciddi azalmalar görülmüştür. 
HIV-palyatif bakım 
hastalarında daha geniş 
kapsamlı çalışmaların yapılması 
gerektiği sonucuna varılmıştır.  
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Tablo 1. (devamı) 
Çalışmalar Örneklem Amaç Tedavi/veri toplama Sonuç 
Clemens ve ark. (2010) 
(Clemens ve ark., 2010) 

Toplam katılımcı: 90 
-57 kadın, 33 erkek  

Manuel lenf drenajı tekniğinin 
hastalıklarının son evresindeki 
lenfödem hastaları üzerindeki 
etkisinin incelenmesi 

-Manuel lenf drenajı tekniği, 
her gün ortalama olarak 41 dk. 
boyunca uygulandı. 
-Lenfödemdeki azalmaları 
belirlemek için 4-nokta Likert-
type skalası kullanılmıştır. 
-Ağrı değişikliklerini ölçmek 
için Numeric Rating Skalası (0-
10) kullanılmıştır. 

Manuel lenf drenajı tekniğinin 
lenfödem teşhisi konulan 
palyatif bakım hastalarında 
ağrıyı ve nefes darlığını 
iyileştirebildiği görülmüştür.  

Mueller ve ark. (2011) (Mueller 
& Decker, 2011) 

Toplam katılımcı: 12 
-7 kadın ve 5 erkek 
-60-95 yaş aralığında 

Palyatif bakım ortamında, 
fizyoterapinin etkisinin 
tanımlanması 

-Fizyoterapi programı: 
Mobilite, aile eğitimi, ağrı 
kontrolü, elastik bandaj, masaj, 
nefes egzersizleri, ev 
modifikasyonları, güçlendirme  
ve germe egzersizleri 
-Fizyoterapi seanslarının 
etkilerini değerlendirmek için 
Patient-Specific Functional 
Skalası kullanılmıştır.  

Fizyoterapinin, palyatif bakım 
gören hastaların, ağrı, mobilite 
fonksiyonları ve yaşam 
kalitelerini arttırmada yararlı 
olabileceği sonucuna 
varılmıştır.  

Kasven-Gonzales ve ark. 
(2010) (Kasven-Gonzalez ve 
ark., 2010) 

Toplam katılımcı: 1 
-Kadın, 23 yaşında 
-Vaka sunumu 

Hastalığının son evresinde olup 
osteosarkoma tanısı koyulan 
genç bir kadına rehabilitasyon 
programının etkilerinin 
incelenmesi 

Fizyoterapi programı 
aşağıdakilerden oluşmuştur: 
-Dirençsiz terapötik egzersizler, 
transfer eğitimi, bası azaltma 
metodları, yatak mobilitesi ve 
dayanıklılık eğitimi 

Palyatif bakımda fizyoterapi 
programlarının kullanılmasının, 
hastaların yaşam kalitelerini ve 
özgürlüklerini sürdürebilmede 
ve geliştirmede etkili bir rol 
oynayabileceği sonucuna 
varılmıştır..  
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Ağrı Mekanizmalarının Değerlendirilmesi 

Bu beş ağrı mekanizmasının bilinmesi, kişiye/hastaya özel tedavinin uygulanması ve ağrının 

azaltılmasında daha etkili tedavilerinin uygulanması açısından son derece önemlidir. Burada 

ağrıya yaklaşımda bilinmesi gereken, doku patolojisiyle ağrının uyuşmama olasılığıdır. Yapılan 

araştırmalara göre, hiçbir ağrısı ya da semptomu olmayan yaşlı bireylerin %96’sında disk 

dejenerasyonu ve %62’sinde rotatör cuff yırtığı tespit edilmiştir (Brinjikji ve ark., 2015; Teunis 

ve ark., 2014). Burada vurgulanmak istenen, ağrının değerlendirilmesi esnasında sadece 

nosiseptif faktörlere bağlı kalınmaması ve bütün ağrı mekanizmalarının tek tek 

değerlendirilmesidir. Bu yaklaşım, kişiye özel tedavilerin planlanmasında önem arz etmektedir.  

Yaşam Kalitesi ve Fizyoterapistin Rolü 

Ölümcül hastalığı olan hastaların yaşam kalitelerinin sürdürülebilirliği ve geliştirilebilirliği, 

palyatif bakımın temel hedefidir (Pastrana ve ark., 2008). Yaşam kalitesi, aslında ağrıyı da içine 

alan bir olgu olarak düşünülebilir, çünkü ağrının azaltılması, yaşam kalitesinin yükselmesine 

hem direkt hem de dolaylı yoldan etki edebilmektedir.  Geniş bir kapsamda düşünüldüğünde 

yaşam kalitesi, sadece sağlık durumuna değil, aynı zamanda kişinin refahını önemli ölçüde 

etkileyebilecek çevresel ve ekonomik faktörlere (gelir, eğitimsel başarı vb.) atıfta bulunur (K. 

R. Fontaine & Barofsky, 2001). Bir araştırmanın odak noktası, bir hastalığın veya tıbbi 

durumun fonksiyonel sağlık durumu ve refah düzeyi üzerindeki etkisi olduğunda, sağlıkla ilgili 

yaşam kalitesi (SYK), genellikle araştırma için en uygun yaşam kalitesi çeşidi olarak kabul 

edilir (K. R. Fontaine & Barofsky, 2001). SYK, bir bireyin subjektif değerlendirmelerini, sağlık 

ve hastalığa reaksiyonunu yansıtan, duygusal, fiziksel, sosyal ve subjektif refah duygularını 

içeren çok boyutlu bir yapı olarak kabul edilebilmektedir (Kevin R Fontaine ve ark., 1996).  

Palyatif bakım alan hastaların SYK’larının objektif bir biçimde değerlendirilebilmesi için, 

geçerliliği ve güvenilirliği ispatlanmış değerlendirme araçlarının kullanılması önerilmektedir. 

McMaster Quality of Life Scale (MQLS) (Sterkenburg ve ark., 1996), The McGill Quality of 

Life Questionnaire (MQOL) (Robin Cohen ve ark., 1997) ve EORT-QLQ-C30 (Mystakidou ve 

ark., 2001) gibi palyatif bakım yaşam kalitesi değerlendirme araçlarının hepsi, yapılan 

çalışmalarda geçerli ve güvenilir bulunmuştur. Bu araçların fizyoterapistler tarafından 

kullanımı, hastaların yaşam kaliteleri hakkında objektif verilere ulaşılmasını sağlayacaktır. 

Ancak, hayati tehlikesi olan hastalarda yaşam kalitesi kimine göre bahçe işleri yapmaktan 

ibaretken, kimine göre de eski fonksiyonlarına dönmek anlamını taşımaktadır (Stiel ve ark., 

2011). Bu da gösteriyor ki, her hastanın yaşam kalitesi anlayışı büyük farklılıklar 
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gösterebilmekte ve yaşam kalite düzeylerinin kişiye özel olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

Stiel ve ark., bu değerlendirme araçlarıyla ilgili yaptıkları çalışmada, hastaların, bazı tıbbi 

nedenlerden dolayı (nefes darlığı, yorgunluk, ağrı vb.) soruları cevaplamakta zorlandıkları ve 

çok soru cevaplamak zorunda bırakıldıklarını ifade etmişlerdir (Stiel ve ark., 2011). 

Dolayısıyla, palyatif bakımda uygulanan SYK değerlendirme araçları, hastaların fazla efor sarf 

etmelerini önlemek adına, basit ve kısa olmalıdır (Stiel ve ark., 2011).  

Tartışma Ve Öneriler 

Bu çalışmanın amacı, güncel literatüre destek vermek ve fizyoterapistlerin ağrı yönetimi ve 

yaşam kalitesi alanlarında güncel yaklaşımlarını değerlendirmektir. Son zamanlarda, ağrı 

mekanizmaları ve en ideal tedavi biçimleri hakkında öğrenilmesi gereken hala çok şey varken, 

fizyoterapi ile klinik olarak bağlantılı olan ağrı biliminde önemli ilerlemeler gerçekleşmiştir 

(Chimenti ve ark., 2018). Araştırmacılar artık, ağrının, periferal kaynaklı semptomlardan 

ziyade, çok boyutlu bir yapı olduğunu ve tedavi edilmeyip kronikleştiğinde kendi başına bir 

hastalık olabileceğini savunmaya başlamışlardır (Simon & pharmacotherapy, 2012). Bununla 

birlikte, rehabilitasyonda etkinliği daha önce yapılan çalışmalarla desteklenen terapötik 

egzersizlerin, her bir ağrı mekanizmasına etki etmesi yönünden çok boyutlu bir etkiye sahip 

olduğu görülmektedir (Figür 1.) (Chimenti ve ark., 2018). Dolayısıyla, Chimenti ve ark. 

(Chimenti ve ark., 2018) yaptığı, “ Ağrı Yönetiminde Mekanizmaya Dayalı Yaklaşım adlı 

çalışma, palyatif bakım hastalarıyla çalışan fizyoterapistler için ağrıya karşı kişiye özel 

tedaviler geliştirirken, kavramsal bir çerçeve oluşturmaktadır.  

Fizyoterapistler, sadece fiziksel kazanımları sağlamakla kalmaz, hastaların psikolojik ve sosyal 

durumlarına da etki edebilmektedirler (K. R. Fontaine & Barofsky, 2001). Yapılan 

çalışmalarda, çeşitli fizyoterapi uygulamalarının palyatif bakım hastalarının yaşam kalitelerini 

artırdıkları görülmektedir (Drouin & Zuellig, 2009; Kasven-Gonzalez ve ark., 2010; López-

Sendín ve ark., 2012; Mueller & Decker, 2011). Bununla birlikte, yaşam kalite durumlarını 

belirlemek için oluşturulan bir çok ölçüm skalası mevcuttur (Stiel ve ark., 2011), ancak hala 

altın-standartta bir ölçek geliştirilmemiştir (Putt ve ark., 2017). Putt ve ark. yaptığı sistematik 

derlemede, yaşam kalitesini araştıran çalışmaların hiçbirinde aynı skala kullanılmamış, her bir 

çalışmada farklı ölçekler kullanılmıştır (Putt ve ark., 2017). Dolayısıyla yazarlar, palyatif 

bakımda her hastaya hitap edecek, hastaların fonksiyonlarını ve gelişmelerini değerlendirecek 

geniş kapsamlı standart bir değerlendirme skalasına ihtiyaç duyulduğunu belirtmişlerdir. 
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Yapılan diğer bir çalışmada ise, mevcut ölçeklerin hastalar tarafından çok uzun ve yorucu 

olduğu sonucuna varılmış ve bu skalaların daha kısa ve basit olması gerektiği savunulmuştur 

(Stiel ve ark., 2011).  

Sonuç olarak, palyatif bakım alanında yapılan kapsamlı çalışmalarda (Tablo 1.), fizyoterapi 

uygulamalarının, ve özellikle terapötik egzersizlerin, hastaların ağrı ve yaşam kalitelerini 

geliştirmede önemli rol oynadığı görülmüştür (Clemens ve ark., 2010; Drouin & Zuellig, 2009; 

Kasven-Gonzalez ve ark., 2010; López-Sendín ve ark., 2012; Mgbemena ve ark., 2015; Mueller 

& Decker, 2011). Bu bulgu, tedavilerde odak noktanın terapötik egzersizler olmasının 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, palyatif bakımdaki hastalarda 

mobilizasyonun önemi giderek artmaktadır, ancak bazı durumlarda ağrısız mobilizasyonun 

belirli bir noktadan sonra mümkün olamayabileceğinin hastaya uygun bir dille anlatılması 

gerekmektedir.  Ayrıca, genelde kanser hastalarında görülen (Real ve ark., 2016) ve palyatif 

bakım gören hastalarda ağrıya doğrudan etkisi olan lenfödem hastalığının yönetiminde MLD 

tekniklerinin de önemi büyüktür (Clemens ve ark., 2010; Shallwani ve ark., 2017). Lenfödem 

hastalarında, terapötik egzersize ilave olarak MLD tekniklerinin de uygulanması, hastalardaki 

ödemi düşürmesinin yanı sıra, ağrı seviyelerini de düşürebilmektedir (Clemens ve ark., 2010).  

Fizyoterapi uygulamalarının palyatif bakım hastalarında uygulanabilirliği ve olumlu etkileri 

yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Yaşamlarının son evresinde olan bu hastalarda terapötik 

egzersize dayalı kişiye özel yaklaşımların, hayatlarının son döneminde dahi bile olsa, hayat 

kalitelerini artıracağı yapılan çalışmalarda sıklıkla vurgulanmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse, 

ölümün kaçınılmaz olduğu gerçeği çoğu palyatif bakım hastası için bilinen bir durumdur, ancak 

saygın ve daha az ağrılı bir ölümün herkesin hakkı olduğu da unutulmaması ve vurgulanması 

gereken diğer bir noktadır.  

Sonuç 

Tüm bu mevcut bilgiler ışığında, özetle, palyatif bakımdaki fizyoterapi uygulamalarında 

egzersizlerin önemi vurgulanmalı, kısa ve öz sorular içeren, hastayı yormayan ölçekler 

geliştirilmeli, disiplinler arası bir yaklaşım içinde bulunulmalı, ağrıya neden olan mekanizmalar 

titizlikle belirlenmeli ve tedavi kişiye özel olarak şekillendirilmelidir.   
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ABSTRACT 

Pea (Pisum sativum L.) is an annual plant with a high nutritional value and diatery fibres. The 

aim of the present study is to determine of genetic diversity and genome size variation of some 

Pea (Pisum sativum L.) cultivars and ecotypes by DNA, protein, and nucleus. Tested samples 

demonstrated a small different value of nuclear content via flow cytometry analysis. These 

tested plants have verified the existence of expected ploidy levels as diploid plants. Nuclear 

DNA content ranged from 4.25 to 4.53. Comparison of globular protein accumulation in 

between Pea (Pisum sativum L.) cultivars and populations, cultivars, revealed that globular 

protein accumulation was higher than populations samples; on the other hand, albumin protein 

accumulation showed a similar level for all the tested samples. Globular protein amount is 

between 35 kDa and 100 kDa. This paper initially focuses on the variation of genetic Turkish 

Pea (Pisum sativum L.) plants by using comprehensive analysis methods. 

Key words: Pisum sativum L., SSR, Genetic diversity, Flow cytometry, SDS PAGE
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GİRİŞ 

Yem bezelyesi (Pisum sativum L.) besin değeri ve diyet lifi yüksek olan tek yıllık bir 

bitkidir. Bu çalışmanın amacı, bazı yem bezelye (Pisum sativum L.) çeşitlerinin ve 

ekotiplerinin genetik çeşitliliğini ve genom boyutu varyasyonunu DNA, protein ve 

çekirdek yoluyla belirlemektir. Test edilen örnekler, flow sitometrisi analizi yoluyla 

küçük farklı bir nükleer DNA değeri göstermiştir. Test edilen bu bitkiler, diploid bitkiler 

olarak beklenen ploidi seviyelerinin varlığını doğrulamıştır. Nükleer DNA içeriği 4.25 ila 

4.53 arasında değişiyordu. Yem bezelye (Pisum sativum L.) çeşitleri ile populasyonlar, 

çeşitler arasında globüler protein birikiminin karşılaştırılması, globüler protein 

birikiminin populasyon örneklerinden daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur; diğer 

yandan albümin protein birikimi, test edilen tüm örnekler için benzer bir düzey gösterdi. 

Globüler protein miktarı 35 kDa ile 100 kDa arasındadır. Bu makale ilk olarak, kapsamlı 

analiz yöntemleri kullanılarak genetik yem bezelyesi (Pisum sativum L.) bitkilerinin 

varyasyonuna odaklanmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Pisum sativum L., SSR, Genetik çeşitlilik, Flow sitometri, SDS PAGE 
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INTRODUCTION 

Pea (Pisum sativum L.) is one of the earliest grain legumes domesticated in world with a 

long history, and they are widely consumed as part of animal and human nutrition (Zohary 

& Hopf 2000; Faostat 2007). Pea (Pisum sativum L.) is cultivated for its rich source of 

proteins, carbohydrates, vitamins, minerals and diatery fibres (Bastianelli et al.. 1998). 

The nutritional and functional quality of Pea (Pisum sativum L.) seed depend primarily 

on their protein content and composition. Seeds of Pea (Pisum sativum L.) including 

digestible starch (50%), soluble sugars (5%), fibbers minerals and vitamin were in rich in 

protein (23-25%). Pea (Pisum sativum L.) is self–crossed, annual and diploid (2n =2x= 

14) with a genome size of 4.4 Gbp grown all over world (Bennett & Leitch 1997; Kaur et 

al. 2012; Zhu et al. 2005). It has more than 650 genera and 18,000 species based on 

morphological structures and agronomical traits as determined by traditional 

classification. The genetic diversity of Pea (Pisum sativum L.) has been determined using 

morphologic traits and pedigree data (Sharma 2002; Singh et al. 2003), protein  markers 

(Julier et al. 2003), and molecular markers consisting of RAPDs (Ahmad et al. 2012; 

Yadav 2004), and simple-sequence repeat markers (SSRs) (Burstin et al. 2001; Hanci 

2019). Flow cytometry is one option to quickly determine the amount of DNA content. It 

has been provided as a rapid tool for assessing of ploidy for genome sizes studies 

requiring large sample numbers (Dirihan et al. 2013). Protein profiles content have 

provided convenient evidence for determining genetic diversity at the molecular level in 

plants. The main Pea (Pisum sativum L.) storage protein known as globulin, convicilin, 

vicilin (7S) and legumin (11S) (Barac et al. 2010). Several reports have been tested on 

the changes of protein bands of Pea (Pisum sativum L.) (Barac et al. 2010; Guleria et al. 

2009). Most of genetic variations studies in Pea (Pisum sativum L.) are mainly dependent 

on morphological traits in germplasm collections using selection techniques, but these 

techniques have still some limitations for being closely related populations and cultivars 

for germplasm. Moreover, during the selection process, many natural germplasm 

resources and distant relatives may have lost which has ultimately resulted in a decrease 

in genetic variations (Hagenblad et al. 2012; Leino et al. 2013). Genetic variation is 

defined the number of different alleles of quantitative traits in the germplasm of any 

populations, therefore genetic variations in species are greatly useful and significant for 

the sustainable agriculture and food security. Conventional breeding and molecular 
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marker technique informations have been used widely for improvement of cultivars for 

various crops. Thus, information on genetic variation is a vital properties in new cultivars 

improvement. The aim of this study is to evaluate the genetic diversity and ploidy levels 

by using SDS PAGE, and flow cytometry analysis of seven Pea (Pisum sativum L.) 

cultivars, Özkaynak (11), Ürünlü (16), Kirazlı (14), Töre (4), Ulubatlı (10), Taşkent (3), 

Maro Tarım (17) and eleven populations. 

MATERIALS AND METHODS 

Plant material 

Seven Pea (Pisum sativum L.) cultivars, Özkaynak (11), Ürünlü (16), Kirazlı (14), Töre 

(4), Ulubatlı (10), Taşkent (3), Maro Tarım (17), and eleven populations were used as the 

plant material for this study. All cultivars used were obtained from Department of 

Molecular Biology and Genetics at Kafkas University. Pea (Pisum sativum L.) seeds were 

obtained in water agar. They were maintained at 25/270C (day/night) growth-chamber 

with a 16 h day length for 8 days to initiate seedling. After 2 weeks, the leaves of plants 

were collected from cultivars and populations for further analysis. 

Flow cytometry 

Genome size analysis was determined by using 3 replicates. Commercial kits (CyStain PI 

absolute P) of Partec were used in nuclear DNA content analysis. A slightly modified 

version of the Partec protocol was carried out in the analyses. Vicia sativa (2 pg/2C) was 

obtained as a reference standard. Shortly, the protocol consisted of simultaneously 

chopping leaf tissues (20 mg each) of Pea (Pisum sativum L.) and Vicia sativa in 0.5 mL 

nuclei extraction buffer, transferring homogenized tissues into centrifuge tubes through 

filter, brief centrifugation (20 s), dissolving the pellet in extraction buffer (0.5 mL), 

adding staining buffer (1 mL) and incubation (30 min) at room temperature. The samples 

were then analyzed using a Partec CyFlow Space flow cytometer (Munster, Germany) 

equipped with green laser excitation at 488 nm. The absolute DNA contents of pea 

cultivars and populations were calculated based on the ratios of the G1 peak means of 

sample and reference standard by using the following formula: 

Globular and Albumin Protein Analysis 

The feed pea (Pisum sativum L.) seeds are weighed at 0,035 grams. It is homogenized by 

adding 1 mL of hexane. It is centrifuged at 6000 rpm at 250C. Supernanat is thrown and 
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1 mL of Water Extraction (10 mM MgCl2, 10 mM CaCl2 pH: 8.0) is added to the pellet 

part. It is centrifuged at 3000 rpm for 15 minutes at 40C. This stage is done twice. The 

supernatant part is albumin. The pellet part is the globular protein. Salt Solution 

Extraction (100 mM Tris-Cl pH: 7.5, 10% NaCl, 10 mM EDTA, 10 mM EGTA) is added 

to the pellet part. It is centrifuged at 30000 rpm for 5 minutes at 40C. The supernatant part 

forms the globular protein (Nadal et al.. 2011). Globular and albumin proteins were 

analyzed by loading an equal concentration of 15% SDS PAGE gel (Laemmli 1970). 

RESULTS 

Ploidy Levels 

All cultivars and populations were found to be entirely diploid with basic chromosome 

number 2n=2x=16 except one population (11) (Fig.1.). Additionally, one Pea (Pisum 

sativum L.) population calling 11 was poliploid with 2n=4x=32. No significant 

differences among the samples were detected. Nuclear content value for cultivars was 

4.28 pg for Özkaynak (11), 4.30 pg for Ulubatlı (10), 4.40 pg for Töre (4), 4.31 pg for 

Ürünlü (16) and 4.42 pg for Kirazlı (14) respectively. Whereas, the genome size of the 

tested populations ranged from 4.25 pg in 7 to 4.44 pg in 15, which is a diploid 2n=2x=16 

among populations (Table 2, Fig. 1.). 

 
Figure 1- Flow cytometric analysis of PI stained nuclei Pisum sativum L. using Vicia 

sativa as internal standart A: Maro Tarım (17), B: Özkaynak (11) 
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Table 2- Nuclear DNA content of Pisum sativum L. cultivars and populations 

Pisum 

sativum 

L. 

Sample 

peak 

Standart 

peak 

Standart 

DNA 

content(pg) 

Test DNA 

content(pg) 

  CV1 

(Vicia 

sativa 

L.) 

CV2 

(Pisum 

sativum 

L.) 

 

1 

 

277.24 

 

113.79 

 

3.65 

 

4.44 

 

   2.48 

 

3.20 

2 269.36 115.15 3.65 4.26    4.56 4.91 

3 272.22 113.75 3.65 4.37    2.62 3.23 

4 272.57 112.89  3.65 4.40    3.57  3.27 

5 271.30 114.01  3.65 4.34    4.71  3.60 

6 260.71 110.97  3.65       4.4    3.11  3.75 

7 251.86 108.04  3.65 4.25    3.12  3.03 

8 317.48 127.91  3.65 4.53    4.04  4.16 

9 255.70 107.48  3.65 4.35 4.10  3.65 

10 262.01 111.04  3.65 4.30 3.28     3.28 

11 254.92 107.43  3.65 4.32 3.11      3.68 

12 243.88 104.21   3.65 4.27  2.83    3.83 

13   224 97.65   3.65 4.41 4.11    3.82 

14 294.10 121.53  3.65 4.42 3.10    2.56 

15 273.74 113.83  3.65 4.38    3.72 3.37 

16 260.50 110.36  3.65 4.31    3.99 3.62 

17 264.77 110.75  3.65 4.36    3.76 4.03 

18 250.55 102.81  3.65 4.44    2.60     3.71 

 

Protein analysis 

The analysis demonstrated that the globular and albumin protein are easily recordable in 
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the tested Pea (Pisum sativum L.) samples. Bands of the expected sizes were detected 

between 35 kDa and 100 kDa in the seeds of the Pea (Pisum sativum L.) plants (Fig. 2a.). 

Comparison of globular protein accumulation in between Pea (Pisum sativum L.) 

cultivars and populations, cultivars, revealed that globular protein accumulation was 

higher than populations samples; on the other hand, albumin protein accumulation 

showed a similar level for all tested samples. According to the result of globular band 

profiles, Kirazlı (14) exhibited the most abundant protein, followed by Özkaynak (11), 

and Ürünlü (16). However, weak accumulation of globular proteins were detected in the 

Maro Tarım (17) cultivars (Fig. 2b.). 

 

 

 
Figure 2a- SDS PAGE profiles of globular proteins from P. sativum L. cultivars and 

populations. M: Marker (kDa), 1: 15, 2: Bayburt 3: Taşkent 4: Töre 5: 14, 6: 8, 7: 43, 8: 

11, 9: 45. 
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Figure 2b- SDS PAGE profiles of globular proteins from P. sativum L. cultivars and 

populations. M: Marker (kDa), 10: Ulubatlı, 11: Özkaynak 12: Yusufeli 13: 17 14: Kirazlı 

15: 10 16: Ürünlü 17: Maro Tarım 18: Kars 

DISCUSSION 

Genetic variation has become one of the fundamental tools of plant genetic research. 

Alternative putative lines are necessary for flaw adjustment of commercial cultivars and 

improvement of novel cultivars. A substantial amount of reports in plant genetic 

variations has been focused to understand how natural selection operates in the 

quantitative traits. It is widely employed in the phenotypic character, conservation and 

improvement of new cultivars (Bhandari et al. 2017; Rao & Hodgking 2002). Most of 

these reports have included analyses of marker gene methods that are likely to be the aims 

of variation in natural populations. To the best of our knowledge, there is no report on 

genetic variation, working collectively on molecular marker, protein profiles and flow 

detection methods in combination with a comprehensive analysis of Pea samples. P. 

sativum has scientific and economic significance, making it potentially an excellent plant 

to be used for genetic diversity (Ahmad et al. 2012). Morphological definitions are easy, 

fast, inexpensive, and they do not need special technology. In addition, most of these 

definitions are necessary for human labourers and they are time- consuming. Cytological 

markers in plants have been routinely used by chromosome numbers of stained root tips 

using microscopy; however, these have limited implementations in genetic variation 

analysis on account of their low resolution and limited number (Bhandari et al. 2017). 

The nuclear DNA content and protein profiles of 11 populations and 8 cultivars of Pea 
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(Pisum sativum L.) have been detected by flow cytometry and SDS PAGE. These two 

properties found to be different both between and within species. Pea (Pisum sativum L.) 

is strongly various in terms of phenotypes, and Pea (Pisum sativum L.) breeding could 

profit from extensive crosses, including introgressions from wild relatives (Ladizinsky & 

Abbo 2015). Flow cytometry analysis exhibited different genome sizes among different 

cultivars and populations of Pea (Pisum sativum L.) in the experiment. Flow cytometry is 

used when chromosome number information data can be interpreted by microscopy 

(Pellicer et al. 2017). Changes in genome sizes inducued a wide range of morphological 

alters (Chung et al. 2014; Dolezel et al. 2007). Leaves of plants of larger genome sizes 

were significantly thicker, rounder and taller than smaller plants as well as with a better 

photosynthetic capacity (Cai et al. 2015). The pea genome is large, likely resulting from 

a long-time self-pollination and diversification of transposable elements (Ellis & Poyser 

2002). In the present investigation, flow cytometry analysis cultivars and populations of 

Pea (Pisum sativum L.) were tested and the present study demonstrated slightly to be 

different in terms of nuclear content values. Our observations confirm that the level of 

nuclear content is sufficiently different to clarify diverse lines in Peas (Pisum sativum L.). 

The nuclear content value of the 5 Pea (Pisum sativum L.) cultivars ranged between 4.30 

pg and 4.42 pg (Table 2). (Baranyi & Greilhuber et al. 1996) reported the chromosome 

numbers and nuclear DNA contents of 15 P. sativum cultivars, landraces and wild 

accessions using chromosome counts and flow cytometry. In their study, this could be a 

strong evidence to prove absence of significant nuclear content variation in the P. sativum. 

Their outcome confirms that nuclear content variation is originally present in the genus 

and requires further analysis. In our cases, all the tested samples were found to be 

tetraploid by flow cytometry analysis. The reports are different from those of (Sakiroglu 

et al. 2011) who detected that the 2C DNA genome size of M. sativa subsp varia ranged 

from 2.85 pg to 4.9 pg. The large variation value could be a result of different sub-species 

within one species. In contrast, values of genome size were tightly clustered to 4.25 pg to 

4.53 pg in our study. The high level of genome size protection is notable and may be 

correlated with a low amount of chromocentric constitutive heterochromatin, which is 

known as a variable component in plant genomes. Genome size variations can be 

influenced on conservations occur in different ways in various plant species. These are 

very common in outcrossing than self-pollinations. Nuclear content varies significantly 
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among land plants and the highest ploidy level was found in 11. We suggest that total 

protein bands be considered to explain the taxonomy specific to the Legume group and 

other species. SDS PAGE analysis of Pea (Pisum sativum L.) cultivars and populations 

revealed weak, medium and high level of banding profiles, and flow cytometry analysis 

detected nuclear content from these cultivars and populations. The degree of protein-band 

content of the tested samples is correlated to the value of nuclear content, and gel results 

of globular proteins in Pea (Pisum sativum L.) samples suggest such correlation. For 

example, Kirazlı (14) had a significantly larger nuclear content with 4.53 pg followed by 

4.44 tested samples Kirazlı (14), 11, and 8 with multiple band intense of the globular 

proteins was found to have high value to nuclear content, when compared with the tested 

samples (13, Maro Tarım (17) and Kars (18)) with few band intense of globular proteins. 

It is likely that the degree of nuclear DNA content is associated with the level of protein 

band content, which is related to the band number of the Pea (Pisum sativum L.) samples. 

In our case, the band number of Kirazlı (14) and 8 in the protein profiles was observed 

with an extra band. However, it seems that this statement does not quite concur with our 

albumin protein band observations (data not shown). The 7 line in our experiment has a 

genome of about 4.25 pg. It showed that an adversely relation exists between nuclear 

content and albumin protein on the contrary globular protein. Highly variable banding 

pattern were observed in these tested samples. As observed through total protein analysis, 

the amount of protein in the diploid plant is correlated to the ploidy level. This confirms 

that nuclear DNA content is the total amount of DNA contained within one copy of a 

single entire genome. These findings are in consistent with those published by (Bourgeois 

et al. 2009) in the study on phenotypic plasticity and seed protein composition of P. 

sativum. Their results on seed storage protein composition demonstrate that large genetic 

variation results both from gene diversity and post-translational processing. 

 

 

CONCLUSIONS 

The population structure anaysis results were supported with PCA and NJ dendrogram 

analysis. Pea (Pisum sativum L.) populations represented by 2 cluster as 7 cultivars and 

11 populations. Some small exceptions were observed based on genetic distance. In the 



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

319 
 

light of diversity parameters, it has been concluded that there is a moderate genetic 

diversity both cultivars and populations of Pea (Pisum sativum L.) and proximate results 

in similar studies. In addition, values of diversity parameter are variated depending on the 

use of the number of markers and genotypes. Therefore, working with more markers and 

genotypes will contribute to the reliability of the study. The stability in ploidy levels and 

the band patterns of the globular proteins can potentially contribute to the knowledge for 

genetic variations in pea samples. This study provides key findings for the classification, 

conservation and innovation of Pea (Pisum sativum L.) germplasm resources. 
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Özet 

Venöz tromboembolizm venöz dolaşımda meydana gelen tüm trombüslerin genel adıdır 

ve myokard enfaktüsü ile inmeden sonra 3. sıklıkta karşılaşılan, hayatı tehdit edici bir 

akut kardiovasküler sendromdur. Pulmoner embolinin yıllık insidansı 39-115/ 

100.000`dir. Hastalarda sıklıkla göğüs ağrısı, dispne, taşikardi, takipne, hemoptizi veya 

senkop gibi non spesifik klinik bulgular ortaya çıkarmaktadır. Pulmoner emboli 

tedavisinde amaç pulmoner kan akımını tekrar sağlamak, ölümcül rekurrens atakları ve 

uzun dönemde pulmoner hipertansiyon riskini minimalize etmektir. Pulmoner embolinin 

akut ve uzun süreli tedavisinde fraksiyone olmayan heparin veya düşük moleküler 

ağırlıklı heparin ile başlangıç heparinizasyonu, ardından oral K vitamini antagonistleri 

(warfarin) kullanımı uzun yıllar altın standart tedavi yöntemi olarak 

benimsenmiştir.  Bununla birlikte özellikle akut emboli olan yüksek riskli grupta sistemik 

trombolitik ajanlar, perkutan kateter aracılı tedaviler, cerrahi embolektomi ve vena kava 

filtreleri tedavi stratejileri arasında yer almaktadır. Warfarin ile takipte gecikmiş etki 

başlangıcı, dar terapötik pencere, çok sayıda gıda ve ilaç etkileşimi gibi sınırlamalar 
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mevcuttur. Yeni nesil oral antikoagülanların etkinlik açısından rutin izlem 

gerektirmemesi, hızlı etki başlangıcı, kısa yarılanma ömürleri, öngörülebilir 

farmakokinetik ve farmakodinamik etkileri, sabit doz kullanımı, warfarine kıyasla daha 

az ilaç ve gıda etkileşimi ile kanama komplikasyonunun daha az olması kullanım 

avantajları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çalışmamızda yeni nesil oral antikoagülan ilaçların pulmoner emboli tedavisindeki yeri, 

kullanım şekilleri ve farmakolojik özellikleri güncel kılavuzlar ve literatür eşliğinde 

sunulmuştur. 

 

 

Abstract 

Venous thromboembolism is the general name for all thrombi occurring in the venous 

circulation and it is a life-threatening acute cardiovascular syndrome that is the third most 

common after stroke and myocardial infarction. The annual incidence of pulmonary 

embolism is 39-115 / 100,000. Non-specific clinical findings such as chest pain, dyspnea, 

tachycardia, tachypnea, hemoptysis or syncope are common in patients. The aim of 

pulmonary embolism treatment is to restore pulmonary blood flow, to minimize the risk 

of fatal recurrence attacks and pulmonary hypertension in the long term. In the acute and 

long-term treatment of pulmonary embolism, initial heparinization with unfractionated 

heparin or low molecular weight heparin followed by oral vitamin K antagonists 

(warfarin) has been adopted as the gold standard treatment method for many years. 

However, systemic thrombolytic agents, percutaneous catheter-directed therapies, 

surgical embolectomy and vena cava filters are among the treatment strategies, especially 

in the high-risk group with acute embolism. There are limitations in follow-up with 

warfarin such as delayed onset of action, narrow therapeutic window, and multiple food 

and drug interactions. The advantages of new generation oral anticoagulants are that they 

do not require routine monitoring in terms of effectiveness, rapid onset of action, short 

half-life, predictable pharmacokinetic and pharmacodynamic effects, fixed dose use, less 

drug and food interaction and less bleeding complications compared to warfarin. 
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In our review, the role, usage patterns and pharmacological features of new generation 

oral anticoagulant drugs in the treatment of pulmonary embolism are presented in the 

light of current guidelines and literature. 

 

 

Giriş 

Venöz tromboembolizm (VTE), venöz dolaşımda meydana gelen tüm trombüslerin genel 

adıdır. Pulmoner emboli, myokard enfaktüsü ve inmeden sonra 3. sıklıkta karşılaşılan ve 

hayatı tehdit edici akut kardiovasküler sendromdur.(Raskob, G.E ve ark.,2014) 

Epidemiyolojik çalışmalarda, PE için yıllık insidans oranları 100.000 nüfus başına 39-

115 arasında değişmektedir. (Wendelboe, A.M.  ve  Raskob, G.E. 2016) Hastalarda 

sıklıkla göğüs ağrısı, dispne, taşikardi, takipne, hemoptizi veya senkop  gibi non spesifik 

klinik bulgular  varlığında pulmoner emboliden şüphelenilmelidir.( Pollack, C.V ve ark. 

2011) Akut pulmoner emboli hemodinamik instabilite, ciddi sağ ventrikül yetmezliği 

bulgularının yanı sıra  asemptomatik olabilecek geniş bir yelpazede karşımıza 

çıkabilmektedir. Pulmoner emboli şüphesi varlığında klinik tanı olasılığını daha da 

güçlendirmek amaçlı Wells ve Modifiye Ceneva Skorlama Sistemlerinin kullanımı; 

gereksiz tetkik, antikoagulan kullanımı, bunların olası komplikasyonları ve yüksek 

maliyetleri engelleyecektir. Günümüzde akut pulmoner emboli tanısında  negatif prediktif 

değeri yüksek d-dimer testi, ekokardiografi ve pulmoner BT anjiyografi sıklıkla 

başvurulan yöntemlerdir.(Pollack, C.V ve ark. 2011) Pulmoner emboli tedavisinde amaç 

pulmoner kan akımı tekrar sağlamak, ölümcül rekurrens atakları ve uzun dönemde 

pulmoner hipertansiyon riskini minimalize etmektir. Bu amaçla prognozu oldukça 

değişken olan pulmoner embolide akut ve kronik evrede uygun tedavi için en iyi risk 

sınıflandırmasını yapmak gerekir. Pulmoner embolinin akut ve uzun süreli tedavisinde 

fraksiyone olmayan heparin (UFH) veya düşük moleküler ağırlıklı heparin (LMWH) ile 

başlangıç heparinizasyonu, ardından oral K vitamini antagonistleri (warfarin) kullanımı 

uzun yıllar altın standart tedavi yöntemi olarak benimsenmiştir.  Bununla birlikte 

özellikle akut emboli olan yüksek riskli grupta sistemik trombolitik, perkutan kateter 

aracılı tedaviler, cerrahi embolektomi ve vena kava filtreleri tedavi stratejileri arasında 
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yer almaktadır. Warfarin ile takipte gecikmiş etki başlangıcı, dar terapötik pencere, çok 

sayıda gıda ve ilaç etkileşimi gibi sınırlamalar  mevcuttur. Hastalarda doza değişken 

yanıtlar nedeniyle tekrarlayan VTE, kanama veya inefektif tedavi durumları ile 

karşılaşılmaktadır. Warfarine bir alternatif olarak sunulan yeni nesil oral antikoagulanlar 

(YOAK) son yıllarda kılavuzlarda etkin bir şekilde yer almaktadır. FDA onayı almış ve 

ülkemizde de kullanımda olan YOAK preperatları ve özellikleri aşağıda verilmiştir. 

 

Gelişme 

Dabigatran Etexilate 

● Direk trombin (FIIa) inhibitörü, pik süresi 1-3 saat,  yarılanma ömrü 12-17 saat, 

%80 renal eliminasyon. Pozoloji 2x 1 150mg (Cr/Cl≥30mL/min) UFH/DMAH ile 

beraber (5-10 gün).Kanam komplikasyonu ile karşılaşıldığında antidot olarak 

İdarucizumab (5mg ıv 15 dk ) veya hemodiyaliz uygulanabilir.(Ylenia, I. ve ark. 

2018)Akut venöz tromboembolide Dabigatran ile warfarin kıyaslandığı RE-

COVER -RE-COVER II çalışmalarında, en az warfarin kadar etkin 

olduğu,tekrarlayan VTE ve majör kanama açısından fark olmadığı ve klinik 

açıdan önemsiz kanama komplikasyonunun dabigatran grubunda daha az 

saptandığı bildirilmiştir.(Schulman, S. ve ark. 2009- Schulman, S. ve ark. 

2014)Venöz tromboembolinin uzun süreli tedavisinde Dabigatranın plasebo(RE-

SONATE) ve warfarin (RE-MEDY) kıyaslandığı çalışmalarda tekrarlayan VTE 

açısından daha az kanama komplikasyonu ile beraber en az warfarin kadar etkili 

saptandı. Plasebo ile karşılaştırıldığında daha fazla kanama komplikasyonu ile 

beraber tekraralayan VTE oranını önemli ölçüde azaltmıştır.( Schulman, S. ve ark. 

2013) 

Apixaban 

● Faktör 10a(FXa)inhibitörü, pik süresi3-4 saat,  yarılanma ömrü 8-15 saat,%73 

hepatobilier eliminasyon. Pozoloji 2x 1 10mg(5gün)idame 2x1 5mg .Kanama 

komplikasyonu ile karşılaşıldığında antidot olarak Andexanet alfa (400mg bolus 

4mg/mininf 120dk) veya Four-factor PCC 200ıu uygulanabilir.( Ylenia, I. ve ark. 
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2018)Apixabanın enoxaparin/warfarin ve plasebo ile karşılaştırıldığı 

AMPLIFY,AMPLIFY-EXT çalışmalarında erken ve uzun dönem takiplerde 

etkinlik  ve tekrarlayan VTE açısından farklılık saptanmamıştır.Major kanama ve 

nonmajor kanama komplikasyonunun daha düşük olduğu 

bildirilmiştir.Heparin/warfarin ile karşılaştırıldığı AMPLIFY-J çalışmalarında da 

benzer sonuçlar elde edilmiştir(Sarah, L.G. ve Karly, P.G.J.  2016) 

Edoxaban 

● Faktör 10a(FXa)inhibitörü,pik süresi 1-2 saat,  yarılanma ömrü 5-11 saat,%50 

renal %50 hepatobilier eliminasyon.Pozoloji 1x1 60mg (Cr/Cl≥30mL/min) 

UFH/DMAH ile beraber (5-10 gün) 1x1 30mg (CrCl 15-50mL/min   veya < 60 

kg). Kanama komplikasyonu ile karşılaşıldığında antidot olarak Andexanet alfa 

(400mg bolus 4mg/mininf 120dk) veya Four-factor PCC 200ıu uygulanabilir.( 

Ylenia, I. ve ark. 2018) 

Edoxabanın warfarin ile karşılaştırıldığı Hokusai-VTE çalışmasında heparin 

sonrası kullanılan tek doz edoxabanın en az warfarin kadar etkin olduğu ve 

kanama oranının anlamlı derecede az olduğu, ileri yaş komorbit faktörleri fazla 

olan riskli VTE grubunda da güvenle kullanılabileceği bildirilmiştir(Vanassche, 

T. ve ark. 2018) Bir diğer çalışma olan ETNA çalışmasında da edoxabanın 

VTE’de kritik olan ilk 3 ay güvenli ve etkili kullanımı vurgulanmıştır.(Agnelli, 

G. Ve ark. 2020) 

Rivaroxaban 

● Faktör 10a(FXa) inhibitörü, pik süresi 2-4 saat,  yarılanma ömrü 5-9 saat, %64 

hepatobilier eliminasyon. Pozoloji2x1 15mg 21 gün idame 1x1 20mg. Kanama 

komplikasyonu ile karşılaşıldığında antidot olarak Andexanet alfa (400mg bolus 

4mg/mininf 120dk) veya Four-factor PCC 200ıu uygulanabilir.( Ylenia, I. ve ark. 

2018) Rivaroxaban ile standart tedavinin karşılaştırıldığı EINSTEIN ve 

EINSTEIN-DVT çalışmalarında 21 gün boyunca günde iki doz 15mg, takibinde 

günde tek doz 20mg etkinlik açısından geniş hasta gruplarında benzer sonuçlar 

elde edilmiş olup majör kanama komplikasyonunun daha az rastlandığı 

bildirilmiştir(Martin, H.P. ve ark. 2013). EINSTEIN EXT ve EINSTEIN 



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

327 
 

CHOICE çalışmalarında rivaroksaban, VTE'nin uzun süreli tedavisi için sırasıyla 

plasebo ve asetilsalisilik aside karşı üstünlüğü gösterilmiş olup doz seçimi(günde 

tek doz 20mg veya tek doz 10mg)hastanın nüks,kanama riski ve diğer özellikleri 

değerlendirilerek VTE’nin uzun süreli tedavisi için güvenli bir alternatif olduğu 

gösterilmiştir.( Cohen,A.T. ve Bauersachs, R. 2019) 

 

The Task Force for the Diagnosis and Management of Acute Pulmonary 

Embolism of the European Society of Cardiology (ESC) 2019 

● Orta ve düşük riskli pulmoner emboli hastalarında YOAK’lar uygun 

hastada(apixaban ,rivaroxaban,dabigatran,edoksaban) VKA ya alternatif olarak 

başlanabilir(ClassI-A). 

● YOAK’lar ciddi böbrek yetmezliği (Cr/Cl <30ml/min dabigatran önerilmemekte, 

rivaroxaban edoxaban ve apixaban Cr/Cl <15ml/min önerilmemekte, Cr/Cl >15-

30ml/min dikkatli kulanılmalıdır), gebelik, laktasyon ve antifosfolipid antikor 

sendromu varlığında önerilmemektedir(ClassIII-C) 

● Edoxaban gastrointestinal sistem kanseri olmayan hastalarda DMAH alternatif 

kullanılabilir (ClassIIa-B) 

● Rivaroxaban gastrointestinal sistem kanseri olmayan hastalarda DMAH alternatif 

kullanılabilir (ClassIIa-C) 

●  Kanser hastalarında dvt varlığında tesadüfi olarak saptanan pulmoner emboli 

semptomatik pulmoner emboli hasta protokolune uygun tedavi edilmelidir.(Class 

IIa-B)( Konstantinides, S.V. ve ark 2019) 

AmericanSociety of Hematology(AHS) 2020 Guidelines for Management of 

Venous Thrombo Embolism : Treatment of Deep Vein Thrombosis and 

Pulmonary Embolism 

 

● ASH klavuzunda akut pulmoner emboli tedavisinde warfarin alternatif olarak 

doğrudan YOAK kullanımı önerilmektedir. Ancak bu öneri böbrek yetmezliği 

(Cr/Cl< 30mL/min), orta şiddetli karaciğer yetmezliği, antifosfolipid antikor 

sendromu, Pglikoprotein ve CYP3A4 inhibitör/indükleyicisi kullanan hasta 

gruplarında geçerli değildir. Aynı kılavuz tek bir YOAK önermemekte hasta bazlı 
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değerlendirme yapılarak YOAK’lar arasında seçim yapılabileceğini 

belirtmektedir.  

( Ortel, T.L. ve ark.2020) 

Spesifik Hasta Gruplarında YOAK Kullanımı 

Kanser hastalarında vte tedavisinde antikoagulan ajan seçimi; 

● Artmış kanama riski ve tekrarlayan VTE atakları nedeniyle zorluklar 

yaşanmaktadır.  

● Son yıllarda yapılan YOAK ve dalteparin ile kıyaslandığında kanama riskini 

arttırmakla beraber tekrarlayan VTE de azalma saptanmıştır.(Fuentes,  H.E. ve 

ark 2019) 

        Edoxaban 60mg tek doz 5 gün dmah ile beraber, 

        Rivaroxaban 15 mg 2x1 21 gün daha sonra günde tek doz 20mg 6 ay, 

       Apixaban 10mg 2x1 7 gün devamında 5mg 2x1 

● Antikoagulan ajanların riskleri ve yararları göz önüne alınarak  hasta bazlı karar 

verilerek kişiselleştirilmesi önerilmektedir.  

● YOAK`lar DMAH’e göre etkinlik açısından çekici bir alternatif olmalarına 

rağmen  artmış kanama riskleri göz ardı edilmemelidir.(Moik, Posch,  Zielinski, 

Pabinger,  ve Ay, 2020) 

●  Bu konuda yapılan çalışmalar(CANVAS YOAK-DMAH-VTE, CASTA DİVA 

rivaroxaban-DMAH,CAP apixaban )  ilerleyen zamanda klinisyenlerin karar 

vermesi açısından kolaylık sağlayacağı kanaatindeyiz.(Moik, Posch,  Zielinski, 

Pabinger,  ve Ay, 2020) 

Obez hasta grubunda  

● Klinik çalışmalarda YOAK’ların warfarine iyi bir alternatif olabileceği 

vurgulanmaktadır. 

● Ancak mevcut çalışmalar yetersiz olmakla beraber apixaban ve rivaroxaban 

kullanımını desteklemekte dabigatran kullanımını önermemektedir. Diğer 

YOAK’larla ilgili elde yeterli veri bulunmamaktadır.( Coons,  Albert,  Bejjani, ve 

Iasella,  (2020) 

Ciddi böbrek yetmezliği olan  hastalarda; 

● Dabigatran  Cr/Cl <30ml/min önerilmemekte, 
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● Rivaroxaban edoxaban ve apixaban Cr/Cl <15ml/min önerilmemekte,  

● Cr/Cl >15-30ml/min  olan hastalarda dikkatli kullanımı tavsiye edilmektedir.( 

Konstantinides, S.V. ve ark 2019)  

● Gebelik, laktasyon ve antifosfolipid antikor sendromu varlığında 

önerilmemektedir (ClassIII-C)( Konstantinides, S.V. ve ark 2019) 

COVID 19 hastaları 

● Proksimal DVT veya PE'si olan ve ilaç-ilaç etkileşimi olmayan ayakta tedavi 

gören COVID 19 hastaları için apixaban, dabigatran, rivaroksaban veya 

edoksaban kullanılabilir.(Moores, L.K ve ark. 2020) 

Sonuç 

Güncel kılavuzlarda da rutin kullanıma girmiş olan YOAK`ların etkinlik açısından  izlem 

gerektirmemesi, hızlı etki başlangıcı, kısa yarılanma ömürleri, öngörülebilir 

farmakokinetik ve farmakodinamik etkileri, sabit doz kullanımı, warfarine kıyasla daha 

az ilaç/gıda etkileşimi ve kanama komplikasyonunun daha az olması kullanım avantajları 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Abstract 

Constrictive pericarditis is the final stage of a chronic inflammatory process 

characterized by fibrous thickening and calcification of the pericardium that impairs 

diastolic filling, reduces cardiac output, and ultimately leads to heart failure. 

Transthoracic echocardiography, computed tomography, and cardiac magnetic resonance 

imaging each can reveal severe diastolic dysfunction and increased pericardial thickness. 

Cardiac catheterization can help to confirm a diagnosis of diastolic dysfunction secondary 

to pericardial constriction, and to exclude restrictive cardiomyopathy. Early 

pericardiectomy with complete decortication (if technically feasible) provides good 
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symptomatic relief and is the treatment of choice for constrictive pericarditis, before 

severe constriction and myocardial atrophy occur. In this review, we describe our surgical 

approach to constrictive pericarditis and provide a brief overview of the literature.  

 

Özet 

Konstriktif perikardit, diyastolik dolumu bozan, kalp debisini azaltan ve 

nihayetinde kalp yetmezliğine yol açan perikardın fibröz kalınlaşması ve kalsifikasyonu 

ile karakterize kronik inflamatuar bir sürecin son aşamasıdır. Transtorasik 

ekokardiyografi, bilgisayarlı tomografi ve kardiyak manyetik rezonans görüntülemenin 

her biri, ciddi diyastolik disfonksiyonu ve artmış perikardiyal kalınlığı ortaya çıkarabilir. 

Kardiyak kateterizasyon, perikardiyal konstriksiyona sekonder diyastolik disfonksiyon 

tanısını doğrulamaya ve kısıtlayıcı kardiyomiyopatiyi dışlamaya yardımcı olabilir. Tam 

dekortikasyonlu erken perikardiyektomi (teknik olarak mümkünse) iyi bir semptomatik 

rahatlama sağlar ve şiddetli konstiksiyon ve miyokardiyal atrofi oluşmadan önce 

konstriktif perikardit için tercih edilen tedavi seçeneğidir. Bu derlemede konstriktif 

perikardite cerrahi yaklaşımımızı tanımlıyor ve literatüre kısa bir genel bakış sağlıyoruz. 

 

Introduction 

The normal pericardium consists of 2 layers: a fibrous outer layer and a serous 

inner layer. The pericardial space is enclosed within these 2 layers and normally contains 

20 to 50 ml of serous fluid. In addition to its mechanical effects on the heart (limiting 

distention, promoting chamber-coupling interaction, maintaining cardiac geometry, 

enabling frictionless movement, and serving as a barrier to infection), the pericardium has 

immunologic, vasomotor, paracrine, and fibrinolytic activities. (Shabetai, 2003) 

Constrictive pericarditis (CP) is the result of chronic scarring and eventual 

inelasticity of the pericardial sac, leading to heart failure. (Maisch et al., 2004, Clare & 

Troughton, 2007) At present, idiopathic or viral pericarditis is the predominant cause of 

CP in the western world, followed by postcardiotomy irritation and mediastinal 
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irradiation. Tuberculosis is still a cause of pericarditis in developing countries and in 

immunosuppressed patients. (Maisch et al., 2004, Clare & Troughton, 2007, Tokuda et 

al., 2013, Lin et al., 2012, Chowdhury et al., 2006, Seidler et al., 2015) The causes of CP 

are listed in Table-1. 

Physical findings of CP can include distended jugular veins secondary to high 

venous pressure, Beck’s triad (hypotension, pulsus paradoxus, and muffled heart sounds), 

the Kussmaul sign, a pericardial knock, edema, ascites, or cachexia. The initial diagnostic 

methods include electrocardiography, chest radiography, and echocardiography. The 

well-known sign of CP on an electrocardiogram is the reduction of voltages in all traces, 

and chest radiographs might well show calcifications. Characteristic echocardiographic 

(and hemodynamic) findings observed in the presence of CP are caused due to the heart 

is confined within a rigid pericardium, and loss of intrathoracic pressure variations 

through the pericardium. The results of invasive hemodynamic evaluation during cardiac 

catheterization can confirm the diagnosis, and simultaneous coronary angiography can 

define the patient’s coronary anatomy before possible surgical intervention. In patients 

with CP, the typical findings on cardiac catheterization include increased atrial pressure 

with prominent x and y descents, equalization of end-diastolic pressures in the chambers, 

a dip-and-plateau or square-root sign of ventricular diastolic pressure, and opposing 

changes in LV and RV filling and systolic pressures with ventilation (Fig. 1). (Syed et al., 

2014) In patients under evaluation for pericardiectomy, computed tomographic (CT) or 

cardiac magnetic resonance (CMR) imaging provides additional information about the 

extent of pericardial thickening, calcification, and scarring.( Syed et al., 2014) For most 

patients, pericardiectomy is the definitive treatment with an operative risk of 5% to 10% 

and a late mortality rate of 15% to 70%.( Szabó et al., 2013) Healthy older patients with 

mild constriction can be managed conservatively with diuretics. 

Surgical Technique 

Pericardiectomy can be performed through either a median sternotomy or a left 

anterolateral thoracotomy. Median sternotomy provides good access to the right ventricle, 

right atrium, and great vessels, including the caval–right atrial junctions, thus enabling a 

good clearance of the diseased pericardium from phrenic nerve to phrenic nerve. The 
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patient is prepared and draped in the standard manner for cardiac surgery, with the groins 

available if emergency cardiopulmonary bypass (CPB) should become necessary. We do 

not use CPB systematically, except in cases of postcardiotomy CP. The conventional 

approach is to decorticate the LV before the RV, to avoid pulmonary edema. However, 

this is not always easy to perform on a beating heart. Thus, we free the right side first. 

After freeing the midanterior part, we proceed with dissection laterally, to both right and 

left sides. The dissection begins in the midline by using sharp and blunt dissection 

techniques. During that stage, our aim is to cautiously find a dissection plane between the 

epicardium and the fibrotic-constricted parietal pericardium by paying attention to the 

coronary arteries. The dissection is then continued between the pericardium, the left and 

the right ventricular walls, and the left and right atrial walls, in order to resect all stiff 

pericardial tissues (Fig. 2,3). The lateral extensions of the dissection planes are 

approximately 1 cm anterior to the right and left phrenic nerves. All local, small instances 

of bleeding are dealt with immediately (Fig. 4). After complete pericardiectomy, 

hemostasis is achieved, thoracal drains are inserted, and the heart is wrapped with 

adhesion-barrier film. Checking the echocardiographic and hemodynamic values 

(improved RV and LV filling pressures, increased mitral inflow, and decreased tricuspid 

velocities with inspiration) concludes the operation. 

 

Discussion 

Pericardiectomy for CP was first successfully performed in 1913 by the German 

surgeon Ludwig Rehn (Shumacker, 1992, Diethrich & Tolls, 1977) and has subsequently 

been regarded as a curative rather than a palliative procedure. However, it is not 

recommended during very early constriction or in severe advanced disease (NYHA class 

IV), when the risks of surgery—with a mortality rate of 30% to 40%—outweigh the 

benefits. Multimodal imaging—including echocardiography, CT, and CMR—might 

provide valuable aid for determining definite diagnosis and cause. The clinician should 

distinguish CP from restrictive cardiomyopathy. In restrictive cardiomyopathy, however, 

there is no septal bounce and no exaggerated respiratory variation of transvalvular or 

hepatic vein on Doppler imaging—rather, there are diminished mitral annular velocities 
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on tissue-Doppler imaging. Echocardiography thus provides valuable tools to distinguish 

the 2 diagnostic entities, but because signs are not constant, and the clinical, 

echocardiographic, and invasive hemodynamic pictures are not always concordant, it is 

sometimes challenging to reach the correct diagnosis. Combining the diagnostic methods 

is thus often helpful, so that when additional comprehensive pericardial and 

cardiovascular anatomic studies, as well as tissue characterizations, become necessary, 

CT or CMR can provide further information. Because CMR can evaluate ongoing 

pericardial inflammation, and CT can evaluate pericardial calcification and associated or 

extracardiac diseases, both CMR and CT are particularly helpful in planning surgical 

intervention.(Syed et al., 2015) Different surgical approaches and techniques, especially 

median sternotomy versus lateral thoracotomy, partial versus total pericardiectomy, and 

the need for CPB continue to be debated.(Tokuta et al.2013,Chowdhury et al., 2006, 

Szabo et al., 2013, George et al., 2012) Generally, the median sternotomy approach 

enables a more radical clearance of pericardium overlying the right atrium and venae 

cavae.(Talreja et al., 2003, Gopaldas et al., 2013) The left anterolateral  thoracotomy 

approach should be preferred in cases of purulent pericarditis and effusive-constricted 

pericarditis because of concomitant pyothorax and the risk of sternal infection. 

Cardiopulmonary bypass is a useful adjunct in patients with inadvertent cardiac injury or 

catastrophic bleeding, and in patients with previous partial pericardiectomy or cardiac 

surgery, with massive calcifications, or with concomitant cardiac surgical procedures. 

(Villavicencio et al., 2008, Chowdhury et al., 2008) Surgical removal of the pericardium 

is associated with a non-negligible operative mortality rate of 5% to 10% in various large 

series. The operative mortality rate strongly correlates with the preoperative NYHA class. 

(Szabo et al., 2013) The operative mortality rate also varies widely in accordance with 

cause. Bertog et al., (2004) assumed that the higher mortality rate associated with 

pericardiectomy for post-irradiation (21.4%) and postcardiotomy CP (8.3%) is related to 

the fact that constriction is not the sole factor producing heart failure in these subgroups. 

Myocardial atrophy after prolonged constriction, residual constriction, or a concomitant 

myocardial process can lead to prolonged cardiac failure despite successful 

pericardiectomy. An important predictor of prognosis is the cause of the pericardial 

disease. Indeed, idiopathic CP had the best prognosis, with a 7-year Kaplan-Meier 

survival rate of 88%, followed by postsurgical CP with 66%, and post-irradiation CP with 
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27%.(Szabo et al., 2013) In a logistic regression analysis, the long-term outcome was 

predicted by advanced age, increased NYHA class, and post-irradiation exposure.(Goland 

et al., 2000) In another study, age, renal failure, pulmonary hypertension, LV dysfunction, 

and hyponatremia were independent adverse predictors.(Bertog et al., 2004) Pericardial 

calcification had no impact on survival rates. Delayed or inadequate responses to 

pericardiectomy have been attributed to longstanding disease with myocardial atrophy or 

fibrosis, incomplete resection, and the development of recurrent cardiac compression by 

mediastinal inflammation and fibrosis.  

 

Conclusions 

Pericardiectomy is indicated once the diagnosis of CP is made, because of the hazard 

associated with the chronicity of the disease. Early intervention in patients with favorable 

functional status is recommended to improve early and late survival and functional 

outcomes. 
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Tables and Legends 

Table-1: Causes of Constrictive Pericarditis 

  

Irradiation  
Postcardiotomy  
Infectious Viral  

● Echovirus  
● Coxsackie virus  
● Adenovirus  
● Cytomegalovirus  
● Hepatitis B  
● Mononucleosis  
● HIV/AIDS 

Bacterial  
● Pneumococcus  
● Staphylococcus  
● Streptococcus  
● Mycoplasma  
● Lyme disease  
● Haemophilus influenzae  
● Neisseria meningitides  
● Others 

Mycobacterial 
● Mycobacterium tuberculosis  
● M.Avium- intracellulare complex 

Fungal  
● Histoplasmosis 
● Coccidioidomyocosis 

Protozoal 
Neoplastic  
Connective-tissue disorders Systemic lupus erythematosus 

Rheumatoid arthritis Scleroderma 
Dermatomyositis 
Sjögren syndrome 
Mixed 

Uremic disease  
Trauma  
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Sarcoidosis  
Drugs Procainamide 

Hydralazine 
Isoniazid 
Cyclosporine 

Implantable cardioverter- defibrillator 
patches 

 

Figures and Legends 

Figure-1: Invasive pressure measurement shows simultaneous left and right ventricular 

tracings. A rapid fall in biventricular pressure in protodiastole is followed by a rapid 

increase of biventricular pressures during diastole, until they equalize. Then filling 

suddenly stops because of constriction, creating a dip-and-plateau morphology (square 

root sign) (oval). 

 

Figure-2: Intraoperative photograph shows the anterior mediastinal dissection, blunt-

sharp and swab-assisted dissection, and extension of the dissection plane laterally.  

 

Figure-3: Intraoperative photograph shows the lateral and inferior extension of the 

dissection planes and control of local, small bleeding. 
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Figure-4: Final operative photograph shows the heart at the end of the pericardiectomy, 

with the pericardium removed.  
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YETİŞKİN BİREYLERDE HEDONİK AÇLIK VE BESLENME 

ALIŞKANLIKLARI İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PİLOT ÇALIŞMA 

Sözel Bildiri 

Feride AYYILDIZ1, İzzet ÜLKER2, Hilal YILDIRAN1 

1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara 

2Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü, Erzurum 

ÖZET 

Obezitenin etiyolojisinde çevresel faktörler, genetik faktörler, yaşam tarzı gibi birçok 

faktör yer almaktadır. Üç Faktörlü Beslenme Anketi (TFEQ) ve Besin Gücü Ölçeği 

(BGÖ) bireyin besin tüketimi davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılan ve obezite 

oluşumunda davranışsal faktörlerin etkilerini değerlendirebilen araçlardır. Bu araştırma 

hedonik açlık durumu ve beslenme alışkanlıklarının cinsiyet ve beden kütle indeksi 

(BKİ)’ne göre farklılıklarının değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.  

METOT: Araştırma Ekim-Kasım 2020 tarihlerinde yaşları 18-63 arasında değişen 505 

yetişkin bireyde yürütülmüştür. Çalışmaya ait anket online olarak katılımcılara 

iletilmiştir. Beden Kütle İndeksi: Bireylerin BKİ değeri; BKİ= Ağırlık (kg)/Boy (m)² 

formülü ile hesaplanmıştır. Besin Gücü Ölçeği (BGÖ) : Hedonik açlık durumunun 

değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Ölçek Lowe ve arkadaşları tarafından 

geliştirilmiş, Türkçe geçerlik ve güvenilirliği  ise Ülker ve arkadaşları tarafından 

yapılmıştır. BGÖ toplam ve alt ölçek puanları, madde puanlarının toplanması ve madde 

sayısına bölünmesiyle elde edilir. Yüksek puanlar hedonik açlık durumuna yatkınlığın 

fazla olduğunu göstermektedir. Üç Faktörlü Beslenme Anketi (TFEQ); Beslenmenin 

kognitif ve davranışsal bileşenlerinin ölçülmesi için Stunkard ve ark. Tarafından 

geliştirilmiştir. Türkçe geçerlik ve güvenilirliği Kıraç ve ark. tarafından yapılan bu anket, 

bireylerin kontrolsüz olarak yemek yeme durumunu, bilinçli olarak yemek yeme 

sınırlama ve duygusal olduklarında yemek yeme derecesini ölçen, açlığa duyarlılık 

seviyesini değerlendiren bir ankettir. 
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BULGULAR: Bu çalışmaya yaş ortalaması 26.5±8.26 yıl olan 505 birey (E:124, K:381) 

katılmıştır. Bireylerin cinsiyete göre ölçek ve BKİ değerlendirmesi yapılmıştır. Besin 

gücü ölçeğinin hem alt hem de toplam puanları kadınlarda erkeklere göre daha yüksektir 

(p<0.05).  Üç faktörlü beslenme anketinin alt ölçeklerinden olan kontrolsüz yeme ve 

bilinçli kısıtlama puanlarının kadınlarda daha yüksek olduğu görülmektedir (p<0.05).  

Ortalama BKİ değeri ise erkeklerde  25.0±3.41 kg/m2 ; kadınlarda 22.1±3.40 kg/m2 olarak 

bulunmuştur (p:<0.001). Beden kütle indeksi ile BGÖ arasında pozitif, TFEQ arasında 

negatif anlamlı korelasyon bulunmuştur. 

SONUÇ: Bu çalışma ile hedonik açlık ve beslenme alışkanlıklarının cinsiyete göre 

farklılık gösterdiği görülmektedir. Ayrıca BKİ ve BGÖ arasındaki pozitif, TFEQ 

arasındaki negatif ilişki dikkat çekicidir. TFEQ ve BGÖ değerlendirmesinin birlikte 

değerlendirildiği çalışmaların sayıca yetersiz olduğu görülmüştür. Bu çalışmanının besin 

tüketimi ve farklı antropometrik ölçümlerin kullanılabileceği ileri dönem çalışmalara ışık 

tutacağı düşünülmektedir.  

 

Anahtar kelimeler; Hedonik açlık, besin gücü ölçeği, üç faktörlü beslenme anketi 

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP OF HEDONIC HUNGER AND 

EATING HABITS IN ADULTS: A PILOT STUDY 

 

ABSTRACT 

Many factors such as environmental factors, genetic factors and lifestyle are involved in 

the etiology of obesity. The Three-Factor Nutrition Questionnaire (TFEQ) and Power of 

Food Scale (PFS) are tools that are used to evaluate the food consumption behavior of the 

individual and evaluate the effects of behavioral factors on the development of obesity. 

This research was planned to evaluate the differences in hedonic hunger status and eating 

habits according to gender and body mass index (BMI). 

METHOD: The research was carried out on 505 adults aged 18-63 years, between 

October and November 2020. The questionnaire of the study was delivered to the 
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participants online. Body Mass Index: BMI was calculated by BMI = Weight (kg) / Height 

(m) ² formula. Power of Food Scale (PFS): It is used to evaluate hedonic hunger status. 

The scale was developed by Lowe et al. Turkish validity and reliability of the scale was 

conducted by Ülker et al. Total PFS and subscale scores are obtained by adding up item 

scores and dividing them by the number of items. High scores indicate greater 

susceptibility to hedonic hunger. Three Factor Nutrition Questionnaire (TFEQ); It was 

developed by Stunkard et al. to measure the cognitive and behavioral components of 

nutrition. Turkish validity and reliability of questionnaire was conducted by Kıraç et al. 

It is a questionnaire that measures the uncontrolled eating state of the individuals, 

consciously restricting eating and the degree of eating when they are emotional, and 

evaluates the sensitivity level to hunger. 

RESULTS: The mean age of 505 individuals (M: 124, F: 381) was 26.5 ± 8.26 years in 

this study. The evaluation of scales and BMI individuals according to gender was given 

in Table 1. The subscale scores and total scores of the power of food scale are higher in 

female than male (p <0.05). Uncontrolled eating and conscious restriction scores, which 

are subcales of the three-factor nutrition questionnaire, were observed to be higher in 

female (p <0.05). The mean of BMI value is 25.0 ± 3.41 kg/m2 in male and 22.1 ± 3.40 

kg/m2 in females (p: <0.001). A positive significant correlation was found between BMI 

and PFS, and a negative significant correlation was found between BMI and TFEQ. 

CONCLUSION: 

In present study, it is seen that hedonic hunger and eating habits was different according 

to gender. In addition, there was a  positive relationship between BMI and PFS and the 

negative relationship between BMI and TFEQ is remarkable. It was observed that the 

number of studies evaluating TFEQ and BGÖ together is insufficient. It is thought that 

this study will shed light on future studies where food consumption and different 

anthropometric measurements can be used. 

 

Key words: Hedonic hunger, Power of food scale, Three factor nutrition questionnaire 
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Giriş 

Obezitenin nedenleri arasında aşırı besin tüketimi ve fiziksel aktivitenin az olması 

gösterilse de obezitenin etiyolojisi oldukça komplekstir. Obezitenin etiyolojisinde 

çevresel faktörler, genetik faktörler, yaşam tarzı gibi birçok faktör yer almaktadır 

(Panuganti & Kshirsagar, 2020). Obezitenin nedenlerini araştırmak obezite ve 

komplikasyonlarının uygun tedavisinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır (Kıraç 

et al., 2015). Homeostatik açlık, enerji depoları boşaldığında yeme isteğini arttırarak 

enerji dengesinin kontrolünü sağlamaktadır (Lutter & Nestler, 2009). Besin tüketilmeden 

geçen süreç (en az sekiz saat) kesin olarak homeostatik açlık olarak adlandırılmasına 

rağmen, açlık düzeyi tam olarak bilinememektedir. Açlık düzeyi; “Kendini ne kadar aç 

hissediyorsun?” gibi sorularla ölçülebilmektedir (Lowe & Butryn, 2007). Bu doğrultuda 

hazırlanmış Üç Faktörlü Beslenme Anketi (Three Factor Eating Questionnare (TFEQ)) 

ve Besin Gücü Ölçeği (Power of Food Scale (PFS)) gibi anketler besin tüketimi 

davranışlarının değerlendirilmesinde kullanılabilmektedir (Köse & Şanlıer, 2015). 

Besin gücü ölçeği, hedonik açlık durumunun değerlendirilmesi için iştah durumunu 

ölçmede kullanılan bir ölçek olup, farklı besin ortamlarının psikolojik etkisini de 

değerlendirmek için geliştirilmiştir (Cappelleri et al., 2009). Aynı zamanda lezzetli 

besinlerin bolca ve sürekli olarak mevcut olduğu ortamlarda iştah ile ilgili düşünce, duygu 

ve isteklerin oluşturduğu bireysel farklılıkların tespitinde de PFS kullanılabilmektedir. Bu 

yaklaşım fizyolojik ihtiyaçların ötesinde, yemek yeme motivasyonunda bireysel 

farklılıkların ve lezzetli gıdaların sürekli olarak bulunduğu ortamların tüketimi daha da 

artıracağını gösteren bir iştah modeline dayanmaktadır (Lowe et al., 2009). Üç Faktörlü 

Beslenme Anketi ise bireylerin bilinçli olarak yemek yemelerini kısıtlama derecelerini, 

kontrolsüz olarak yemek yeme seviyelerini ve duygusal oldukları anlardaki yemek yeme 

derecelerini ölçerek beslenme alışkanlığını değerlendirmektedir (Kıraç et al., 2015).  

Bu araştırma hedonik açlık ve beslenme alışkanlıklarının cinsiyete ve BKİ’ye göre 

farklılıklarını değerlendirmek ve BKİ ile bu ölçekler arasındaki ilişkinin 

değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır.  
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Materyal ve Metod 

Araştırma Ekim-Kasım 2020 tarihlerinde yaşları 18-63 arasında değişen 505 yetişkin 

bireylerde yürütülmüştür. Çalışmaya ait anket online form aracılığıyla katılımcılara 

iletilmiştir. Bireylerin ana ve ara öğün sayıları, vücut ağırlıkları ve boy uzunlukları 

sorgulanmıştır. Katılımcıların hedonik açlık durumunu sorgulamak için ise Besin Gücü 

Ölçeği, beslenme alışkanlıklarını sorgulamak için Üç faktörlü Beslenme Anketi 

kullanılmıştır.  

Beden Kütle İndeksi 

Bireylerin vücut ağırlığı ve boy uzunluğu kullanılarak beden kütle indeksi (BKİ) 

hesaplanacaktır. Bireylerin BKİ değeri; BKİ= Ağırlık (kg)/Boy (m)² formülü ile 

hesaplanmıştır (9). 

Besin Gücü Ölçeği (BGÖ)  

Hedonik açlık durumunun değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca PFS farklı 

besin ortamlarının psikolojik etkisini değerlendirmek için geliştirilmiştir. Aynı zamanda 

lezzetli besinlerin bolca ve sürekli olarak mevcut olduğu ortamlarda iştah ile ilgili 

düşünce, duygu ve isteklerin oluşturduğu bireysel farklılıkların bir ölçüsüdür. Ölçek 

Lowe ve arkadaşları (Lowe et al., 2009) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe 

geçerlilik ve güvenirliliği ise Ülker ve arkadaşları (Ulker, Ayyildiz, & Yildiran, 2020) 

tarafından yapılmıştır. BGÖ toplam ve alt ölçek puanları, madde puanlarının toplanması 

ve madde sayısına bölünmesiyle elde edilir. Yüksek puanlar hedonik açlık durumuna 

yatkınlığın fazla olduğunu göstermektedir. 

Üç Faktörlü Beslenme Anketi 

Beslenmenin kognitif ve davranışsal bileşenlerinin ölçülmesi için Stunkard ve ark. 

(Stunkard & Messick, 1985) Tarafından geliştirilmiştir. Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği 

Kıraç ve ark. (Kıraç et al., 2015) tarafından yapılan bu anket, bireylerin kontrolsüz olarak 

yemek yeme durumunu, bilinçli olarak yemek yeme sınırlama ve duygusal olduklarında 

yemek yeme derecesini ölçen, açlığa duyarlılık seviyesini değerlendiren ölçektir. 

Bulgular ve Tartışma 
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Hedonik açlık ve besin tüketimi davranışlarının değerlendirilmesinin obezitenin 

gelişiminde katkısı olduğu bilinmektedir (Kıraç et al., 2015; Lowe et al., 2009; Stunkard 

& Messick, 1985). Bu çalışma hedonik açlık ve beslenme alışkanlıklarının cinsiyete ve 

BKİ’ye göre farklılıklarını değerlendirmek amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Bu 

çalışmaya yaş ortalaması 26.5±8.26 yıl olan 505 birey (E:124, K:381) katılmıştır.  

Bireylerin günlük ortalama ana öğün sayıları 2.73±0.60 iken ara öğün sayıları ortalama 

1.78±0.94’dür. Cinsiyete göre hedonik açlık durumu ve beslenme alışkanlıklatı farklılık 

gösterebilmektedir. Bireylerin cinsiyete göre ölçek ve Beden Kütle İndeksi 

değerlendirmesi Tablo 1’de verilmiştir. Besin gücü ölçeğinin hem alt hem de toplam 

puanları kadınlarda erkeklere göre daha yüksektir (p<0.05).  Üç faktörlü beslenme 

anketinin alt ölçeklerinden olan kontrolsüz yeme ve bilinçli kısıtlama puanlarının 

kadınlarda daha yüksek olduğu görülmektedir (p<0.05).  Ortalama BKİ değerinin ise 

erkek bireylerde daha yüksek olduğu görülmektedir (p:<0.001). Bu farklıların 

değerlendirmesinde farklı çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.  

Besin gücü ölçeği skorlarının obez bireylerde obez olmayan bireylere göre daha yüksek 

olduğu bildirilmektedir (Schultes, Ernst, Wilms, Thurnheer, & Hallschmid, 2010). 

Bireylerin Beden Kütle İndeksi’nin ölçeklerle ilişkisinin değerlendirilmesi Tablo 2’de 

verilmiştir. Beden kütle indeksi ile BGÖ arasında pozitif anlamlı korelasyon 

bulunmuştur. Benzer olarak Riberio ve ark. (Ribeiro et al., 2018) yaptığı  çalışmada BGÖ 

skorları ve BKİ arasında anlamlı pozitif ilişki gösterilmiştir.  Obez bireyler ile obez 

olmayan bireylerin hedonik açlık durumlarını karşılaştırmak için yapılan çalışmada obez 

olan bireylerin toplam BGÖ skoru ile BGÖ’nin alt skorlarının tamamının obez bireylerde 

daha yüksek olduğu, aradaki farkın da istatiksel olarak anlamlı farkı olduğu 

bildirilmektedir (Thomas et al., 2013). Yapılan başka bir çalışmada ise BGÖ skorlarının 

vücut ağırlık kaybı ile azaldığı ve BKİ ile BGÖ skorlarının pozitif koreleasyon gösterdiği 

vurgulanmaktadır (Lipsky et al., 2016). Bu çalışmada BKİ ve TFEQ skorları arasında 

negatif korelasyon gözlemlenmiştir (p<0.05). Ancak literatürde farklı sonuçların olduğu 

çalışmalarda yer almaktadır. Keskitalo ve ark (Keskitalo et al., 2008) TFEQ ve BKİ 

arasında pozitif ilişki saptamışlardır.  Bu konuda yapılacak geniş örneklem sayılı 

çalışmaların literatüre katkı sağlayacağı  düşünülmektedir.  

Tablo 1. Bireylerin cinsiyete göre ölçek ve beden kütle indeksi değerlendirmesi 
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  Erkek (n:124) Kadın (n:381)  

  !±SD !±SD p 

BGÖ Besin bulunabilirliği 

(BGÖ-1) 

2.6±1.12 2.8±0.98 0.047 

Besin mevcudiyeti (BGÖ-

2) 

2.9±1.07 3.2±0.91 0.044 

Besinin tadına bakılması 

(BGÖ-3) 

3.1±1.03 3.3±0.87 0.045 

BGÖ toplam 2.9±0.97 3.1±0.80 0.024 

TFEQ Kontrolsüz yeme (TFEQ-

1) 

12.0±2.37 12.7±1.75 0.001 

Duygusal yeme (TFEQ-2) 9.0±2.78 8.7±2.21 0.206 

Bilinçli kısıtlama (TFEQ-

3) 

14.8±3.03 15.5±2.23 0.011 

Açlığa duyarlılık (TFEQ-

4) 

11.7±3.57 11.7±2.86 0.752 

BKİ 

(kg/m2) 

 25.0±3.41 22.1±3.40 <0.001 

BGÖ: Besin gücü ölçeği, TFEQ: Üç faktörlü beslenme anketi, BKİ: Beden kütle indeksi 

 

 

 

Tablo 2. Bireylerin Beden Kütle İndeksi’nin ölçek puanlarıyla  ilişkisinin 

değerlendirilmesi 

 

   BGÖ-1 BGÖ-2 BGÖ-3 BGÖ-

toplam 

TFEQ-1 TFEQ-2 TFEQ-3 TFEQ-4 

BKİ Erkek r 0,275 0,279 0,141 0,250 -0,054 -0,205 -0,086 -0,094 

p 0,002 0,002 0,117 0,005 0,551 0,022 0,343 0,297 
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Kadın R 0,246 0,215 0,009 0,165 -0,074 -0,304 -0,275 -0,243 

p <0.001 <0.001 0,048 0,001 0,049 <0.001 <0.001 <0.001 

Toplam r ,207 ,187 0,101 ,142 -,114 -,238 -,239 -,192 

p <0.001 <0.001 0,048 0,001 0,010 <0.001 <0.001 <0.001 

BGÖ: Besin gücü ölçeği, TFEQ: Üç faktörlü beslenme anketi, BKİ: Beden kütle indeksi 

 

 

SONUÇ 

Bu çalışma ile hedonik açlık ve beslenme alışkanlıklarının cinsiyete göre farklılık 

gösterdiği görülmektedir. Ayrıca BKİ ve BGÖ arasındaki pozitif, TFEQ arasındaki 

negatif ilişki dikkat çekicidir. TFEQ ve BGÖ değerlendirmesinin birlikte 

değerlendirildiği çalışmaların sayıca yetersiz olduğu görülmüştür. Besin tüketimi ve 

farklı antropometrik ölçümlerin kullanılabileceği ileri dönem çalışmalara bu çalışmanının 

ışık tutacağı düşünülmektedir.  
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Aydın İlinin Hayvansal Atıklardan Elde Edilebilecek Biyogaz Enerji Potansiyeli ve 
Sera Gazı Etkisi 

Yüksel AYDOĞAN1 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği 

Özet 
Bu çalışmada, Aydın ilinin hayvan potansiyeline bağlı olarak elde edilebilecek 

biyogaz miktarı ve bunun elektrik enerjisi eşdeğeri belirlenmiştir. Aydın ilindeki 
büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan sayılarına bağlı olarak hayvansal atıklardan elde 
edilecek gübre miktarlarının biyogaz olarak değerlendirilmesi ve değerlendirilmemesi 
durumunda sera gazı etkisi araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan büyükbaş, küçükbaş ve 
kanatlı hayvan sayıları TÜİK’ten alınmıştır. Bu verilere göre 2020 yılında Aydın da 
454.459 adet büyükbaş, 338.881 adet küçükbaş ve 3.058.8181 adet kanatlı hayvan 
bulunduğu hesaplanmıştır. Bu hayvan sayılarına göre hesaplanan hayvansal atık madde 
olarak gübre miktarları büyükbaş hayvanda 1.636.052,4 ton/yıl, küçükbaş hayvanda 
237.216,7 ton/yıl ve kanatlı hayvanda ise 67.205,996 ton/yıl olarak hesaplanmıştır. Elde 
edilen gübre miktarını baz alarak hesaplanan biyogaz miktarları ise büyükbaş hayvanda 
35.993.152,8 m3/yıl, küçükbaş hayvanda 9.172.379,26 m3/yıl ve kanatlı hayvanda 
3.494.641,8 m3/yıl olarak elde edilmiş olup toplam enerjinin eşdeğer karşılığı ise 
228.702.817,14 kWh/yıl olarak hesaplanmıştır. Aydın ilindeki bu hayvan sayılarına bağlı 
olarak elde edilen hayvansal atıkların biyogaz olarak değerlendirilmesinin ekonomik 
açıdan faydalı olacağı ve aynı zamanda hayvansal atıklardan kaynaklı sera gazı etkisinin 
de bu şekilde önlenebileceği ön görülmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Aydın; biyogaz, enerji, hayvansal atık; sera gazı 

 

Biogas Energy Potential of Aydın Province That Can Be Obtained from Animal 
Wastes and Greenhouse Gas Impact 

 
Abstract 

 
In this study, the amount of biogas that can be obtained depending on the animal 

potential of Aydın province and its electrical energy equivalent were determined. 
Depending on the number of cattle, ovine and poultry in Aydın province, the greenhouse 
gas effect has been investigated in case the amount of manure to be obtained from animal 
wastes is evaluated as biogas and not evaluated. The numbers of cattle, ovine and poultry 
used in the study were obtained from TUİK. According to these data, it has been 
calculated that there are 454,459 bovines, 338,881 ovines and 3,058,8181 poultry animals 
in Aydın in 2020. The amount of fertilizer as animal waste material calculated according 
to these animal numbers is 1.636.052.4 tons / year for cattle, 237.216.7 tons / year for 
ovine and 67.205.996 tons / year for poultry. The biogas amounts calculated based on the 
amount of manure obtained were obtained as 35.993.152.8 m3 / year for cattle, 
9.172.379.26 m3 / year for ovine and 3.494.641.8 m3 / year for poultry, and the equivalent 
equivalent of total energy calculated as 228,702,817.14 kWh / year. It is predicted that 
utilizing the animal wastes obtained as biogas depending on the number of animals in 
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Aydın province will be economically beneficial and at the same time, the greenhouse gas 
effect caused by animal wastes can be prevented in this way. 
 
Keywords : Aydın; biogas; energy; animal waste; greenhouse gas 
 

Giriş 

Yenilenebilir enerjiler içerisinde yer alan biyokütle enerji kaynaklarından bir 

tanesi de biyogazdır. Çevresel ve sağlıksal sorunlara yol açan organik artıkların işlenerek 

zararsız hale getirilmesi ve bu atıkların enerjiye dönüştürülmesini sağlayan biyogaz 

teknolojisi yenilenebilir enerji üretiminde en ön sırada yer almaktadır (Avcıoğlu, Türker, 

Atasoy ve Koçtürk, 2011).  

Biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini 

ifade eder. Diğer bir ifade ile Oksijensiz ortamda mikrobiyolojik floranın etkisi altında 

organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir. Biyogaz elde 

edinimi temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığı için temel madde 

olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılabilmektedir. Kullanılan 

hayvansal gübrelerin biyogaza dönüşüm sırasında fermente olarak daha yarayışlı hale 

geçmesi sebebiyle dünyada temel materyal olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda tavuk 

gübrelerinden de oldukça verimli biyogaz üretimi sağlanabilmektedir. Tavuk gübresinin 

kullanımı tarım için önemlidir. Çünkü bu gübre topraklarda verim amaçlı kullanılamaz. 

Topraklarda tuzluluğa sebep olurlar. Kullanılamayan bu gübre biyogaza 

dönüştürüldüğünde yarayışlı bir hal almış olur. Günümüzde biyogaz üretimi çok çeşitli 

çaplarda; tek bir evin ısıtma ve mutfak giderlerini karşılamaktan, jeneratörlerle elektrik 

üretimine kadar yapılmaktadır. Biyogaz sisteminin akış şeması Şekil 1’de verilmiştir 

(Kalelioğlu, 2021). 
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Şekil 1. Biyogaz sistem akış şeması 

 

 

Genel olarak biyogaz oluşumuna etki eden mikrobiyolojik bakterilerin 

etkileneceği her faktör biyogaz üretimini de etkiler. Bir bakterinin yaşamsal faaliyetlerini 

devam ettirebilmesi için belirli sıcaklık ve pH değerlerine ihtiyacı vardır. Aynı zamanda 

toksisite de bakterilerin faaliyetlerini direkt olarak etkiler. C/N oranı (Karbon / Azot) bir 

bakterinin ayrıştırma hızına etkisi bulunduğu için önemlidir. C/N oranın dar olması 

bakterilerin o atığı daha hızlı ayrıştırması anlamına gelir. Son olarak da biyogaz 

üretiminin yapıldığı reaktörde organik yükleme hızı ve hidrolik bekleme süresi de 

biyogaz üretimine direkt olarak etkiler (Öztürk, 2017). 

Metanojenik bakteriler çok yüksek ve çok düşük sıcaklık değerlerinde aktif 

olmamaktadır. Bu yüzden biyogaz üretiminin gerçekleşeceği reaktör sıcaklığı biyogazın 

üretimine veya hızına direkt olarak etki etmektedir. Bu bakteriler sıcaklık değişimlerine 

karşı da oldukça hassastırlar. Reaktörün içerisindeki sıcaklık bekleme süresini ve reaktör 

hacmini de belirler.  

Metan oluşturucu bakteriler için en uygun pH değerleri nötr veya hafif alkali 

değerlerdir. Anaerobik şartlarda fermantasyon işlemi devam ederken 7-7.5 arasında 

değişir. pH değerinin 6.7 düzeylerine düşmesi durumunda bakteriler üzerinde toksit etki 

yapar. Asit oluşturucu bakterilerin ise sayısı artarak pH'nın düşmesine ve metan 

oluşumunun durmasına sebep olabilirler. Bu gibi durumlarda reaktöre organik madde 
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yüklenmesi kesilerek asit oranının düşmesi sağlanır. pH'nın kararlı bir hale gelebilmesi 

için kimyasal da kullanılabilmektedir. Bu kimyasallardan bir tanesi sönmüş kireç olarak 

bilinen kalsiyum hidrooksittir. 

Mineral iyonları, ağır metaller ile deterjan gibi maddeler bakterilerin gelişimi 

üzerinde olumsuz etkiler oluştururlar. Bu maddelerin biyoreaktörlere sızması ile üretimin 

yavaşlaması veya durması söz konusu olabilmektedir. Tavuk yetiştiriciliğinde yemlere 

antibiyotik katılması, gaz üretiminde tavuk gübrelerinin kullanıldığı sistemlerde toksisite 

etkisi yapmaktadır. Bu şekildeki yemlerle beslenen tavukların gübrelerinde de 

antibiyotikler bulunmakta ve bu antibiyotikler metan oluşturucu bakteriler üzerinde 

olumsuz etki yapmaktadır. 

Anaerobik bakteriler karbonu enerji elde edebilmek için kullanmaktadırlar. Azot 

ise bakterilerin büyümesi ve çoğalması için gerekli olan diğer maddedir. C/N oranı 

biyogaz elde edilecek olan atık için uygun değerlerde olmalıdır. Oran 23/1 düzeyinden 

fazla ve 10/1 oranından az olmamalıdır. Azot oranının fazla olması amonyak oluşumu 

sebebiyle biyogaz üretimini olumsuz etkilemektedir. 

 

 

Organik yükleme hızı, birim hacim(m³) bioreaktörlere günlük olarak beslenen 

organik madde miktarıdır. Organik yükleme hızının mümkün oldukça optimumda 

tutulması gereklidir Aksi halde pH seviyesi düşerek gaz oluşumunu tamamen 

durabilmektedir. Mesofilik şartlarda çalışan reaktörler için optimum organik yükleme hızı 

Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Mesofilik Şartlarda Çalışan Reaktörler İçin Optimum Organik Yükleme 

Hızı 

Atık Materyali             Yükleme miktarı/Gün 

Sığır gübresi              2.5-3.5 kgUM/m3.gün 

İlave besin maddeli sığır gübresi              5.0-7.0 kgUM/m3.gün 

Domuz Gübresi              3.0-3.5 kgUM/m3.gün 
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Türkiye'de biyogaz 

1980-1986 yılları arasında Türkiye'de Toprak-Su araştırma enstitüleri tarafından 

yoğun olarak araştırılmıştır. Daha sonra ise bu konudaki araştırmalar üniversiteler 

bünyesinde bireysel olarak devam etmiştir. Biyogaz üretimi herkesin kendi başına 

yapabileceği bir şey değildir. Bu üretim için eğitimli ve gerekli donanımı olan kişiler 

tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Türkiye'de bu konuda yeterli bilgiye sahip 

kişilerin bulunması hususunda sorunlar bulunmaktadır. Türkiye'deki pilot 

uygulamalardan birisi Tübitak destekli Kocaeli Belediyesinin iştiraki olan İzaydaş 

bünyesinde kurulmuş olan biyogaz tesisidir. 2400 metre küplük 2 ana fermanterden 

oluşan tesis 350 kW kapasitesindedir (Bilgin, 2011). 

Dünya'da biyogaz 

Dünyada biyogaz üretim ve kullanımı giderek gelişmektedir. Hayvan gübresinden 

elde edilen biyogazın tesis oranları dikkate alınırsa dünyadaki tesislerin %80'i Çin'de 

%10'u Hindistanda, Nepal ve Tayland'ta bulunmaktadır. Tesis sayısına göre ise ülkelerin 

sıralaması yanda tabloda verilmiştir (Öztürk, 2007). 

Avrupa'nın hayvan gübresi ile elde ettiği biyogaza ve tesis sayısına bakılacak 

olursa bu noktada Almanya 2.200 tesis ile en fazla üretim yapan ülke konumundadır. Bu 

ülkeyi 70 tesis ile İtalya takip etmektedir. Almanya'da biyogaz tesislerinin yapımı 1993 

yılından itibaren artmış ve yine aynı yıldan günümüze kadar 139 tesisten 2.200 tesise 

kadar artmıştır (Öztürk, 2017). 

Biyogazın kullanım alanları 

Biyogaz doğalgazın kullanım alanlarıyla paralel olarak kullanılabilen bir enerji 

kaynağıdır. Biyogaz kullanım alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir, 

-Doğrudan yakarak ısınma ve ısıtma, 

-Motor yakıtı olarak kullanımı suretiyle ulaşım, 

-Türbin yakıtı olarak kullanımı ile elektrik üretimi, 

-Yakıt pillerinde kullanımı, 

-Mevcut doğalgaza katılarak maliyetlerin düşürülmesi, 

-Kimyasal maddelerin üretimi sırasında biyogaz kullanımı. 

Tüm bu kullanım alanlarının yanı sıra biyogaz çevreye karşı duyarlı bir enerji 

kaynağıdır. Bu yüzden gelişen koşullarda çevre kirliliğinin önlenmesinde yeşil yakıt 

olarak bilinen organik madde kökenli biyogaz kullanımı daha önemlidir. Biyogaz üretimi 
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için kullanılan ham maddeler tarımsal arazilerde üretildiği için, tarımsal işletmelerde 

gerek seraların ve iskan yapılarının ısıtılmasında gerekse traktörlerin yakıtı olarak 

kullanılmasında önemli bir fayda sağlayabilmektedir. Bu şekilde kullanılan biyogaz 

işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır (Karaosmanoğlu, 2011). 

Çevresel Boyut 

Hayvan gübresinin herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın doğaya salıverilmesi 

halinde yaratmış olduğu kirlilik oldukça yüksek seviyededir. 80 inekli bir çiftlikten çıkan 

gübre kaynaklı oluşan CH₄ emisyonu yılda 110 ton CO₂ (sürekli yolda olan 110 aracın 

oluşturduğu karbon emisyonu)'e eşittir. Böyle bir çiftliğe biyogaz tesisi kurulması ile bu 

zarar çiftlikte kullanılabilecek bir yeşil enerjiye dönüştürülebilir. İşlenmemiş hayvan 

gübresinin toprağa verilmesi ile birlikte toprağın tuzluluk oranı artar, gübrenin içinde 

bulunan zararlılar ekilen toprağa karışır ve yeraltı sularının kirlenmesine neden olur. 

Ekonomik Boyut 

1MW güce sahip bir Rüzgâr tribünü yılda ortalama 3066 MWh elektrik üretebilir; 

1MW güce sahip bir güneş enerji santrali yalnızca ışıma saat aralığında yani yılda 

ortalama 2300 saat çalışarak 2300MWh elektrik üretebilir. 1MW güce sahip bir biyogaz 

tesisi yılda 8200 saat elektrik üretimi gerçekleştirebilir. Elektrik üretiminin yanı sıra 

kojenerasyon tesisinin çalışması esnasında ortaya çıkan termal enerji birçok alanda 

kullanılabilir. Fermentasyon sonrası elde edilen atık iyi bir toprak şartlandırıcısıdır, 

zenginleştirilerek biyogübre olarak kullanıma sunulabilir. 

Sera Gazı 

Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (NO2), Hidroflorür karbonlar 

(HFCs) gibi atmosferde kızıl ötesi ışınları tutarak atmosferin ısınmasına neden olan 

gazlara ya da bileşiklere sera gazı denir. Sera gazları Dünya’nın yaklaşık 32°C daha sıcak 

olmasına neden olur. Bu gazların Dünya’nın ısınmasına olan katkıları, atmosferdeki 

miktarlarına ve kızılötesi ışığı soğurmadaki etkinliklerine göre değişir. Atmosferdeki en 

etkin sera gazı sudur. Ayrıca karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve ozon (O3) gazları da 

sera etkisine önemli katkıda bulunur. 

Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan küresel ısınmanın en önemli 

nedeninin bir sera gazı olan karbondioksitin atmosferdeki miktarında yaşanan artış 

olduğu düşünülüyor. Sera Gazları; Karbon monoksit (CO), Karbon dioksit (CO2), Su 

(H2O), Metan (CH4), Azot Monoksit (NO),Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar 
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(HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs), Sülfürhekza florid (SF6),ozon (O3) gibi gazlardır. 

Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs) 

gibi sera gazlarının atmosfere verilen miktarına sera gazı emisyonu denir. 

Materyal ve Metod 

Materyal  

Çalışmanın materyalini Aydın iline ilişkin 2020 yıllına ait hayvan sayılarına ait 

istatistiksel veriler ve kaynaklar oluşturmaktadır. Aydın ili; Ege Bölgesi’nin kıyı 

şeridinde 37. ve 38. kuzey enlemleri ile 27. ve 29. doğu boylamları arasındadır. İlin alanı 

811.600 ha’dır. 

Aydın ili Merkez (Efeler), Bozdoğan, Buharkent, Didim, Germencik, Karacasu, 

Karpuzlu, Koçarlı, Kuyucak, Kuşadası, Köşk, Nazilli, Sultanhisar, Söke, Yenipazar, Çine 

ve İncirliova olmak üzere toplam 17 ilçeden oluşmaktadır. 

Metod 

Yapılan bu çalışmada biyogaz potansiyelinin bulunması için bazı kabullenmeler 

gerçekleştirilmiştir. Bu kabullenmeler büyük baş hayvan, küçük baş hayvan ve kanatlı 

hayvan başına yıllık gübre miktarı, elde edilecek biyogaz miktarı ve biyogazdan elde 

edilecek elektrik enerjisi miktarlarının belirlenmesinde faydalanılmıştır. 

Gübre miktarı için yapılan kabullenmede büyükbaş hayvandan 3,6 ton/yıl, 

küçükbaş hayvandan 0,7 ton/yıl, kanatlı hayvanlardan ise 0,022 ton/yıl gübre ortalama 

olarak elde edildiği kabul edilmektedir. Bu gübre miktarının 1/3 ünün meralarda 

kaybolduğu dikkate alınmıştır (Yaldız, O. 2004). 

Biyogaz miktarı için yapılan kabullenmelerde ise 1 ton büyükbaş hayvan 

gübresinden 33 m3 biyogaz, 1 ton küçükbaş hayvan gübresinden 58 m3 biyogaz, 1 ton 

kanatlı hayvan gübresinden 78 m3 biyogaz elde edilebileceği dikkate alınarak gerekli 

hesaplamalar yapılmıştır. Biyogazın 1 m3 miktarının elektrik enerjisi eşdeğeri cinsinden 

değeri 4,7 kWh olarak kabul edilmektedir ve bu kabullenmeler üzerine bütün hesaplar 

gerçekleştirilmiştir (Bilir, M., Deniz, Y. Ve Karabay, E. 1983). 

Bulgular ve Tartışma 

Aydın iline ait 2020 yılı toplam büyükbaş (Sığır, Buzağı-Dana, Manda) hayvan 

sayısı 454.459 adet, küçükbaş (Koyun, Keçi) hayvan sayısı 338.881 adet ve kanatlı 

(Tavuk, Hindi, Kaz, Ördek) hayvan sayısı 3.054.818 adet olduğu hesaplanmıştır. Aydın 
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ilinde ilçeler bazında yetiştiriciliği yapılan hayvan sayıları Tablo 2’de verilmiştir (TUİK 

2021). 

Tablo 2. Aydın İlinin İlçeler Bazında Hayvan Sayıları (TUIK, 2020) 

İlçe Adı Büyükbaş Küçükbaş Kanatlı 
Bozdoğan 36.271 35.824 150.575 
Buharkent 1.918 8.366 339.005 
Çine 97.647 24.846 230.248 
Didim 2.740 27.216 277.191 
Efeler 54.958 26.024 212.665 
Germencik 24.617 18.115 172.286 
İncirliova 12.450 6.284 799.750 
Karacasu 9.209 51.750 20.855 
Karpuzlu 35.335 8.814 6.290 
Koçarlı 30.893 19.537 53.395 
Kuşadası 2.856 6.372 106.042 
Kuyucak 34.417 40.218 62.135 
Köşk 14.159 6.836 69.101 
Nazilli 31.656 18.681 206.743 
Söke 35.518 25.567 226.828 
Sultanhisar 6.814 5.388 118.149 
Yenipazar 23.001 9.043 3.560 
Toplam 454.459 338.881 3.054.818 
 
Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan sayılarından yapılan kabullenmeler doğrultusunda 

gerçekleştirilen hesaplamalara göre elde edilebileceği öngörülen gübre miktarları Tablo 

3’te verilmiştir. Tablo 3’e göre bir yılda elde edilebilecek olan net büyükbaş gübre miktarı 

1.090.701,6 ton, küçükbaş hayvanlardan elde edilebilecek olan gübre miktarı 158.144.47 

ton ve kanatlı hayvanlardan elde edilebilecek olan gübre miktarı 44.803.10 ton olarak 

hesaplanmıştır. Hesaplamalarda gübrenin 1/3 ünün meralarda kaybolduğu kabul 

edilmiştir. 

Tablo 3. Büyükbaş, Küçükbaş ve Kanatlı Hayvan Sayılarından Elde 

Edilecek Gübre Miktarları 

Hayvan Türü Toplam Hayvan Sayısı Gübre Miktarı (Ton/Yıl) Net Gübre Miktarı 
Büyükbaş 454.459 1.636.052,4 1.090.701,6 
Küçükbaş 338.881 237.216,7 158.144,47 
Kanatlı 3.054.818 67.205,996 44.803,10 
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Yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen net gübre miktarlarına bağlı olarak 

elde edilecek olan biyogaz miktarları ve bu biyogaz miktarlarından elde edilmesi 

mümkün olan elektrik enerjisi potansiyeli hesaplanmış ve Tablo 4’te verilmiştir. 

 

 

Tablo 4. Gübre Miktarlarından Elde Edilebilecek Olan Biyogaz ve 

Elektrik Enerjisi Miktarları 

Hayvan Türü Biyogaz (m3/Yıl) Elektrik (kWh/Yıl) MJ/Yıl 
Büyükbaş 35.993.152,8 169.167.818,16 609.004.145,38 
Küçükbaş 9.172.379,26 43.110.182,52 155.196.657,07 
Kanatlı 3.494.641,8 16.424.816,46 59.129.339,26 
Toplam 48.660.173,86 228.702.817,14 823.330.141,71 
 

Hesaplamalardan elde edilen değerlere göre büyükbaş hayvan sayısından elde 

edilecek olan biyogaz miktarı 35.993.152,8 m3/yıl ve bu değerden elde edilebilecek olan 

elektrik enerjisi miktarı 609.004.145,38 MJ/yıl, küçükbaş hayvan sayısından elde 

edilecek olan biyogaz miktarı 9.172.379,26 m3/yıl ve bu değerden elde edilebilecek olan 

elektrik enerjisi miktarı 155.196.657,07 MJ/yıl  ve küçükbaş hayvan sayısından elde 

edilecek olan biyogaz miktarı 3.494.641,8 m3/yıl ve bu değerden elde edilebilecek olan 

elektrik enerjisi miktarı 59.129.339,26 MJ/yıl olarak elde edilmiştir. Elde dilebilecek olan 

toplam 228.702.817,14 kWh olan elektrik enerjisinin yıllık ekonomik değeri (TEDAŞ 

2021 elektrik tarifesi fiyatına göre kWh’lik tüketim fiyatı 0,3967 TL’dir) 90.726.407,56 

TL’dir (Anonim, 2021a). 

Sera gazı olarak hayvan gübrelerinin etkisi değerlendirilecek olursa öncelikle 

hayvan gübrelerinin içindeki sera gazı etkisi yapabilecek olan gazları değerlendirmek 

gerekmektedir. Gübre sıvı ve katı yapıda olmak üzere bir hayvan atığıdır. Gübre 

depolama yerleri, hayvan barınakları, besi yerleri önemli sera gazı (N2O ve CH4) ve NH3 

kaynaklarıdır. Katı gübrenin depolanması büyük miktarda N2O emisyonu üretirken, sıvı 

gübrenin depolanması ise büyük miktarda CH4 emisyonuna neden olur. Bu sera gazı 

etkisi olan yapıların Biyogaz üretimi sayesinde kontrol altına alınması sayesinde 

hayvansal üretimin sera gazı etkisinin de azaltılması mümkün olacaktır. 
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Sonuç 

Aydın iline ait 2020 yılı toplam büyükbaş (Sığır, Buzağı-Dana, Manda) hayvan 

sayısı 454.459 adet, küçükbaş (Koyun, Keçi) hayvan sayısı 338.881 adet ve kanatlı 

(Tavuk, Hindi, Kaz, Ördek) hayvan sayısı 3.054.818 adet olduğu hesaplanmıştır.  

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan sayılarından yapılan kabullenmeler 

doğrultusunda gerçekleştirilen hesaplamalara göre elde edilebileceği öngörülen bir yılda 

elde edilebilecek olan net büyükbaş gübre miktarı 1.090.701,6 ton, küçükbaş 

hayvanlardan elde edilebilecek olan gübre miktarı 158.144.47 ton ve kanatlı 

hayvanlardan elde edilebilecek olan gübre miktarı 44.803.10 ton olarak hesaplanmıştır.  

 

Hesaplamalardan elde edilen değerlere göre büyükbaş hayvan sayısından elde 

edilecek olan biyogaz miktarı 35.993.152,8 m3/yıl ve bu değerden elde edilebilecek olan 

elektrik enerjisi miktarı 609.004.145,38 MJ/yıl, küçükbaş hayvan sayısından elde 

edilecek olan biyogaz miktarı 9.172.379,26 m3/yıl ve bu değerden elde edilebilecek olan 

elektrik enerjisi miktarı 155.196.657,07 MJ/yıl  ve küçükbaş hayvan sayısından elde 

edilecek olan biyogaz miktarı 3.494.641,8 m3/yıl ve bu değerden elde edilebilecek olan 

elektrik enerjisi miktarı 59.129.339,26 MJ/yıl olarak elde edilmiştir. Elde dilebilecek olan 

toplam 228.702.817,14 kWh olan elektrik enerjisinin yıllık ekonomik değeri (TEDAŞ 

2021 elektrik tarifesi fiyatına göre kWh’lik tüketim fiyatı 0,3967 TL’dir) 90.726.407,56 

TL’dir. 

Yapılan çalışma sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiş ve mevcut 

sonuçlara göre Aydın ilinde hayvancılığın önemli bir potansiyele sahip olduğu 

görülmüştür. Bu hayvancılık potansiyelinin de önemli bir alternatif enerji kaynağı olan 

biyogaz üretimi için yeterli hayvansal atık elde edildiğini göstermiştir. Hayvansal 

atıkların biyogaz üretim tesisinde değerlendirilmesinin önemli bir ekonomik katkı 

sağlayacağı ve bunun yanı sıra bu atıkların biyogaz olarak değerlendirilmemesi 

durumunda ise sera gazı etkisi yaratarak çevreye zarar vereceği açık bir şekilde 

görülmüştür. Bu nedenle hayvansal atıkların biyogaz üretiminde değerlendirilmesi ve 

sera gazı etkisinin azaltılması çevreyi korumak açısından oldukça önemli olacaktır. 
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Kızılçam Kabuğu (Pinus brutia) Taneni İle Tabaklanmış Dana Derilerinin 

Bazı Fiziksel Özelliklerin Belirlenmesi 

Şükrü ÖMÜR 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Meslek Yüksek Okulu, Aydın. 

ÖZET 

Ham derinin stabilizasyonunda uygulanan en eski tabaklama yöntemi bitkisel tabaklama 
işlemidir. Bitkisel tabaklama işleminde çeşitli bitkilerin meyve, odun, yaprak ve kabuk 
kısımlarında yer alan ve tanen adı verilen polifenolik karakterli maddeler 
kullanılmaktadır. Tabaklama işleminde kullanılan tanenler deri kolajeni ile kimyasal bağ 
yaparak, derinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilere karşı dayanıklı hale getirilmesini 
sağlamaktadır. Endüstride yaygın olarak bitkisel tabaklama işleminde mimoza, kebrako, 
valonea tanenleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, ülkemizde belirgin bir yayılışa sahip 
olan ve orman endüstrisi yan ürünü olarak ortaya çıkan ayrıca literatürde Turkish Red 
Pine olarak da bilinen kondanse tanen karakterine sahip kızılçam ağacı kabuğu 
kullanılarak deri tabaklama denemeleri uygulanmıştır. Dana derilerine uygulanan bitkisel 
tabaklama işlemi sonucu elde edilen derilere yönelik bazı fiziksel testler uygulanmıştır. 
Ham derinin stabilize edildiğinin en önemli kriterlerinden biri olan büzülme sıcaklığı 
ölçümü neticesinde 77°C’lik bir değer elde edilmiştir. Bu değerin kondanse tanenlerle 
tabaklanmış derilerden beklenen değerden kısmen düşük olduğu tespit edilmiştir. Yapılan 
renk ölçümü verileri incelendiğinde L, a ve b değerlerinin sırasıyla 40, 18.78 ve 18.76 
olduğu ve kızılçam kabuğu taneninin diğer kondanse tanenlere göre deriye daha kızıl bir 
renk verdiği belirlenmiştir. Kopma dayanımı ve uzama değerini ile dikiş yırtılma 
dayanımı değerlerinin literatür değerleri ile uyumlu olduğu buna karşın, yırtılma ve sırça 
dayanımına ilişkin veriler incelendiğinde elde edilen değerlerin literatür verilerinden 
düşük olduğu gözlenmiştir. Gerçekleştirilen fiziksel testler ışığında Kızılçam ağacı (Pinus 
brutia) kabuğu taneninin deri tabaklama işleminde kullanılabileceğini ancak bazı fiziksel 
test değerlerinin beklenilenden düşük olduğu tespit edilmiştir. Özellikle büzülme sıcaklığı 
değeri ve sırça dayanımı ile ilgili test sonuçlarının kısmen düşük olması, tanenin deri 
cildinde birikme yaptığı ve istenildiği ölçüde deri kesitine işlemediği yorumuna yol 
açmaktadır. Bu değerlendirmeler ışığında, devam eden denemelerde daha etkin bir 
tabaklama işlemi elde edebilmek amacıyla, tanen molekül yapısına yönelik modifikasyon 
işlemlerinin uygulanması gerektiği ve tabaklama işleminde molekül büyüklüğü azaltılmış 
kızılçam kabuğu tanenin kullanılmasına ilişkin uygulamaların yapılması gerektiği 
sonucuna varılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Tabaklama, Bitkisel tanenler, Kızılçam kabuğu taneni, Fiziksel 

testler  
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Determination of Some Physical Properties of Hides Tanned With Red Pine Bark 

(Pinus brutia) Tannin 

ABSTRACT 

The oldest tanning method used in the stabilization of raw leather is vegetable tanning. In 
the vegetable tanning process, polyphenolic substances called tannins are used in the fruit, 
wood, leaf and shell parts of various plants. The tannins used in tanning process make 
chemical bonding with leather collagen, making the leather resistant to physical, chemical 
and biological effects. In the industry, mimosa, quebraco, valonea tannins are widely used 
in vegetable tanning. In this study, leather tanning trials were carried out using red pine 
tree bark, which has a distinct distribution in our country and has a condensed tannin 
character, also known as Turkish red pine in the literature, which is a by-product of the 
forest industry. Some physical tests were applied to the leather obtained as a result of the 
vegetable tanning process applied to the calf skins. As a result of the shrinkage 
temperature measurement, which is one of the most important criteria for stabilizing the 
raw leather, a value of 77 ° C was obtained. It was determined that this value is partially 
lower than the value expected from leathers tanned with condensed tannins. When the 
color measurement data were examined, it was determined that the L, a and b values were 
40, 18.78 and 18.76, respectively, and the red pine bark tannin gave the hide a redder 
color than the other condensed tannins. It was observed that tensile strength and 
elongation values and stitch tear strength values were compatible with the literature 
values, however, when the data on tear and grain strength were examined, it was observed 
that the values obtained were lower than the literature data. In the light of the physical 
tests carried out, it was determined that Red Pine (Pinus brutia) bark tannin could be used 
in leather tanning process, but some physical test values were lower than expected. 
Particularly low test results regarding the shrinkage temperature value and grain strength 
lead to the interpretation that the grain accumulates in the leather skin and does not 
penetrate the skin section to the extent desired. In the light of these evaluations, it was 
concluded that in order to achieve a more effective tanning process in ongoing trials, it 
was concluded that modification processes should be applied for the tannin molecular 
structure and it was concluded that the applications related to the use of red pine bark 
grain with reduced molecular size in tanning process should be made. 

Keywords: Tanning, Vegetable tannins, Red Pine Bark tannin, Physical tests 
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Giriş 

İnsanlar tarih boyunca rahat ve konforlu yaşamanın yollarını aramışlardır. İlk 

insandan bu yana deri, çeşitli kullanım şekilleri ile insanoğluna hizmet vermiştir. 

Hayvancılığın bir yan ürünü olan deri başlangıçta atık bir ürün gibi görünse de işlenti 

sonrasında çok kıymetli bir ürüne dönüşebilmektedir (Bayramoğlu Eke, 2004). Eski 

çağlardaki insanlar deriyi bitki materyali bulunduran bir su birikintisine yatırdıklarında 

ne gibi değişiklikler olduğunu gözlemlenmişlerdir. Bitkisel materyallerden veya bitki 

parçalarından süzülen bitki polifenolleri yani tanenli bileşikler, kolajen ile reaksiyon 

verebilme gücüne sahip, biyokimyasal parçalanmaya dayanıklı hale getiren ve en 

önemlisi de ıslanma ve kuruma işlemlerinden sonra dahi yumuşak kalabilme özelliği 

kazandıran maddelerdir (Covington, 2009).  

Tanen sözcüğü ile ifade edilen bileşikler, ham hayvan derisinin sepilenmesi ve 

normal deriye dönüştürülmesi üzerine etki etmeleri nedeniyle bu isimle adlandırılmıştır. 

Derinin işlenmesi sırasında hayvan derisinde bulunan protein, tanen ile etkileşerek 

çökmektedir (Hagerman 2002). 

Tanenler bitkilerin kök, gövde, kabuk, odun, yaprak, meyve ve tohum gibi farklı 

kısımlarında yoğunlaşmış olarak yer alırlar. Tanen içerikleri; mangrove, mimoza, çam 

bitkilerinin kabuk kısmında, kebrako, kestane bitkilerinin odun kısmında, sumak, gambir 

bitkilerinin yaprak kısımlarında, myrobalan, meşe, tara bitkilerinin meyve ve tohum 

kısımlarında yoğunluk kazanmıştır (Ömür, 2009). 

Tanenler çevreye zararsız bitkisel bileşikler olup, doğal koruyucu maddeler içinde 

önemli yer tutmaktadırlar (Şen 2001). Bunlar azotsuz, polifenolik yapıda ve genellikle 

amorf bileşikler olup, başlıca yapı taşı polifenollerdir, yani çok sayıda OH grubuna sahip 

benzen türevlerini içermektedirler (Hafızoğlu 1984).  

Kabuklardan sepi maddeleri üretilmesi çok eski zamanlardan beri uygulanan ve 

hala devam eden bir değerlendirme şeklidir. Sepi maddeleri her türlü derinin 

tabaklanmasında, petrol sondajlamada inceltici olarak, sanayide tutkal olarak, boya 
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sanayinde tespit edici olarak, tekstil, tıp, kozmetik sanayiinde ve mürekkep yapımında 

kullanılmaktadır (Demetçi,1982). 

Kabuğun sepi maddesi olarak kullanılmasında içerisindeki tanen miktarının etkisi 

önemli bulunmaktadır. Özellikle derilerin sepilenmesinde ya doğrudan doğruya 

öğütülmüş kabuk unları ya da ekstraksiyon yolu ile elde edilmiş ekstraktlar 

kullanılmaktadır.  Öncelikle meşe, ladin ve çam kabuklarından sepi maddesi elde etmek 

mümkündür. Sentetik sepi maddeleri de kullanılmasına rağmen genellikle bitkisel sepi 

maddeleri büyük bir çoğunluğu teşkil etmektedir. Ayrıca ağaçların yaprak ve 

meyvalarından da sepi maddesi elde edilmektedir (Bozkurt ve Göker, 1981).  

Çeşitli çam türlerinin kabuk ekstraktları henüz yeterli düzeyde kullanıma sahip 

değildirler. Özellikle kabuk ve odunlardaki zengin kondanse tanen, ağaçlandırma veya 

endüstriyel ekstraksiyon yoluyla özellikle deri endüstrisinde geniş ölçekli kullanımını 

sağlanmaktadır (Pizzi, 1983). Yakacak olarak kullanma dışında başka hiçbir kullanım 

alanı olmayan ağaç kabuklarının değerlendirilebileceği alanlar araştırılmalıdır. Yurt 

dışında bazı ülkeler kendi yerli türleri ile bu çalışmayı yapmışlar ve endüstriyel kullanıma 

kazandırmışlardır. Ülkemiz ormanlarının yaklaşık % 25‟ine sahip kızılçam türü de bu 

amaç için kullanılmalıdır ve atıl durumdaki bu materyal ülke ekonomisine 

kazandırılmalıdır. Günümüzde tanenli maddeler ham derinin sepilenmesi amacıyla 

kullanılmaktadır. Kızılçam taneninin deri endüstrisinde kullanılabilme araştırmaları da 

yapılabilir (Özdemir, 2010) 

Kızılçam, doğal yayılış alanının dışında kalan bazı kurak yerlerin 

ağaçlandırılmasında da önem taşımaktadır (Schiller 1994). Türkiye’de ortalama 42.000 

ha alan (yıllık tüm ağaçlandırma alanlarının %37'si) kızılçam ile ağaçlandırılmaktadır 

(Işık ve Kara 1997). Kızılçam ana yayılışını Türkiye‟de oluşturmakta, bu nedenle de 

bilimsel çevrelerde “Turkish red pine” olarak da adlandırılmaktadır (Boydak, 2006). 

Kızılçam ülkemizde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde çok geniş ormanlar kurar 

(Yaltırık ve Efe, 2000). 
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Türkiye'deki çam türleri yaklaşık 6 milyon ha'lık alan kaplamaktadır. Bu alan 

içinde kızılçam %18'lik oranla en geniş yayılışa sahip olan çam türüdür (Sarıbaş ve Ekici 

2004). Yerli orman ağacı türleri arasında da, Doğu Akdeniz havzasında hem ekonomik 

hem de ekolojik bakımdan önemli bir orman ağacı türü olduğu bilinmektedir. 

Dünya'daki ticari tanen üretiminin %90'dan fazlasını (±350.000 ton/yıl) kondanse 

tanenler oluşturmaktadır. Bunlar hem kimyasal hem de ekonomik olarak tutkal 

üretiminde daha fazla öneme sahip olduğu bilinmektedir. Kondanse tanenler ve bunların 

flavonoid yapı taşlarının doğada geniş dağılımı bilinmektedir. Özellikle odun ve çeşitli 

ağaç kabuklarındaki önemli miktarı bilinmektedir. (Pizzi, 1983). 

Son yıllarda dünyada sınırlı olan petrol ve petrole dayalı ürün fiyatlarının artışı, 

dünya ülkelerinin dikkatini yenilenebilir kaynaklara yöneltmiştir. Bunların rasyonel bir 

şekilde kullanılmasının sağlanması için geniş çapta araştırmalar başlamıştır. Bu amaç 

kapsamında son 40-50 yıldır ormanda bir atık olarak düşünülen ağaç kabuklarından 

faydalanılması konusunda adımlar atılmaktadır. Bu araştırmaların hızlanmasının bir 

başka nedeni ise tomruk, kağıt hamuru ve kağıt işletmelerindeki merkezileşmenin ve 

entegrasyona gidilmesinin sonucu orman endüstrisinde büyük miktarda kabuk birikimleri 

ortaya çıkmasıdır (Demetçi, 1982). Bu kabuklar endüstride yakacak olarak 

değerlendirilmeye çalışılmakta ise de ıslak olmaları ve kül oranlarının fazlalığı gibi 

dezavantajları sebebiyle çeşitli problemler yaratmaktadır. Bunların daha değerli bir 

kimyasal ürüne dönüştürülmesi hem ekonomik açıdan yararlı olurken hem de çevre 

kirliliğini önleme bakımından önemlidir (Balaban, 2003). 

Bu çalışmada kızılçam kabuğu (Pinus brutia) taneni ile tabaklanan sığır ham 

derilerinin bazı fiziksel özellikleri belirlenmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile 

kızılçam kabuğu taneninin deri üretiminde tabaklama işleminde tek başına 

kullanılabilirliğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmadan elde 

edilen veriler doğrultusunda, kızılçam kabuğu taneni kullanarak, sürdürülebilir ve doğaya 

dost deri üretiminin desteklenebilmesine yönelik çalışmaların devam ettirilmesi 

amacıyla, bilimsel literatüre katkı sağlama hedefi güdülmektedir.  
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Materyal ve Metod 

Materyal 

Bitkisel tabaklama işleminde pH değeri 3 olan, kalınlığı 1,5 mm ve ortalama 

ağırlığı 5 kg olan pikle yerli dana derileri kullanılmıştır. Bitkisel tabaklama işleminde 

kullanılan kızılçam kabuğu taneni (Artutan K) AR-TU Kimya A.Ş. firmasından temin 

edilmiştir. Artutan K kızılçam ağacı (Pinus Brutia) kabuğundan üretilen bir bitkisel tanen 

ekstraktıdır. Tabaklama işleminde kullanılan yardımcı malzemeler ve yağlar Pulcra 

Chemicals firmasından temin edilmiştir.  

Metod 

Bitkisel tabaklama işlemi öncesi pikle derilerin 3 olan pH değeri pikle bozma işlemi 

uygulanarak 5.5 seviyesine getirilmiştir. Bu işlem, bitkisel tanenlerin deri kesitine 

nüfuziyetini sağlamak amacıyla yapılmaktadır (Tablo 1).   

Tablo 1. Pikle Bozma İşlemi 

Materyal Pikle Dana Derisi Sıcaklık Süre pH 
Tartım Pikle ağırlığı + 20%   3  
Pikle Bozma 200 % Su 7.5 Bome 25 °C 15 dakika  
 1,5 % Sodyum formiyat 

(1/10 Suyla seyreltilmiş) 
 30 dakika  

 2% Sodyum bikarbonat 
(1/10 Suyla seyreltilmiş) 

 180 dakika 5,5  

Süzülür     
Yıkama 200 % Su 25 °C 10 dakika  
Süzülür     

Pikle bozma işlemiyle pH ayarlama işlemi yapıldıktan sonra derilerin kızılçam 

taneni ile tabaklanmasıyla ilgili işleme geçilmiştir. Bitkisel tabaklama işlemi Tablo 2’de 

belirtildiği gibi uygulanmıştır.  

Tablo 2. Kızılçam Taneni ile Bitkisel Tabaklama İşlemi  

Materyal Pikle Dana Derisi Sıcaklık Süre pH 
Tartım Pikle ağırlığı + 20%   5,5  
Tabaklama  150 % Su   30 °C   
 2 % Tanen Dispergatörü   20 dakika  
 10 % Kızılçam Taneni   90 dakika  
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 12 % Kombine Yağlama Maddesi  40 °C 90 dakika  
 18 % Kızılçam Taneni  240 dakika   
Kesit kontrolü      
Fiksasyon  1,5 % Formik asit (1/10 Suyla 

seyreltilmiş)  
 90 dakika 4  

Süzülür     
Yıkama 200 % Su 40  °C 10 dakika  
Süzülür     

Bitkisel tabaklama işleminin ardından deriler kurutulmuş, tavlama, yumuşatma ve 

gergi işlemleri uygulanmıştır.  

Bitkisel tabaklanmış derilerin materyal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 

uygulanan fiziksel testler  

Fiziksel testlerin uygulanacağı bitkisel tabaklanmış deriler kanat deri halindedir. 

Bu derilerden numune alma işlemi TS EN ISO 2418 (2017) standartta göre yapılmıştır.  

Kondüsyonlama 

Alınan deri örneklerinin özellikleri, bulundukları ortamın neminden 

etkilenebildiği için örneklere kondüsyonlama işlemi uygulanmıştır. Kondüsyonlama 

işleminde TS EN ISO 2419 (2012), esas alınmıştır. 

Kalınlık Ölçümü 

Kondüsyonlanan deri örneklerinin kalınlıkları TS EN ISO 2589’a göre 

ölçülmüştür. Derilerin kalınlıkları 0,001 mm hassasiyete sahip Satra-Thickness gauge 

özel deri kumpas kullanılarak belirlenmiştir.  

Renk Ölçümü  

TS 12552 Renk Ölçümü standardına göre uygulanmıştır. Bitkisel tabaklanmış 

derilerin renk özelliklerini sayısal olarak belirleyebilmek amacıyla Konica Minolta CM-

3600d küresel spektrofotometre cihazı kullanılmış ve ölçümler CIE Lab renk sistemine 

göre yapılmıştır.   

Büzülme sıcaklığı tayini 
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Tabaklama işleminin bir göstergesi olarak kabul edilen büzülme sıcaklığı 

değeriTS EN ISO 3380’e göre ölçülmüştür. 

Kopma Dayanımı Ve Uzama Tayini  

Bu cihazda ölçüm yapılırken, TS EN ISO 3376 (2012) esas alınarak,  kopma 

dayanımı N/mm² olarak, uzama miktarı ise, kopma öncesi örneğin uzunluğuna 

oranlanmak suretiyle (%) cinsinden hesaplanmıştır.  

Yırtılma Dayanımı Tayini  

Yırtılma dayanımının ölçülmesinde TS EN ISO 3377-1 (2012) standardı 

uygulanmış ve yırtılma dayanımı değeri N/mm cinsinden belirlenmiştir.  

Dikiş Yırtılma Dayanımı Tayini  

Dikiş Yırtılma dayanımının ölçülmesinde TS EN ISO 23910 (2017) standardı 

uygulanmış ve yırtılma dayanımı değeri N/mm cinsinden belirlenmiştir.  

Sırça Dayanımı Ve Gerilebilirlik Tayini 

Bu testin uygulanması,  TS EN ISO 3379’da belirtilen esaslara göre 

gerçekleştirilmiştir. Deri sırçasında çatlama olduğu andaki kuvvet (kg) ve kabarma 

yüksekliği (mm), ardından cihazdaki ilerlemeye bağlı olarak deri sırçasında meydana 

gelen patlama gözlenmiş patlama anındaki kuvvet (kg) ve patlama yüksekliği (mm) 

kaydedilmiştir.  

Bulgular ve Tartışma 

Kalınlık Ölçümüne İlişkin bulgular 

Biyolojik malzeme sınıfında olan ham derinin kalınlığı, hayvansal kökenli bir 

ürün olması sebebiyle hayvanın tür ve ırk özellikleriyle, bakım ve besleme ayrıca iklim 

koşullarıyla bağlantılı olarak değişmektedir. Ham derinin işleme alınmasıyla, fiziksel ve 

kimyasal işlemler, kalınlık üzerindeki faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Ham derinin 

et tabakasının etleme işlemiyle uzaklaştırılması, tıraşlama ve basınçlı presleme gibi 

işlemler, kalınlık üzerinde fiziksel faktörler olarak etki ederken, kimyasal olarak da 
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özellikle derinin tabaklanması kalınlığı etkileyen önemli bir faktördür (Ömür, 2009).  

Kızılçam kabuğu taneni ile gerçekleştirilen tabaklama işlemi sonrası elde edilen mamul 

derilerin ortalama kalınlık değerinin 2,43 mm olduğu tespit edilmiştir. Bu değer özellikle 

çantalık, saraciyelik vb deri ürünlerin üretilmesi açısından uygun görülebilecek bir 

değerdedir.  

 

Renk Ölçümüne İlişkin bulgular 

Deri renginin belirlenmesi mamul derilerin değerlendirilmesinde önemli bir 

faktördür. Ancak insan gözünün yapısındaki kısıtlamalar nedeniyle, renk 

değerlendirirken kolaylıkla hata yapılabilmektedir. Üretimde renklerin ve renk 

farklılıklarının kesin olarak ölçülebilmesi ve renk konusunda iletişim için renk ölçüm 

cihazlarına ve elde edilen ölçümlerin değerlendirildiği renk sistemlerine ihtiyaç vardır. 

Bu amaçla spektrofotometrik yöntemlerden faydalanmak gerekmektedir. Bu sitemlerden 

birisi olan CIE Lab renk sistemidir. Bu sistemde L, a, b, c koordinat düzlemleri renge ait 

değerleri ifade etmektedir (Mutlu ve Bulu, 2004). Kondanse tanen grubunda yer alan 

mimoza taneni ile tabaklanan dana derilerine yönelik renk ölçümü sonucunda, sırasıyla 

ortalama 69.42 L değeri, 8.28’lük bir a değeri, ’lik bir 12.21 b değeri elde edilmiştir. 

kebrako ile tabaklanan derilerde ise L değeri 67.07, a değeri 12.20, b değeri ise 20.59 

olarak ölçülmüştür (Ömür, 2015). 

Kızılçam kabuğu taneni ile gerçekleştirilen tabaklama işlemi sonrası elde edilen 

mamul derilere yönelik renk ölçümü neticesinde 40, 18.78 ve 18.76’lık bir L a b değeri 

tespit edilmiştir.  Ölçülen bu değerin kondanse tanenlerle tabaklanmış dana derilerine 

yönelik literatür verileri ile karşılaştırıldığında derilerin daha kızıl bir renge sahip 

olduğunu göstermektedir.  

Büzülme sıcaklığına ilişkin bulgular  

Tabaklama işlemiyle deri lifleri arasında yeni bağlar kurulur ve bu sayede 

büzülme sıcaklığı değeri yükselir (Harmancıoğlu ve Dikmelik, 1993). John (1997), ise 

büzülme sıcaklığı değerinin farklı tabaklayıcılarla farklı değerler aldığını belirtmiştir. 
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Buna göre krom tabaklanmış deriler 100 ºC’de büzülme gösterirken, bitkisel tabaklanmış 

derilerin 70–85 ºC’lik sıcaklık değerlerinde büzülme gösterdiğini belirtmiştir. Ömür 

(2015), kebrako taneni ile tabaklanmış derilerde ortalama büzülme sıcaklığı değerinin 

79.45olduğunu, mimoza taneni ile tabaklanmış deride ise ortalama büzülme sıcaklığı 

değerinin 83.77 °C olarak ölçüldüğünü belirtmiştir  (Ömür, 2015).  

Yapılan bu çalışmada kızılçam kabuğu taneni ile tabaklanan derilerde büzülme 

sıcaklığı değerinin 77 °C olduğu tespit edilmiştir. Kondanse tanenlerle tabaklanmış 

derilerde büzülme sıcaklığı değerinin 80 °C ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu 

bağlamda kızılçam taneni ile yapılan tabaklama etkinliğinin kısmen düşük olduğu 

sonucuna varılmaktadır.  

 

Kopma Dayanımı ve Uzamaya İlişkin Bulgular 

Alayunt (2000), biyolojik materyallerin kuvvet etkisi altında farklı davranışlar 

gösterebildiğini, uzama, elastik ya da plastik deformasyonlar gösterebildiği gibi kopma 

da söz konusu olabileceğini belirtmiştir. Yazar, bu durumun ürünün nemi, porozitesi, 

kalınlığı, gibi özelliklerine bağlı olarak değiştiğini belirtmiştir. Başaran, (1993), mamul 

derilerin fizikomekanik özelliklerinin tespit edilmesinde birçok test yöntemi 

bulunduğunu, bu testlerden kopma dayanımı ve uzama yönteminin her tip mamul deride 

uygulanan test yöntemi olduğunu belirtmiştir. Bu yöntemde ölçülen dayanım, deriye 

uygulanan kuvvet tüm deri kesitine homojen olarak etki etmekte ve deri dokusunu 

oluşturan kolajeni bir bütün olarak kavramaktadır. Bu testte deriye belli bir kuvvet etki 

ettirildiğinde deri belli bir uzama göstermekte ve kuvvet etkisi devam ettirilirse kopma 

meydana gelmektedir. Ömür, (2009) çalışmasında deriden mamul ürünlerin, deri eşya 

imalatı sırasında ve kullanım esnasında, çeşitli gerilim ve zorlanmalara maruz kaldığını 

ve bu ölçümün mamul derinin gerilim ve zorlanmalara karşı dayanıklılığını ölçtüğünü 

ifade etmiştir. John (1997), bitkisel tabaklanmış çanta, bavul ve saraciyelik derilerde, 

kopma dayanımı değerinin en az 22,5 N/mm2 olması gerektiğini belirtmiştir.  
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Kopma dayanımının yanında deri örneklerinin uzama değerlerinin bilinmesi, 

farklı kullanım alanlarına sahip derileri farklı uzama değerlerine sahip olması 

gerekliliğinden dolayı önemlidir. Bunun yanında gereğinden az uzama derinin kolayca 

yırtılmasına sebep olurken, aşırı uzama ise derinin formunun bozulmasına sebep 

olabilmektedir (Özgünay, 2000). Bu kapsamda saraciyelik vaketa derilerde kopma 

uzaması değerinin en fazla %70 olması gerektiği belirtilmiştir (TS 223, 2017).  Ömür 

(2015), dana derilerinin kebrako ve mimoza tanenleri ile tabaklanmasıyla ilgili 

gerçekleştirdiği çalışmasında, kopma dayanımı değerini kebrako için 21,83 N/mm2, 

mimoza için ise 29.86 N/mm2 olarak tespit etmiştir. Uzama değerleri ise sırasıyla % 27,66 

ve %30,01 olarak belirlemiştir.  

Dana derilerinin kızılçam kabuğu taneni ile tabaklanmasıyla gerçekleştirilen bu 

çalışmada kopma dayanımı değeri 25.7 N/mm2, uzama değeri ise %33 olarak 

ölçülmüştür. Elde edilen veriler literatür değerleri açısından değerlendirildiğinde, 

denemler sonucu elde edilen bitkisel tabaklanmış derilerin kopma dayanımı ve uzama 

sonuçlarının beklenilen değerler içerisinde yer aldığı gözlenmiştir.  

 

Yırtılma Dayanımına İlişkin Bulgular 

Özgünay, (2005), mamul derilerin kullanımları sırasında herhangi bir kuvvet 

etkisine maruz kaldığında yırtılmaya karşı göstereceği direncin bilinmesi amacıyla aranan 

dayanım özelliklerinden birisinin de yırtılma dayanımı olduğunu belirtmiştir. Ömür 

(2009), yaptığı çalışmada vaketa derilerde en yüksek yırtılma dayanımı değerinin 124,88 

N/mm, en düşük değerin ise 52,53 N/mm olduğunu ve vaketa derilere ilişkin ortalama 

yırtılma dayanımı değerinin 94,22 N/mm olduğunu belirtmiştir.  John (1997), ise bitkisel 

tabaklanmış saraciyelik derilerde yırtılma dayanımı değerinin en az 40 N/mm olması 

gerektiğini belirtmiştir.  Frediani et al (2008), modifiye mimoza tanenleri ile 

gerçekleştirdiği tabaklama denemeleri sonucunda, derilerde 59.92 N/mm’lik yırtılma 

mukavemeti elde edildiğini bildirmiştir.  Ömür (2015) ise mimoza ile tabaklanmış dana 

derilerinde yırtılma dayanımı değerini 85,55, kebrako ile tabaklanmış olanlarda ise 58,48 

N/mm olarak belirlemiştir.  
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Bu çalışmada ise kızılçam kabuğu taneni ile tabaklanmış dana derilerine yönelik 

yırtılma dayanımı ölçümlerinde 17.65N/mm’lik bir değer ölçülmüştür. Söz konusu bu 

değer literatür verilerine göre oldukça düşük düzeydedir. Yırtılma dayanımı verisi kolajen 

liflerinin birbirinden ne derecede izole edilerek tabaklandığını gösteren önemli 

kriterlerden birisidir. Bu bağlamda, kızılçam kabuğu taneninin deri lifleri arasına 

yeterinde nüfuz edemediği ve tabaklama işlevini istenilen düzeyde gerçekleştiremediği 

yorumu yapılabilir.  

Dikiş Yırtılma Dayanımına İlişkin Bulgular 

Kopma dayanımı testi gerçekleştirilirken deriye uygulanan kuvvet tüm deri 

üzerinde homojen bir etki gösterirken, dikiş yırtılma dayanımında kuvvet tek bir lif veya 

lif grubu üzerine etki göstermektedir. Bu sebeple deride zarar görmüş kısımlar varsa bu 

dayanım daha net bir şekilde izlenebilir (Akyüz, 1998). Kanagy (1965), ayakkabılık ve 

giysilik deriler gibi kullanım anında dikiş yerlerine yük binen deri ürünlerin birleşme 

yerlerinde ayrılıp ayrılamayacağının kontrolünün mutlaka yapılması gerektiğini, bunun 

da dikiş yırtılma dayanımı testi ile derilerin giyim koşullarında, dikişlerin kolayca yırtılıp 

yırtılmayacağını belirleyen bir dayanım testi olduğunu belirtmiştir. UNIDO (1994), 

verilerine göre bitkisel tabaklanmış sığır derilerinde dikiş yırtılma dayanımı değerinin 

100 N/mm olması gerektiği belirtilmiştir. Ömür (2015), bitkisel tanenlerle ilgili 

gerçekleştirdiği tabaklama işlemi sonrasında, kebrako ile tabaklanmış dana derilerinde 

dikiş yırtılma dayanımını 121,86 N/mm, mimoza ile tabaklananlarda ise 139,32 N/mm 

olarak ölçüldüğünü ifade etmiştir.  

Kızılçam kabuğu taneni ile tabaklanan dana derilerine yönelik gerçekleştirilen bu 

çalışmada ise dikiş yırtılma dayanımı değeri 119.75 N/mm olarak belirlenmiştir. Bu 

sonuçla dikiş yırtılma dayanımı değerinin literatür verileriyle uyumlu olduğu 

gözlenmiştir.  

Sırça Dayanımına İlişkin bulgular  

Başaran, (1993), sırça dayanımı ve gerilebilirlik, genellikle ayakkabı yüzlük 

deriler için önem taşıyan bir dayanım türü olmasına rağmen, deri cildinin sahip olduğu 
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özellikler hakkında bilgi vermesi açsısından tüm mamul deriler için önemli bir 

fizikomekanik ölçüm olduğunu Özgünay, (2005), ise çeşitli gerilmelerin etkisiyle yüzlük 

deride cilt çatlaması ve yırtılması gibi hatalar ortaya çıktığını, dolayısıyla derilere bu 

testin uygulanmasıyla, çok yönlü kuvvetlerin etkisi altında derinin gösterdiği tepki ve 

sonuçları tespit edilebileceğini belirtmiştir.  

Yakalı (1982), cilt çatlamasında iyi bir yüzlük derinin en az 20 kg’lık bir dayanım 

ve 7 mm’lik bir uzama değeri göstermesi gerektiğini belirtmiştir. Araştırıcı çalışmasında 

ortalama cilt çatlama dayanımını 44,72 kg ve uzamasını 7,98 mm olarak tespit etmiştir. 

Freise (1984), ise iyi bir yüzlük deri için lastometrede tayin edilen sırça elastikiyeti 

değerinin en az 6,7 mm olması gerektiğini belirtmiştir. Ömür (2015), mimoza ve kebrako 

taneleri ile gerçekleştirdiği tabaklama denemeleri sonucunda dana derilerinde mimoza ile 

tabaklanan derilerde, 14,02 mm 100 kgf, kebrako ile olanlarda ise 13,15 mm 69,75 kgf’lik 

cilt çatlama değerleri elde etmiştir. Cilt patlama değerlerinin ise mimoza ile 

tabaklananlarda 14,72 mm 100 kgf, kebrako ile tabaklanan dana derilerinde ise 14,21mm 

92,5 kgf olarak belirlendiğini ifade etmiştir.  

Kızılçam kabuğu taneni ile tabaklanan derilerde ise cilt çatlama kuvveti 28kg ve 

yüksekliği 6.3 mm olarak tespit edilmiştir. Yapılan ölçümlerde cilt patlama kuvveti 80kg 

ve patlama anındaki cilt yüksekliği 9.3 mm olarak ölçülmüştür. Kızılçam kabuğu ile 

gerçekleştirilen tabaklama denemelerinde elde edilen dana derilerine yönelik cilt çatlama 

ve patlama ölçümleri sonuçları literatür bilgileri ışığında değerlendirildiğinde, elde edilen 

verilerin belirgin şekilde düşük olduğu gözlenmiştir. Bu durum kızılçam kabuğuna ait 

kondanse tanenlerin deri içine homojen olarak giremediğini ve derinin cilt kısmında 

yığılma yaptığını göstermektedir. Bitkisel tanenlerin deri cildinde yığılma yapması cilt 

tabakasının kırılgan hale dönüşmesine sebep olan önemli faktörlerdendir. Nitekim 

Özgünay (2005), de yaptığı çalışmasında meşe palamudu taneni valeksle gerçekleştirilen 

tabaklama işleminde, tanenlerin düşük nüfuziyetinin deri cildinde tanen yığılmasına 

sebep olduğunu ve cildin kabalaşması gibi dezavantajlara yol açtığını belirtmiştir. 

Sonuç 
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Ülkemiz ekonomisi açısından önemli ihracat kalemlerine sahip olan deri sektörü aynı 

zamanda istihdama yönelik katkılarıyla da oldukça önemli bir sektördür. Oldukça köklü 

bir üretim geçmişine ve tecrübesine sahip olduğumuz bu sektörün gelişimini devam 

ettirmesi, ihracatta daha yüksek bir seviyeye ulaşabilmesi, çevreye dost ve sürdürülebilir 

deri üretiminin desteklenmesi ve uygulanmasıyla mümkün görünmektedir. Bu kapsamda 

deri üretiminde tabaklama aşamasında bitkisel kökenli ürünlerden olan tanenlerin 

kullanılması önem arz etmektedir. Ülkemizde bitkisel tanen kaynağı olarak meşe 

palamudu meyvesinin kadeh kısmından elde edilen ve valonea taneni olarak adlandırılan 

ürünlerin yanında, sumak yaprağı, mazı taneni vb tanenler kullanılagelmektedir. Bu 

çalışmada söz konusu bu tanenlerin yanında, orman endüstrisi yan ürünü olarak açığa 

çıkan kızılçam kabuklarının da deri endüstrisinde tabaklayıcı madde olarak kullanımına 

ilişkin denemeler yapılmıştır. Dana derilerinin kızılçam kabuğu ile tabaklanmasıyla elde 

edilen derilere yönelik gerçekleştirilen fiziksel testler neticesinde büzülme sıcaklığı, 

yırtılma dayanımı ve sırça dayanımı testlerinden elde edilen sonuçların literatür 

kaynaklarına göre değerlendirildiğinde beklenen değerlerden daha düşük olduğu 

sonucuna varılmıştır. Bu veriler doğrultusunda ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde 

yorumlanabilir.  

● Kopma ve dikiş yırtılma dayanımı verileri incelendiğinde kızılçam ağacı kabuğu 

bitkisel tabaklama işleminde kullanılması mümkün görünmektedir. Anacak bu 

sonuçlar tabaklama etkinliğini tayin etmek açısından yeterli değildir. 

● Tanenlerin deri cildinde yığılma yapması ve deri bünyesine yeterince giriş 

yapamaması deri cildinde yığılmaya, tabaklama etkinliğinin düşmesine yol 

açmaktadır. Bu da deri cildinin kırılganlaşmasına, mekanik etkilere karşı 

dayanımının düşük olmasına ve büzülme sıcaklığı değerinin istenilen değerden 

daha düşük düzeyde olmasına sebep olmaktadır.  

● Bu tanenin tabaklama etkinliğini artırabilmek amacıyla tanen yapısının ayrıntılı 

irdelenerek bu tanene yönelik çeşitli modifikasyonlar uygulanması 

gerekmektedir. Öngörülen bu modifikasyonlar ile tanen molekül yapısı 

küçültülerek deri cildinden geçebilecek duruma getirilmelidir. Bu sayede 

tabaklama etkinliği artırılabilir.  
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FARMERS SATISFACTION IN LAND CONSOLIDATION PROJECTS IN 

AYDIN HAMZABALI PROVINCE 

Oral Presentation 

Safiye Pınar TUNALI1, Necdet DAĞDELEN1 

1Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture, Biosystems 

Engineering Department 

ABSTRACT: In this study, a survey was conducted to determine the effects of the land 

consolidation project implemented in the Hamzabali village in Aydın Yenipazar Plain 

and get the farmers' views about land consolidation. The survey studies were developed 

by the surveys prepared by the Aydın Provincial Directorate of Agriculture and Forestry 

for the region. Microsoft Excel computer program was used to evaluate the surveys. The 

number of surveys was determined using a stratified random sampling method, and a total 

of 231 business owners in the region joint the survey of 25 questions. As a result of the 

evaluation of the surveys, it was revealed that 45% of the surveyed enterprises were 

satisfied with the land consolidation project in the region, 32% were dissatisfied, and 24% 

were undecided. %57 of the farmers said that their living standards changed positively, 

and %69 said there had been a reduction in input costs after LCP is done. However, %46 

of the farmers said that they hadn't met their expectations from LCP. This study showed 

that the land consolidation project was generally successful, according to the farmers of 

the project area. 

Key Words: land consolidation, stratified random sampling method, Hamzabali village 

 

ÖZET: Bu çalışmada Aydın Yenipazar Ovası Hamzabali köyünde uygulanan arazi 

toplulaştırma projesinin (ATP) etkilerinin belirlenmesi ve çiftçilerin arazi toplulaştırması 

ile ilgili görüşlerinin alınması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla yapılan anket çalışması, 

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bölge için hazırlanan anketler 

geliştirilerek hazırlanmıştır. Anketleri değerlendirmek amacıyla Microsoft Excel 

bilgisayar programı kullanılmıştır. Tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak 

belirlenen 25 soruluk anketlere, bölgedeki toplam 231 işletme sahibi katılmıştır. 
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Anketlerin değerlendirilmesi sonucunda, ankete katılan işletmelerin % 45'inin bölgedeki 

ATP’nden memnun olduğu, % 32'sinin memnun olmadığı ve % 24'ünün kararsız olduğu 

ortaya çıkmıştır. Çiftçilerin % 57'si yaşam standartlarının olumlu yönde değiştiğini ve % 

69'u ATP yapıldıktan sonra girdi maliyetlerinde düşüş olduğunu belirtmiştir. Ancak 

çiftçilerin % 46'sı ATP'nden beklentilerini karşılamadığını bildirmiştir. Bu çalışma, 

LCP’nin bölge çiftçisinin görüşleri dikkate alındığında, genel olarak başarılı olduğunu 

göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: arazi toplulaştırması, tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi, 

Hamzabali köyü 

Introduction 

Agricultural land consolidation (LC) is not only the process of combining fragmented 

lands belonging to enterprises, which are divided into more than one part, scattered in 

different parts of the basin, and that is not suitable for agriculture. It is also aimed to 

increase the production in agriculture by the principles of modern agricultural 

management and suitable for the use of irrigation services (Takka, 1993). 

Land Consolidation Projects (LCPs) in Turkey are usually completed in two parts. In the 

first part, the parcels in the project area, which are fragmented, scattered, and distorted so 

that they do not allow to do agricultural activities economically, are combined, shaped, 

and rearranged in the most appropriate way of modern agricultural management 

principles and irrigation services. On-Farm Development Services projects, including 

farm drainage, agricultural roads, and land reclamation works, are carried out in the 

second part. 

The first LCP in Turkey was carried out in 1961, in Konya, Çumra District, in Karkar the 

village, as a research project, before the co-investment of the United Nations Food and 

Agriculture Organization (FAO) and the State Planning Organization (DPT). Large-scale 

LCP's were carried out in Turgutlu, Manisa, and Menemen Plain to increase agricultural 

production and improve irrigation projects within the borders of Manisa and Izmir 

provinces in 1967 (Takka, 1993). The completed LC studies in Turkey have been given 

in Table 1. 
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Table 1. LC Areas in Turkey 

  Year LC Area 
(hectares) 

Completed 

1961 – 2002 450,000 
2003 – 2007 132,000 
2008-2018 2,525,000 
2018 - 2020 1,656,000 

  Total Area Completed 4,763,000 
Planned Until the End of 2023 3,737,000 

Total Technically and Economically Irrigable 
Area 8,500,000 

As shown in Table 1, LC studies in Turkey have started to gain momentum from 2002 

onwards. After 2008, it gained significant momentum with the Southeastern Anatolia 

Project (GAP). It is planned to consolidate all of the technically and economically 

irrigable lands until the end of 2023. The primary goal of the Ministry of Agriculture and 

Forestry in Turkey on LC studies is to consolidate the total of 14 million hectares of 

agricultural land that has been opened and will be opened for irrigation. In this way, it is 

aimed to complete the 1st generation consolidation studies in Turkey (DSİ, 2020). 

Many studies were carried out in LC in Turkey. The first scientific study based on field 

observations was conducted by Çevik (1974) in Karkın Village of the Çumra district of 

Konya province. In the study, the situation before and after LC was evaluated. It was 

observed that the length of the field drainage channels increased by 16%. It was stated 

that irrigation channels built with concrete lining decreased by 21%. In the study, the 

excess in-field roads were removed and transferred to the agricultural areas; thus, it was 

observed that a 29% decrease in the road network was achieved. Other decreased inputs 

and their ratios were, respectively, the number of field arc sockets 44%, barbed wire 

requirement 77%, and pile requirement 62%. 

Dağdelen et al. (2017) evaluated the survey studies they conducted to determine the 

effectiveness of the LC applied in the Hamzabali Village in the Yenipazar District of 

Aydın Province. As a result of the farmer surveys conducted in the study, they stated that 

the existing irrigation canals should be renewed. They also emphasized that it is crucial 

to implement LCP together with irrigation projects. 
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Erenci and Kayalak (2018) conducted a study to determine farmers' levels of awareness 

and satisfaction about LC. In the study, 161 owners' land assets, their willingness to join 

the LC, and their ideas and thoughts after LC were examined. In the research, they 

concluded that increasing the awareness of business owners is very important in the 

success of the LCP. 

Kahramanoğlu and Dağdelen (2018) evaluated the surveys conducted with 90 enterprises 

in their study to determine the effectiveness of the LCP applied in Aydın Province Dalama 

Plain and compared the results they obtained from this evaluation with the data obtained 

from the relevant institution. They used water use efficiency, physical efficiency, and 

socio-economic efficiency indicators to determine LC efficiency. As a result of evaluating 

the surveys with farmers, they concluded that irrigation investments should also be 

planned together with the LCP. They also emphasized the necessity of using mass media 

in LCPs to raise awareness of the owners about LC.  

In this study, a satisfaction survey was conducted to understand farmers' opinions on the 

LC and on-farm development services projects completed in 2011 in the Aydın Yenipazar 

Plain Hamzabali Village.  

Material and Method 

Research Material 

The LCP was tendered on 20.06.2007, and the TİGH project was tendered on 29.07.2009 

in Aydın province center and nine settlements (4500 ha) of Yenipazar district. The 

General Directorate of Agricultural Reform approved the settlements on 16.06.2011. 

Land delivery procedures and registration of the settlements, whose approval was 

completed by the General Directorate, were also completed, and the new land titles were 

delivered to the landowners (Dağdelen et al., 2017). Within the scope of this study, 

Hamzabali Village, one of the settlements subject to the project, was examined (Figure 

1). 
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Figure 1. Parcels of Hamzabali Village Before and After LCP 

Hamzabali Village, whose parcel distribution before and after LCP is shown in Figure 1, 

is a central village with 450 households and 1250 people. In the village, where the primary 

source of income is agriculture, the plants cultivated intensely are cotton, corn, wheat, 

olive, and tomatoes. It is located 38 km from the Aydın city center and 7 km from the 

Yenipazar district. Hamzabali village is generally under the influence of the 

Mediterranean climate. 

Survey Studies 

This study aimed to determine the effectiveness of the LCP and the farmers' satisfaction 

levels from the project. For this purpose, a survey was conducted. The survey studies 

were created by developing the surveys prepared by the Aydın Provincial Directorate of 

Agriculture and Forestry for the region that has been the subject of the project. Microsoft 

Excel computer program was used to evaluate the surveys. 

The Stratified Random Sampling method was used to determine the number of farmers 

surveyed in the relevant group. Stratified sampling (stratification) means that the cluster 

is divided into groups (subsets), and the samples are selected within these groups by 

Simple Random Sampling. The stratums can contain the same or a different number of 

units. The two main objectives of stratification are to increase the accuracy of the 

predictions of the cluster and to ensure that the different parts of the cluster are adequately 
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represented. The more homogenous the stratums are, the higher the accuracy of the 

prediction. In a proper stratification, it is sufficient to work with fewer samples than when 

stratification is not used. Thanks to stratification, the sample is represented in each 

stratum with a certain chance. There is also no need to number the whole cluster 

sequentially from beginning to end.  The advantages of this method can be listed as the 

low sampling cost, the ability to give more weight to some strata, and the ability to make 

independent estimates for each stratum by using different sampling methods in each 

stratum (Arıkan, 2013). 

Before making statistical calculations using this method, the sample size should be 

determined. One of the essential sampling criteria is to determine the sample size (sample 

volume). The sample volume needs to be calculated to provide a balance between cost 

and sensitivity. Generally, the research budget is the most critical factor in limiting the 

sample size. However, the sample volume must also be large enough to provide a certain 

sensitivity level. 

The standard approach followed in determining the sample volume is first to determine 

the desired sensitivity. Sensitivity means approximate confidence interval. A narrower 

confidence interval allows parameters to be estimated with greater precision or accuracy 

(Miran, 2002). 

Excessive sample volume causes a loss of money and time. A small sample volume 

reduces the accuracy and reliability of the results obtained. Because as the sample size 

changes, different predictive values will arise. If the sample volume is made equal to the 

cluster size, then there will be no sampling error, and the sample statistic will be equal to 

the cluster parameter. This is called full count, and it can be applied to sampling with a 

full count for various reasons. All of the factors that prevent the sample volume from 

taking too large or complete counting can be summed up in the expense or cost factor. 

However, the value of the estimate obtained does not increase in parallel with increasing 

the sampling volume. The interest is like the 'law of diminishing returns. 

The optimum sample size varies according to the objectives set in the study and the 

current limiting factors. In this study, the margin of error and reliability of the estimation 

were taken into account to determine the optimum sample volume. For this purpose, first, 

the acceptable error limit was detected. The amount of acceptable error related to the 

estimation obtained from the sampling was primarily determined (Arikan, 2013). 
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For a finite population of size N, sampling will be made according to the known or 

predicted ratio of those with a certain characteristic (p), so the sample volume equation is 

as follows: 

" = !"($%")
(!%$)'!"# ("($%")                  

      (1) 

In Equation 1; 

n =  sample size, 

N = population size (614 enterprises) 

p = ratio of feature in population (enterprises size) 

$"") 	= variance of the ratio 

When the p-value is unknown, the maximum sample volume can be used as p. Thus, 

possible errors are reduced. p = 0.5 is taken for the maximum sample volume. The value 

of $"")  is obtained by the equation 2;  

&*/)$" = '                   (2) 

Accordingly, on the condition that the 95% confidence interval of the population ratio 

extends to both sides of the sample rate of 0.05; 

&*/)$" = ' => 1,96 ∗ $" = 0,05 => 	$" = 0,026              (3) 

If we substitute the given values in Equation 1; 

" = ,$-∗/,1∗($%/,1)
(,$-%$)∗(/,/),#)(/,1∗($%/,1) = 231,04 ≅ 231             (4) 

After determining the sample size for the whole cluster, distributing this number of 

samples to the stratum in proportion to the stratum size was used. Table 2 was used for 

this purpose. (Arıkan, 2013). 

Table 2. Determination of Sample Volume According to Stratum Size 

Stratum (da) Number of Enterprises on Each 
Stratum (Ni) 42 =

52
5	 "2 = 42 ∗ 231	Number of 

Surveys 
0 – 5 181 0,295 68 68 
6 – 10 133 0,217 50 50 
11 – 25 226 0,368 85 85 
26 – 50 44 0,072 17 17 
51 – 100 30 0,049 11 11 
Total 614 1,000 231 231 
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Results and Discussion 

The education information determined according to the farmer surveys is given in Table 

3 and Figure 2. 

Tablo 3. Educational Status of Farmers 

Land Size Educational 
Status 

Primary 
School and 
Literate 

Secondary 
School 

High 
School College University 

and Higher Total 

0 – 5 da 
Number 
(pcs) 30 12 11 10 5 68 

Ratio (%) 13 5 5 4 2 29 

6 – 10 da 
Number 
(pcs) 21 11 9 5 4 50 

Ratio (%) 9 5 4 2 2 22 

11 – 25 da 
Number 
(pcs) 51 15 11 4 4 85 

Ratio (%) 22 6 5 2 2 37 

26 – 50 da 
Number 
(pcs) 10 1 4 1 1 17 

Ratio (%) 4 0 2 0 0 7 

51 – 100 
da 

Number 
(pcs) 1 7 1 1 1 11 

Ratio (%) 0 3 0 0 0 5 

Total 
Number 
(pcs) 113 46 36 21 15 231 

Ratio (%) 49 20 16 9 6 100 
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Figure 2. Educational Status of Farmers Participating in the Survey (Proportional) 

As shown in Table 3 and Figure 2, the regional farmers are mostly (48.92%) of primary 

school graduates. In the surveys conducted by Aydın Provincial Directorate of 

Agriculture and Forestry with regional farmers, it is seen that approximately 43% of the 

farmers are literate, 30% primary school graduates, 32% secondary school graduates, 1% 

high school, 3% college and 1% received a university or higher education. It is possible 

to say that the difference is due to the number of surveys conducted. This study is aimed 

to reach more farmers and increase the accuracy of the results. 

Kahramanoğlu and Dağdelen (2018) evaluated the satisfaction of farmers after LC in 

Aydın Dalama Plain. In the survey conducted with 90 enterprises, they concluded that the 

education level of 78% of the farmers is at the primary education level. 

Some of the responses to the survey questions are given in Table 4. 

Table 4. Survey Results for Enterprises 

  NUMBER (pcs) RATIO (%) 
SURVEY QUESTIONS Yes No Uncertain Yes No Uncertain 
1) Do you have information about LC? 210 21 0 91 9 0 
2) Did you know that the LC will be done? 216 9 6 94 4 3 
3) Did you attend meetings related to LC? 164 66 1 71 29 0 
4) Did you consent to the LCP? 182 44 5 79 19 2 
5) Was your perspective on the project positive 
before LC? 156 66 9 68 29 4 

6) After LC, is your perspective on the project 
positive? 98 80 53 42 35 23 

7) Is it essential for you to have land with few 
parcels instead of lots of parcels? 212 19 0 92 8 0 

8) Have your requests in the interview been 
fulfilled? 60 112 59 26 48 26 

9) Have you heard of the reallocation 
announcements in the LCP? 149 72 10 65 31 4 

10) Did you appeal during the LCP 
announcements? 77 143 11 33 62 5 

11) Are your objections accepted? 34 84 113 15 36 49 
12) Were there proper roads to your fields before 
LCP? 25 148 58 11 64 25 

13) Are you satisfied with the roads to your 
fields after LCP? 142 31 58 61 13 25 

14) Are you satisfied with the location of your 
field after LCP? 116 75 40 50 32 17 
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15) If there is a second LCP, would you give 
your consent? 105 93 33 45 40 14 

16) Have your living standards changed 
positively after LCP? 131 30 70 57 13 30 

17) Have your expectations from the LCP been 
met? 73 106 52 32 46 23 

18) Has there been a reduction in input costs 
after LCP? 160 46 25 69 20 11 

19) Are you generally satisfied with the LCP? 103 73 55 45 32 24 
 

When Table 4 is analyzed, it is revealed that most of the business owners (91%) have 

heard the term LC. It is because LCPs have gained momentum in the region in recent 

years. Almost all of the farmers (94%) have already received the project's information. 

For this reason, the rate of participation in the meetings held by the Aydın Provincial 

Directorate of Agriculture and Forestry was approximately 71%. Erenci and Kayalak 

(2018) reported that ratio as 88.32% in their study in Çanakkale Province, Biga District. 

It is seen that 79% of the enterprises participating in the survey consented to the project. 

According to the data obtained from the Aydın Provincial Directorate of Agriculture and 

Forestry, this rate is 96%. The most important reason for those who disapprove of the oral 

interviews is the deductions made for expropriation during the project construction. Even 

the farmers who were satisfied with the project due to the interruptions declared that they 

would not approve the project if it were re-consolidated later. Small landowners were 

more affected by the reduction in the area of their land. 

Besides, it is seen in the survey results that 68% of business owners have a positive view 

of LCP beforehand. This ratio decreased to 42% after the LCP was completed. Erenci and 

Kayalak (2018) stated in their study, 44.72% of the producers agreed that the LC would 

be positive before the project. 

When land assets are examined, it is seen that 15% of the farmers are positive, and 71% 

of them are undecided about the LCP after the project is completed in the enterprises with 

0 - 5 da land. On the other hand, it has been observed that enterprises with 51 - 100 decares 

of land view 73% positively and 27% negatively. From this, it is possible to say that the 

amount of land affects the opinions about the LCP. Having few parcels instead of many 

parcels is very important for almost all farmers in the project area (92%). 
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In the interviews conducted by Aydın Provincial Directorate of Agriculture and Forestry 

during the LCP, it was observed that 26% of the farmer requests were fulfilled. These 

rates vary depending on the amount of land. During the survey studies, it has been 

revealed that the enterprises that have land in a specific area generally experience some 

grievances during the construction phase of the project. 

The vast majority of farmers became aware of the announcements, and 33%, in general, 

reported that they objected. As the amount of land decreases, the objection rate increases 

accordingly. The positive results of the objections remained at a low level of 10%. The 

reason for this is that large lands are primarily placed in blocks in order to make 

reallocation easier during project construction. 

In the study area, the biggest problem before LC was the disruptions during transportation 

to the fields. It can be said that either there are no roads or the existing roads are not 

smooth in providing transportation in almost all of the agricultural lands. While only 11% 

of the fields in the project area could be accessed before the LCP was made, all the fields 

were reached after the LCP. It has been revealed that 62% of the farmers surveyed are 

satisfied with the roads made. It has been reported that the existing roads are narrow only 

in a specific part of the project area, where drainage works have not been completed yet. 

This problem can be solved by widening the roads after the drainage works are completed. 

Kahramanoğlu and Dağdelen (2018) concluded that, after the LCP held in Aydın Dalama 

Plain, 90% of the farmers are satisfied with the transportation time to their land thanks to 

the newly built agricultural roads. 

As a result of the surveys, it has been observed that business owners are generally satisfied 

with the location of the land they own after LCP (50%). However, considering the rates, 

it is observed that as the land assets decrease, the satisfaction of the farmers with their 

new places decreases in direct proportion to the failure to meet the demands of the 

enterprises. 

In general, the vast majority (57%) of the farmers in the LC area say there has been an 

improvement in their living standards. This improvement is due to the increase in the time 

they allocate for themselves, decreased production costs (69%), and increased income 

accordingly. 

According to the survey results, it has been observed that 45% of the business owners 

surveyed are satisfied with the LCP. Although this rate is not seen as a high figure in 
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general, it should be kept in mind that the On-Farm development services project, which 

was carried out with the LCP at the time of the surveys, has not yet been completed. 

Factors such as the fact that the current drainage work has not been completed in specific 

regions and that some of the irrigation channels have not been actively opened for use 

affect the farmers' satisfaction. The fact that 24% of the business owners reported that 

they were uncertain is thought to be due to such incomplete on-farm development 

services. 

One of the purposes of surveying business owners is to reveal the farmers' satisfaction 

with the LCP. In the LCP area, the most crucial advantage of LC is the aggregation of the 

lands, although there is a certain amount of change depending on the land availability. In 

order of importance, the second positive effect of LC is the increase in the land value of 

the enterprises, and the third important issue is the improvement of the roads to their lands 

(Table 5). 

Table 5. Reasons Enterprises Are Satisfied With LCP 

SURVEY 
QUESTIONS 

My Lands 
Have Been 
in 
Collective 
Places 

My Field 
Has a 
Proper 
Road 

My Input 
Costs 
Decreased 

I have saved 
my time 

The Value 
of My 
Land 
Increased 

Land 
Leveling 
Done 

NUMBER 
(pcs) 

Very 
Important 92 59 18 24 21 0 

Important 30 34 32 30 35 13 
Less 
Important 0 32 20 13 56 2 

Unimportant 109 106 161 164 119 216 
TOTAL 231 231 231 231 231 231 

RATIO 
(%) 

Very 
Important 40 26 8 10 9 0 

Important 13 15 14 13 15 6 
Less 
Important 0 14 9 6 24 1 

Unimportant 47 46 70 71 52 94 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 

 

In a study conducted in Aydın Dalama Plain, it was concluded that approximately 90% 

of farmers are aware of the benefits of LC. In the same study, 86% of the farmers who 
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participated in the survey reported that their agricultural income increased after LCP 

(Kahramanoğlu and Dağdelen, 2018). 

Thanks to the LCPs made in the region in recent years, it is revealed that farmers generally 

have a positive view of LC. However, they experience problems due to the delay in 

constructing on-farm development services such as irrigation channels, road networks, 

and drainage channels. 

Finally, the landowners were asked about their dissatisfaction with the LCP (Tablo 6). 

The most critical problem was that the leveling was not smooth. The second most 

important problem was the discontent that occurred in the field locations. The third 

significant problem was other factors, such as the inadequacy of the drainage channels 

and the incompleteness of some irrigation channels. In addition, it has been observed that 

there is no problem, such as a decrease in the value of the land. 

Table 6.  Reasons Enterprises Are Not Satisfied With LCP 

SURVEY 
QUESTIONS 

Leveling Not 
Performed 
Properly 

LC Time Has 
Been Long 

Land Was 
Given 
From 
Inefficient 
Ground 

My Field Is 
Not Well 
Positioned 

My Land's 
Value Has 
Declined 

Other 

NUMBER 
(pcs) 

Very 
Important 146 27 24 15 0 11 

Important 28 45 16 61 15 41 
Less 
Important 17 37 12 30 7 38 

Unimportant 40 122 179 125 209 141 
TOTAL 231 231 231 231 231 231 

RATIO 
(%) 

Very 
Important 63 12 10 6 0 5 

Important 12 19 7 26 6 18 
Less 
Important 7 16 5 13 3 16 

Unimportant 17 53 77 54 90 61 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 

 

Inceyol (2014), in the survey study conducted in Boztepe village, stated that 56% of the 

business owners were satisfied with the results of the interview-based reallocation model. 
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Erenci and Kayalak (2018) found that while 88.3% of the farmers were willing to LC, 

and 77.6% of the farmers did not change their positive thoughts about LC after the LCP 

was completed in the district of Biga in Çanakkale province. 

Conclusion and Recommendations 

According to the LC and On-Farm Development Services Implementation Regulation, 

"In land consolidation projects, the reallocation of the parcels is tried to be given in order 

of preference, if possible, as a single parcel, after deducting the maximum ten percent 

participation share in common facilities from the parcel value numbers." (Anonymous, 

2019). 

This study aimed to determine the farmers' satisfaction with the LCP in Hamzabali 

village. After the LCP, some of the satisfaction factors of the farmers, such as fewer 

parcels, smooth roads, less input cost, more valuable land, time-saving, and leveling, were 

discussed. 

The importance given by the Ministry of Agriculture and Forestry to LCPs, especially in 

recent years, is also seen in this study. It was revealed that the farmers participating in the 

survey both heard about the LC before and had specific opinions about LC. Most farmers 

have approved the LCP, and their point of view towards the project is also positive. This 

situation can be regarded as an indicator of the success of LC studies conducted in the 

region. However, the positive opinions of the farmers decreased a little after the project 

was completed. 

In Turkey, the reallocation process is made by farmers' interviews. It was observed that 

the occurrence of interviews conducted in this study was low. It has been found that 

interviews are generally not met, especially in enterprises with low land assets. This is 

primarily due to the reallocation of enterprises with high land assets to increase the 

consolidation rate during LCP. 

In general, farmers said that their living standards improved (57%), and input costs 

decreased (69%) after LCP. However, they stated that their expectations from the project 
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were not fully met (46%). However, 45% of the farmers participating in the survey stated 

that they are generally satisfied with the LCP. 

The reasons why the farmers are satisfied after LCP are in order of importance; their lands 

were together (40%), their fields had a smooth road (26%), and they saved time (10%). 

Their dissatisfaction with the LCP is in order of importance; the leveling could not be 

adequately done (63%), the LCP was done in a long time (12%), and the new lands were 

given from unproductive places (10%). 

It was concluded that the LCP demonstrated a positive development in terms of 

agricultural productivity in the region. In recent years, LCPs in Turkey are conducted first 

in the area that the irrigation projects have already been installed. Problems arising in the 

project are often due to incomplete LC studies. Therefore, conducting concurrently the 

land development studies, irrigation, and drainage especially, with LCPs ensues as a 

necessity. 
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ATLARDA YARIŞ PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Zahide DEDEOĞLU, Hüsnü Erbay BARDAKÇIOĞLU 

 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

İnsanoğluna yüzyıllar boyunca binek, yük taşıma, savaş ve avlanma gibi alanlarda 

eşlik etmiş olan at (Equus caballus) otobur bir memeli türüdür. Geçmişten günümüze pek 

çok kullanımı olan at, motorlu taşıtların artması ile çekim ve binek hayvanı olma 

kimliğini kaybetmiştir. Atlar günümüzde sadece yarış, gösteri ve hobi amaçlı olarak 

kullanılmaktadır.  

At yarışları günümüzde bahis ve iddia kaynağı olarak görülse de gerçekte bu 

amaçla düzenlenmemektedir. At yarışlarının asıl amacı kaliteli atların seçilmesi ve bu 

sayede at ıslahının sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmesidir.  

Atletik performans bir sporcunun bir görevi yerine getirebilme yeteneğini ifade 

eder. Yarış atlarının performansı da rakiplerine karşı gösterdikleri koşu yeteneği ve hız 

ile ölçülür. 

Kantitatif bir karakter olan yarış performansı genetik ve çevre gibi pek çok faktör 

etkisinde şekillenmektedir. Yarış performansına etki eden genetik faktör tayın anne ve 

babasından aldığı genlerden dolayı sahip olduğu genotiptir. Performansı etkileyen 

çevresel faktör ise yaş, cinsiyet, antrenman ve egzersiz, ana yaşı, yarış mesafesi, pist tipi, 

hava koşulları, jokey, bakım ve besleme, sağlık durumu, ilaçlar ve atın mizacı olarak 

sayılabilir.  

 Yarış performansı yüksek olan atlar söz konusu yarışlardan galip gelmekte ve 

yeni generasyonlar kazanan atlar üzerinden devam etmektedir. At ıslahının devamlılığı 

söz konusu olduğunda performansa etki eden faktörlerin dikkatle ele alınması oldukça 

önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: At; yarış performansı; çevresel faktörler 
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FACTORS AFFECTING THE RACING PERFORMANCE OF HORSES 

 

ABSTRACT 

The horse (Equus caballus) is a herbivorous mammal species that has 

accompanied mankind for centuries in areas such as riding, cargo handling, fighting and 

hunting. With the increase of horse motor vehicles, which have many uses from the past 

to the present, it has abandoned its identity of being a shooting and passenger animal. 

Horses are only used in races, shows, and hobies today. 

Although horse racing is considered a source of betting and claims today, it is not 

actually organized for this purpose. The main goal of horse racing is to select quality 

horses and thus perform horse breeding in a healthy way. 

Athletic performance refers to an athlete's ability to perform a task. The 

performance of racehorses is also measured by the running ability and speed they display 

against their opponents. 

Race performance, which is a quantitative character, is shaped by many genetic 

and environmental factors. The genetic factor that affects race performance is the 

genotype that the foal has because of the genes it receives from its parents. Environmental 

factors affecting performance include age, gender, training and exercise, maternal age, 

race distance, track type and weather conditions, jockey, care - feeding, health status, 

drugs, and horse temperament. 

Horses with high race performance are victorious from these races, and new 

breeds continue on winning horses. When it comes to the continuity of horse breeding, it 

is very important to carefully consider the factors affecting performance. 

Key Words; Horse, racing performance, enviromental factors 

 

 

GİRİŞ 

İnsanoğluna yüzyıllar boyunca binek, yük taşıma, savaş ve avlanma gibi alanlarda 

eşlik etmiş olan at (Equus caballus); tek tırnaklılar takımı (Perissodactyla), hippomorpha 

alt takımı, equus familyasında bulunan otobur bir memeli türüdür (Arpacık,1999; Bailey 

ve Brooks, 2012).  
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Günümüzden yaklaşık 3300 yıl önce yaşamış olan ilk hippolojist Kikkuli 

tarafından teste tabi tutulan atlar, Hitit ordusunda önemli işler başarmışlardır. Hititlerin 

komşusu olan Hurrilerin gem adı verilen biniş ekipmanını icat ederek, ata hakimiyeti 

kolaylaştırmanın bu başarının şekillenmesinde etkisi vardır (Çakıcı, 2016).   

Yıllar boyunca atın kullanım alanı genişlemiş ve bu hayvana ulaşım, tarım, hizmet 

ve savaş aracı olarak kullanma gibi görevlerin yanı sıra sanat ve gösteri görevleri de 

verilmiştir. Verilen tüm bu görevleri yerine getiren atın omuzlarındaki yük, teknolojinin 

hızlı gelişimi ve makineleşmenin artması ile hafiflemiş; atın yerini motorlar ve makineler 

almıştır. Ancak at yarış ve spor alanlarında önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir 

(Altuntaş, 2000). 

Günümüzde atların kullanım alanları arasında en yaygın olanı at yarışlarıdır. İki 

tür at yarışı bulunmaktadır. Bunlar engel atlama, at terbiyesi ve atlı dayanıklılığı içeren 

atlı gösteri sporları ve tamamen hızın ön planda olduğu sürat yarışlarıdır. Bunlar arasında 

da düz koşu yarışları sürate dayalı at yarışlarının en çok tercih edilenidir.  

At yarışları her ne kadar bahis ve iddia kaynağı olarak görülse de gerçekte 

müşterek bahis meraklılarını veya at sevgisi olanları tatmin etmek amacıyla 

düzenlenmemektedir. Müşterek bahisler at yarışlarında amaç değil, araç olarak 

kullanılmaktadır. At yarışlarının asıl amacı atçılığın geliştirilmesi ve at ıslahının 

gerçekleştirilmesidir. Yarış performansı yüksek olan, yarışlarda üstün başarılar sergileyen 

atlar yüksek fiyatlara satılmaktadır. Yarış hayatının bitmesinin ardından bu atlar gelecek 

nesillere fenotipik özelliklerini aktarabilmek amacıyla damızlık olarak kullanılmakta ve 

bu atlardan yarış performansı iyi olabilecek taylar elde edilmektedir. Yarış performansı 

düşük olan atlar ise hipodromlardan çekilmekte ve bu atların damızlık olarak kullanılması 

tercih edilmemektedir. Bu sayede yarış performansının ıslahı gerçekleştirilerek uzun 

vadede emek ve para kaybının önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Yarış atı ırklarının gelişimini ve atın belirli bir mesafeyi daha kısa sürede 

koşabilme yeteneğinin kısmen genetik bileşenler tarafından belirlendiği düşünülmektedir 

(Arpacık, 1999; Köseman, 2005, Thiruvenkadan, 2009). 
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GELİŞME 

Performans genellikle bir görevi tamamlamak için gereken zaman veya beceri 

açısından ölçülür. Bir atın performansı genellikle rakiplerine göre değerlendirilir. Bir 

sürat veya dayanıklılık yarışını en kısa sürede bitiren at, en iyi performans sergileyen at 

olarak kabul edilir (Kamerling, 1993). 

Yarış atlarının yarış esnasında gösterdiği koşu yeteneği yarış performansı olarak 

adlandırılmaktadır. İngiliz ve Arap atlarında performans değişik pist tiplerinde (çim pist 

ve kum pist) ve 800 ile 3000 metre arasında değişen pist uzunluklarında atların elde ettiği 

bitirme derecelerinin zaman cinsinden ölçülmesi ile belirlenmektedir (Ünal ve Paksoy, 

2010). 

Yarışlarda pist uzunluğunun bilinmesi (X) ve atların yarış bitirme sürelerinin (t) 

belirlenmesi sonucunda “X = V.t” formülü kullanılarak atın hızı (V) m/s cinsinden 

hesaplanabilmektedir. Atların yarış performansı genel olarak belli bir mesafe için yarış 

süresi veya bitiş sırası; belli bir süre boyunca toplam kazanç ve handikap ağırlıkları ile 

ölçülür. Ayrıca her yarışta yarış süresi hızın tek doğrudan ölçüsüdür ve atların genetik 

yarış performansını değerlendirmek için kullanılabilecek en uygun ölçüdür (Moritsu ve 

ark, 1994; Ekiz ve Koçak, 2007; Takahashi, 2015).  

Kantitatif bir karakter olan yarış performansı genetik ve çevresel faktörlerin etkisi 

ile şekillenmekte ve sürekli varyasyon göstermektedir. Tüm kantitatif özelliklerde olduğu 

gibi yarış performansı da her biri nispeten küçük etkilere sahip çok sayıda genin etkisi 

altındadır ve çevresel etkilere karşı daha duyarlıdır. Bu nedenle atlar yarış performansı 

bakımından kesin sınırlarla gruplara ayrılamazlar (Arıtürk ve Yalçın, 1966). 

Her atın atletik performansını etkileyen genetik, mizaç, fiziksel yapı, yaş, cinsiyet, 

ana yaşı, maternal çevre, bakım besleme, antrenman, yarış mesafesi, pist tipi, hava 

koşulları, binici tecrübesi, handikap, hastalıklar ve kullanılan bazı ilaçlar gibi çok sayıda 

faktör vardır (Aslan, 2017; Köseman ve Şeker, 2018). 

 

Genotip 

Yarış atlarında yarış performansı bakımından ırklar arasında, hatta aynı ırktan 

olan bireyler arasında farklılıklar gözlenebilmektedir. Irklar arasında gözlemlenen vücut 

yapısı farklılıkları yarış performansını doğrudan etkilemekte, fakat temel neden 

genotipten kaynaklanan farklılıklardır. 
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Köseman ve Özbeyaz (2009) Arap atlarında yaptıkları çalışmada yarış 

performansının kalıtım derecesini 0,17 olarak belirlemiştir. İngiliz atlarında ise yarış 

performansının kalıtım derecesinin 0.08 ile 0.37 arasında değiştiği bildirilmektedir 

(Arpacık, 1999). Araştırma sonuçları İngiliz atlarında yarış performansı için orta düzeyde 

bir kalıtım derecesi (0.34 - 0.36) olduğunu ortaya koymakta ve hesaplamalarda çevresel 

faktörleri kontrol etme ihtiyacı olduğunu göstermektedir (Ricard ve diğ., 2000).  

Yaş 

Yarış atlarında yaş, tayın doğduğu yılın ilk gününden itibaren hesaplanmaya 

başlamaktadır. Dolayısıyla bir yılın ilk günlerinde doğan tay ile son günlerinde doğan tay 

aynı yaşta kabul edilmektedir. Atların yarış hayatına başlarken aynı yaş grubu içerisinde 

bulunduğu diğer atlarla rekabet ettiği düşünüldüğünde yılın ilk aylarında doğan taylar 

daha avantajlı olacaktır. İngiliz atlarında yarış hayatı iki yaşında başlarken; Arap atlarında 

üç yaşında başlamaktadır. 

Kuzey yarımkürede yaşayan İngiliz atlarının fizyolojik gelişiminin dört yaşın 

ikinci bölümünde tamamlandığı düşünülmektedir. İskelet gelişimi ile ilgili olarak en son 

epifiz kapanmasının cervical vertebra’da 4-5 yaşlarında gerçekleştiği bilinmektedir. 

(Butler ve diğ., 1993). İngiliz atlarının koşu performansı da aynı anda zirveye 

ulaşmaktadır. Takahashi (2015), yarış atlarında koşu performansının 4 ile 5 yaşları 

arasında maksimum düzeye ulaştığını, dördüncü yaşın ilk yarısına kadar hız artışının 

şekillendiğini ve dördüncü yaşın ikinci yarısından itibaren atlardaki ortalama hız artışının 

sabit kaldığını bildirmiştir. 

Colon ve diğ. (2000)’nin yaptığı çalışmada ortalama kazancın yaşın ilerlemesi ile 

birlikte azaldığı görülmüştür. Bunun nedeninin pek çok yarışta yaş kısıtlamasının olması 

ve yarış performansının da belli bir yaştan sonra artış ivmesini kaybetmesi olduğu 

düşünülmektedir. 

Cinsiyet 

Aerobik performansı etkileyen kas-iskelet, solunum ve dolaşım sistemi faktörleri 

göz önüne alındığında dolaşım sistemi aerobik performansı etkileyen en önemli etken 

olarak gösterilmektedir. Kalp büyüklüğüne bağlı olarak atım hacimlerinin ve hemoglobin 

miktarlarının dişilerde daha düşük olması aerobik performans açısından dezavantaj 

oluşturmaktadır (Cureton, 1981). Bununla birlikte kasın enerji metabolizması, laktat eşiği 

ve maksimal oksijen tüketimi (VO2max) aerobik performansı etkileyebilecek diğer 
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etkenlerdir. VO2max vücut ağırlığının kilogramı başına dakikada tükettiği maksimum 

oksijen miktarını ifade eder. Aerobik kapasitenin belirlenmesinde kullanılan temel 

parametreler arasındadır. Bu değerin dişilerde, erkeklere oranla daha düşük olduğu 

belirtilmektedir (Facey ve diğ., 2013).  

Göğüs kafesinin kısraklarda daha dar olması nedeniyle, akciğer volümünün daha 

düşük olduğu bilinmektedir. Aygırlarda ise kas ve kemik yapılarının daha gelişmiş 

olması, yarışlarda daha avantajlı konuma gelmelerini sağlamaktadır. Cidago 

yüksekliğindeki farklılık sonucu ortaya çıkan adım boyundaki artış ve ayrıca incik çevresi 

uzunluğunun artmasının kum zeminlerde koşulan yarışlarda kolaylık sağladığı ortaya 

konmuştur. (Özbeyaz ve Akçapınar 2003). 

Konformasyon 

Konformasyon vücut bölümleri arasındaki uyumluluk, vücudun yapı ve biçim 

orantısı olarak ifade edilmektedir. Tüm hayvanlarda olduğu gibi yarış atlarında da 

konformasyon büyük öneme sahiptir. Atın atletik yeteneğinin temelini vücut yapısı ve 

fonksiyonu oluşturmaktadır. Vücut yapısı düzgün olan bir atın binişi, kontrolü ve biniş 

esnasında yönlendirilmesi daha kolaydır. Bunun nedeni atın bireysel esnekliği ve 

hareketleri arasındaki uyumun fazla olmasından kaynaklanmaktadır (Yıldırım, 2014).  

Atlarda maksimum düzeyde elde edilmek istenen verim yönü yarış performansı 

olduğu için atın yarışı kazanmasında vücut ölçülerinin uyumlu olması mutlak başarıyı 

beraberinde getirecektir. Ayrıca bu uyumluluğun tam olması yarış hayatının daha uzun 

ve başarılı olmasını sağlayacak, yarış atının hızını arttıracaktır. Konformasyonu iyi 

olmayan atlar hızlı olsalar bile, yarış hayatları istenilen düzeyde uzun olmayacaktır. 

Konformasyonun tam olduğu atlarda, yarış ve antrenman esnasında meydana gelebilecek 

sakatlanma oranları daha az olacağı için yarış performansı artacaktır. Aksine 

konformasyonu tam olmayan bir atta meydana gelebilecek bir kaza beraberinde ağrıyı 

getirecektir, ağrı hisseden bu at yarışma isteğini kaybedecek ve dolayısıyla hızı 

azalacaktır (Finci, 1998).  

Antrenman ve Egzersiz 

Kaslarda yapısal ve işlevsel uyumluluğu geliştirmek, güç artışını sağlamak için 

yapılan çalışmaların tümüne antrenman denmektedir. Amaç, kasları zorlayarak 

hedeflenen seviyeye ulaştırmak için gücünü arttırmaktır. Egzersiz ise performansı 
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korumak, vücudu ve kasları geliştirmek, yağ yakmak amacıyla yapılan çalışmalardır 

(Aslan, 2017; Işın ve diğ., 2018). 

Fizyolojik sistemler, fiziksel aktiviteye akut ve kronik olmak üzere iki tür cevap 

vermektedir. Egzersiz esnasındaki uyum akut olduğu için aktivite bitiminde göstergeler 

eski haline döner. Programlı aktivite ve antrenmanlara gösterilen uyum ise kroniktir ve 

nispeten kalıcıdır (Aslan, 2017). 

Bir atın fiziki gelişiminin değerlendirilmesi için çeşitli parametreler 

kullanılmaktadır. Egzersiz sırasında “kalp atım hızı ve solunum sayısının artması, sonra 

belli bir sürenin ardından normale dönmesi” bu parametrelerden biridir. Fakat yapılan 

çalışmalar bunun etkin bir yöntem olmadığını ortaya koymuştur. Bu nedenle de attın 

fiziksel uyumluluğunu belirten kesin parametre olarak “egzersiz sonrası atın venöz 

kanındaki laktik asit konsantrasyonu” kullanılmaya başlamıştır (Finci, 1998). 

Laktik asit kas hücreleri için yeterli oksijen olmadığı zamanlarda bu hücreler 

tarafından oluşturulan bir maddedir. Yeterli fiziki kondisyona sahip atlarda egzersiz 

sırasında kaslardaki kan dolaşımı artar ve fazla miktarda oksijen oksidasyon için 

kullanılır, dolayısıyla az miktarda laktik asit üretilir. Aksine yeterli kondisyona sahip 

olmayan atlarda kaslardaki kan damarlarının gelişimi yetersiz olduğundan, oksidasyon 

için gerekli olan oksijen kaslara taşınamaz. Laktik asit eliminasyonu da tam anlamıyla 

gerçekleştirilemez. Dokulardan uzaklaştırılamayan laktik asit kaslarda yıkımlanmaya 

neden olur. Bu da ilerleyen süreçlerde ağrı ile birlikte kendini gösterir ve performansı 

olumsuz yönde etkiler (Finci, 1998). 

Laktat eşiği, kan laktat konsantrasyonunda ani bir artış meydana getiren egzersiz 

yoğunluğu olarak tanımlanabilmektedir. Ayrıca performans seviyesinin tahmini hakkında 

bilgi verir ve koşu performansının en iyi göstergesi olarak kabul edilmektedir. Yapılan 

yoğun ve şiddetli antrenmanlar laktat eşiğini ve dolayısıyla performansı da arttırmaktadır. 

Laktat eşiği dikkate alınarak atletik performans değerlendirilebilir ve geliştirilebilir. 

Kaslardaki laktat birikimi de, performans seviyesinin bir göstergesi olarak kullanılabilir, 

üretime katkıda bulunan tüm fizyolojik özellikler daima dikkate alınmalıdır (Facey ve 

diğ., 2013).  

Ana Yaşı 

Kısraklar pubertaya ortalama 12-24 aylık yaşlarda ulaşmalarına rağmen düzenli 

siklik aktivite göstermeleri 2 yaşından sonra gözlenir, bu aktivite 20 yaşına kadar devam 
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edebilir. Kısraklarda siklik aktivitenin düzene girmesi ve kısrağın istenen beden yapısına 

ulaşması nedeniyle ideal tohumlamanın 3 yaşında yapılması gerektiği kabul edilmektedir. 

Kısraklar mevsime bağlı poliöstrik hayanlardır. Ülkemizin de içinde bulunduğu 

kuzey yarım kürede seksüel aktivite kış sonu ve ilkbahar başlarında başlar, sonbahara 

veya gebelik şekillenene kadar devam eder. Kısraklar bir üreme mevsiminde ırka göre 

değişmekle beraber, ortalama 3-6 kez östrus gösterir ve bu dönem içerisinde ovulasyonlu 

siklusların sayısı oldukça azdır (Oktay ve Bekyürek, 2005). Yaklaşık olarak 11 ay süren 

gebelik süresi nedeniyle temel amaç yılda bir tay elde edebilmektir.  

Ana yaşı, yavru doğduğu zaman anasının kaç yaşında olduğunu ifade eden bir 

terimdir. Canlının hem prenatal hem de postnatal yaşamında olumlu ve olumsuz pek çok 

etkiye sahiptir. Kısraklardan, damızlık olarak kullanıldıkları süre boyunca birçok yavru 

elde edilmektedir. Belli bir yaşın üzerinde kısraklarda yaşa bağlı bazı biyolojik 

değişiklikler meydana gelmekte ve istenmeyen özelliklerde tayların doğmaktadır. Tam 

olarak bu nedenle de hipodromda koşan atların ana yaşları arasındaki farklılığın yarış 

performansı ile ilişkili olduğu ortaya konmuştur (Köseman, 2005). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen bir çalışmada en yüksek yarış 

performansına sahip atların yedi yaşlı annelerden doğan taylar olduğu belirlenmiştir 

(Finocchio, 1986). 

İngiltere’de 100 safkan İngiliz kısrak üzerinde yürütülen ve ana yaşının yarış 

performansına etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, genç analardan doğan tayların diğer 

taylardan daha başarılı olduğu; 11 yaşın üzerindeki analardan doğan tayların yarış 

performansının ana yaşı ile ters orantılı olarak azaldığı belirlenmiştir (Barron, 1995). 

Yarış Mesafesi 

At yarışları kum ve çim pistlerde gerçekleştirilmektedir ve bu pistlerin uzunlukları 

800 metre ile 3000 metre arasında değişmektedir. Düz yarışlar kısa mesafe yarışları, orta 

mesafe yarışları ve uzun mesafe yarışları olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır. 1600 

metreden kısa pistlerde koşulan yarışlar kısa mesafe yarışları, 1601 metre ile 2400 metre 

arasındaki mesafelerde koşulan yarışlar orta mesafe yarışları ve 2400 metreden daha uzun 

pistlerde koşulan yarışlar uzun mesafe yarışları olarak adlandırılmaktadır (Ünal ve 

Paksoy, 2010). 

Atın katılacağı yarış mesafesi atın sağlık durumu, fiziksel yapısı ve soy kütüğüne 

göre yapılan incelemeler gibi parametreler sonucunda seçilmektedir. 
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Pist Tipi ve Hava Koşulları 

At yarışlarının düzenlendiği pistler, temel yapıtaşı kum veya çim olan 

malzemelere göre isimlendirilmektedir. Pistte bulunan kum ve çimin yapısal olarak farklı 

malzemeler olması ve kumun çime göre daha zorlayıcı bir materyal olması nedeniyle 

yarış sonuçları etkilenmektedir. Genel olarak bakıldığında kum pistte gerçekleştirilen 

yarışların çim pistte gerçekleştirilen yarışlara göre daha zor olduğu ortaya konulmuştur 

(Köseman ve Özbeyaz, 2009).    

Kum pistler çim pistlerden farklı olarak yarış atının ayağını sarmakta, ayağın 

kuma gömülmesine neden olmakta ve ayağın gömüldüğü yerden çıkarılırken daha fazla 

efor sarf etmesine neden olacağı için daha zorlayıcı olmaktadır. Çim pistlerde ise zemin 

üzerinde bulunan çimin varlığı koşu esnasında meydana gelecek olan gömülmelere engel 

olmaktadır. Bu nedenlerle kum pistlerde koşacak olan yarış atlarının hızlı olmanın yanı 

sıra daha dayanıklı olması istenmektedir. 

Hava koşullarının olumsuz olmasına bağlı olarak pistlerdeki zorlayıcılık düzeyi 

tam tersine dönebilmektedir. Islanmış olan kum pistin zemini sertleşmiş olacağı için 

ıslanmış kum pist, yarış atının ayağını kuru olduğu zamandaki kadar çok saramayacak ve 

atın ekstra efor sarf etmesine sebep olmayacaktır ve bu tip pistlerde dayanıklılıktan ziyade 

hızlı olmak yeterli olacaktır. Çim pistin ıslandığı durumlarda hem çimin altındaki kum 

kısım çamurlaşacak hem de üstte bulunan çim kayganlaşacaktır. Bu durumda çim pistin 

zorluk seviyesi artacak hatta hızlı olan yarış atları için istenmeyen sakatlıkları beraberinde 

getirecektir. 

Jokey ve Handikap Ağırlığı 

Jokeyler koşu sırasında yarış atlarına binen ve yeteneklerini bu yönde geliştirmiş 

kimseler olarak tanımlanmaktadır. Bir yarışta atın fiziksel özellikleri ve performansı ne 

kadar önemli ise o ata binen jokeyin deneyimi ve becerileri de o kadar önemlidir. İki farklı 

canlının aynı amaç için birlikte efor sarf etmesi yarış sırasındaki temel işleri olduğu için 

bu ikili arasındaki uyum da son derece önemlidir. Atın yarışa çıkabilecek sağlık ve eğitim 

düzeyi ne kadar önemliyse, jokeyin fiziksel ve ruhsal olarak aktif olması, kondisyonunu 

koruması da o kadar önemlidir (Köseman ve Şeker 2018). 

Handikap ağırlığı jokey ve eyer ağırlığının toplamından oluşmaktadır. Jokeyin 

can yeleği, gözlüğü, kamçısı, atın martingalı, göğüslüğü, başlığı ve bandajları bu ağırlığa 

dâhil değildir (WEB1, Köseman ve Şeker, 2018). 
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Bakım ve Besleme 

Tımar genel anlamda atların tüylerinin ve derisinin taranması ve bu sayede 

hayvanın kaba kirlerinden arındırılmasıdır. Ancak düzenli uygulanan tımar, onu 

uygulayan kişiye at hakkında pek çok konuda bilgi verebilmektedir. Tımar esnasında 

hayvanın kişiye vereceği tepkiler sonucunda hassasiyete sebep olan veya sancı ile birlikte 

seyreden bir hastalığın erken tespiti sağlanmış olabilmektedir. Tüm bunların yanı sıra 

doğru uygulanan bir tımar işlemi atın sosyalleşmesi için de fayda sağlayacaktır. 

Beslenme, at yetiştiriciliği giderlerinin yaklaşık %40-45’ini oluşturmaktadır. 

Atların ihtiyaç duyduğu enerji miktarı canlı ağırlık, beden kondisyonu, egzersiz programı, 

yorgunluk düzeyi ve ortam ısısına bağlı olarak değişeceği için besleme programları 

günlük olarak düzenlenmeli ve grup beslemeden kaçınılmalıdır. Bu bireysel besleme 

programı sırasında aşırı beslemeden uzak durulmalıdır. Ayrıca atların dişleri rutin olarak 

kontrol edilmeli ve yemleri tam çiğnediklerinden emin olunmalıdır (Küçük, 2017).  

Yarış atları yoğun kas aktivitesi gösterdikleri için ek enerjiye ihtiyaç duyarlar, 

yarış atlarında enerji ihtiyacı genel olarak yaşama payının iki katıdır (Ünal ve Paksoy, 

2010). 

Kaba yem, atların rasyonlarında olmazsa olmaz bileşenlerdendir. Özellikle kaba 

yemlerin tüketiminde harcanan süre konsantre yemlere göre uzun olduğundan, at bu süre 

içinde yem tüketimi ile meşgul olacaktır. Böylece atın psikolojisi olumlu yönde 

etkilenecektir. Ayrıca kaba yemler bağırsak hacmini arttırarak peristaltiği sağladığı için 

bağırsak vaziyet değişikliği gibi olumsuzlukların önüne geçecektir (Küçük, 2017). 

 

 

Sağlık Durumu 

Yarışlarda atların sağlık durumu ile ilgili çeşitli olumsuzluklar ile 

karşılaşılabilmektedir. Bu olumsuzluklar atların yarış performansını kötü etkilemekte 

hatta atın yarış hayatının sonlanmasına neden olmaktadır.  

Yarış atlarından beklenen performansın elde edilmesi için çok sayıda faktörün bir 

arada bulunması gerekmektedir. Atın sağlık durumu en önemli faktörler arasında 

sayılabilir. Yarış performansı üzerinde atın kalp büyüklüğü ve damar yapısı, dokuların 

oksijen düzeyi, enerji üretimi ve kullanımı, kas yapısı, akciğer kapasitesi ve biyomekanik 

faktörler etki etmektedir (Köseman ve Şeker, 2018). 
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Atlar eğitim, antrenman ve yarış sırasında pek çok sakatlanma ile karşı karşıya 

kalabilmektedir. Tendo yangıları ve kopmaları, eklem bölgelerindeki çıkıklar, kemik 

dokulardaki çatlak ve kırıklar, yoğun egzersize bağlı şekillenen akciğer kanamaları 

başlıcalarıdır. Bunların yanı sıra idiopatik laryngeal hemiplegea ve beslenme hataları 

sonucu şekillenen sindirim sistemi hastalıkları da görülmektedir. Tüm bu hastalıklar yarış 

performansını olumsuz etkilemektedir. 

İlaç Kullanımı 

İlaç, canlı organizmaya uygulandığında onun işleyişini değiştiren madde olarak 

tanımlanmaktadır. İlaçlar, genellikle atların atletik performansını artırarak amacıyla 

doping olarak kullanılmaktadır. Bazı ilaçlar aslında tedavi amacıyla kullanılmak 

istenirken, istemeden de olsa performansı etkilemekte veya yan etki oluşturmaktadır.  

At yarışlarını düzenleyen tüzükte doping muayenesi atın koşudaki süratini, kuvvet 

ve cesaretini veya bunlardan birini ya da tümünü değiştirmek amacıyla, normal gıdalar 

dışında herhangi bir maddenin herhangi bir yolla ata verilmiş olup olmadığının tespiti için 

yapılan muayeneler olarak tanımlanmaktadır (Kamerling, 1993). 

Yarış hızının arttırılması, yarış süresince daha fazla kullanılabilir enerji 

sağlanması, aşırı gergin ya da heyecanlı olan hayvanlarda sakinliğin sağlanması ve bu 

sayede atın komut almasını kolaylaştırması, çeşitli eklem ve kemik sakatlıklarında ağrıyı 

ortadan kaldırarak koşmanın yeniden sağlanması için doping kullanılmaktadır. Ancak 

kullanılan bu maddelerin hem haksız rekabet sağladığı için hem de dopingi alan canlıda 

geri dönülemeyecek sorunlar ortaya çıkardığı için kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. 

 

Mizaç 

Yarış atlarının seçiminde her ne kadar atın kondisyonu ve konformasyonu yarış 

için uygun olsa, ebeveynlerinin yarış performansları beklenenin üzerinde olsa da göz 

önünde bulundurulması gereken özelliklerden biri de atın davranışlarıdır. Genotipik ve 

fenotipik özellikleri iyi olan bir atın mutlak başarıyı elde edebilmesi için düzenli olarak 

çalıştırılması gerekmektedir. Atın bu çalışmalara olumlu yanıtlar vermesi onun mizacına 

bağlıdır. Antrenörler davranış bozukluğu olan bir atla çalışmak istemezken, jokeyler de 

uygun davranışsal ve ruhsal özellikleri taşımayan bir at ile koşmayı tercih etmezler. 

Atlarda görülen davranış bozukluklarının büyük çoğunluğu eğitim esnasında 
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karşılaştıkları kötü muameleden kaynaklanmakta ve sonrasında düzeltilmesi çok zor 

olmaktadır. 

SONUÇ 

Kantitatif bir karakter olan yarış performansı genotipten ve çeşitli çevresel 

faktörlerden etkilenmektedir. Yarış performansının iyileştirilmesi için yapılacak olan 

ıslah çalışmalarında bu durum göz önüne alınarak ilgili faktörlerin dikkate alınması 

yapılacak ıslah programının daha başarılı olmasını sağlayacaktır. 

Atların yarış performansına etki eden en önemli faktörler arasında ırk, yaş, 

cinsiyet, pistin tipi ve uzunluğu, ana yaşı, bakım besleme, handikap ağırlığı ve atın sağlık 

durumu sayılabilir. Ülkemizde atların yarışlarda başarı elde etmesi için genelde baba 

hattının performansına ve egzersiz programına önem verilmektedir. Atlardan yüksek 

performans elde etmek ve onlardan genetik kapasitesi yüksek taylar yetiştirebilmek için 

diğer tüm bu özelliklerin de titizlikle incelenmesi gerekmektedir. 
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YETİŞKİN BİREYLERİN EKMEK TÜKETİMLERİNİN VE DİYETTE 

EKMEĞE BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sözel Bildiri 

Emine Yassıbaş, Feray Gençer Bingöl 

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

ÖZET 

Ulaşılabilir, ucuz bir besin olması, nötr tat ve aroması sayesinde birçok besinle 

tüketilebiliyor olması gibi nedenlerle ekmek tüm dünyada en fazla tüketilen besinlerden 

birisidir. Ekmek ülkemizde de en çok tüketilen tahıl ürünüdür. Ancak Türkiye Beslenme 

ve Sağlık Araştırmalarından elde edilen veriler zaman içerisinde yetişkinlerde günlük 

tüketilen ekmek miktarlarının azaldığını göstermektedir. Bu çalışma, yetişkin bireylerin 

günlük ekmek tüketim miktarlarının ve bu bireylerin diyette ekmeğe bakış açılarının 

değerlendirilmesi amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Katılımcılara genel özellikleri, 

beslenme alışkanlıkları ve ekmek tüketimine ilişkin soruların yer aldığı bir anket formu 

uygulanmış ve vücut ağırlıkları beden kütle indeksi ile değerlendirilmiştir. Ekmek 

tüketim miktarlarının belirlenmesinde Yemek ve Besin Fotoğraf Kataloğundan 

yararlanılmıştır. Çalışmaya 18-65 yaş arası 535 erkek ve 685 kadın olmak üzere 1220 

yetişkin birey katılmıştır. Bireylerin %4,5’i (n:55) zayıf, %54,8’i (n:668) normal 

ağırlıkta, %28,5’i (n:348) fazla kilolu ve %12,2’si (n:149) obezdir. Görüşme esnasında 

bireylerin %17,3’ünün zayıflamaya yönelik herhangi bir uygulama yaptığı saptanmıştır. 

Bireylerin %47,4’ü ekmeğin sağlıklı, %39,7’si ise sağlıksız bir besin olduğunu 

düşünmektedir ve sağlıksız olmasının nedeninin de en çok “ağırlık artışına neden olması 

(şişmanlatması)” olduğu saptanmıştır. Bireylerin %81,6’sı zayıflamak isteyen birinin 

öncelikle günlük tükettiği ekmek miktarını azaltması gerektiğini, %36,3’ü ise tamamen 

diyetten çıkarması gerektiğini düşünmektedir ve bireylerin %30,0’u bu bilgiyi medyadan 

edinmiştir. Bireylerin %55,8’i ekmek tüketiminin bölgesel yağlanmayı artırdığını 

düşünmektedir. Bireylerin sadece %3,7’si ekmek tüketmemekte, ekmek tüketen 

bireylerin ise büyük çoğunluğu (%68,2) beyaz ekmeği tercih etmektedir. Erkek bireylerin 

günlük ekmek tüketim miktarı (165,4±73,19 g) kadınlardan (122,6±69,85 g) önemli 
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derecede fazla bulunmuştur (p=0,000). Görüşme sırasında zayıflamak için herhangi bir 

uygulama yaptığını belirten bireylerin günlük ekmek tüketim miktarları (122,9±71,94 g) 

böyle bir çabası olmayan bireylerden (149,1±73,97 g) daha düşük bulunmuştur 

(p=0,000). Bu çalışma yetişkin bireylerin ekmek tüketimi konusunda medyadan 

etkilendiği bilgisini desteklemektedir. En çok tercih edilen ekmek türünün hala beyaz 

ekmek olduğu düşünüldüğünde; bireylerin küçük yaşlardan itibaren sağlıklı ekmek 

tercihleri konusunda bilinçlendirilmesi, ilerleyen yaşlarda sağlıklı beslenme 

alışkanlıklarının sürdürülebilmesi açısından önemlidir.             

Anahtar Kelimeler: Ekmek; diyet; ağırlık kontrolü  
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EVALUATION OF BREAD CONSUMPTION OF ADULTS AND THEIR 

PERSPECTIVE ON BREAD IN THE DIET 

Emine Yassıbaş, Feray Gençer Bingöl 

Gazi University Faculty of Health Sciences Department of Nutrition and Dietetics 

ABSTRACT 

Bread is one of the most consumed food in the world because it is accessible, cheap, and 

can be consumed with many foods thanks to its neutral taste and aroma. Bread is the most 

consumed grain product in our country. However, Turkey Nutrition and Health Surveys 

show a decrease in the amount of bread consumed daily in adults. The aim of this study 

was to evaluate the daily bread consumption of adults and their perspective on bread in 

the diet. A questionnaire containing questions about general information, eating habits, 

and bread consumption was applied to all participants. A total of 1220 adults, 535 males, 

and 685 females, between the ages of 18-65, participated in the study. Of the individuals, 

4,5% were underweight, 54,8% were normal, 28,5% were overweight and 12,2% were 

obese. It was determined that 17,3% of the individuals performed a weight loss practice. 

47,4% of the individuals think that bread is healthy food and 39.7% think that it is 

unhealthy food. 81,6% of the individuals think that someone who wants to lose weight 

should first reduce the amount of bread and 36,3% should completely remove it from the 

diet, and 30,0% of them had obtained this information from the media. 55.8% of 

individuals think that bread consumption increases regional adiposity. Only 3,7% of 

individuals did not consume bread, 68,2% of individuals preferred white bread. Daily 

bread consumption of males was significantly higher than females (p=0,000). There was 

a difference between the daily bread consumption of individuals who stated that they 

made any practice to weight loss and those who did not (p=0,000). This study supports 

that adults are affected by misinformation in the media about bread. Moreover, 

considering that the most preferred bread type is still white bread; it is important to raise 

the awareness of individuals about healthy bread preferences from an early age to 

maintain healthy eating habits in later years.  

Key words: Bread; diet; weight management 
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Giriş 

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ne göre ekmek; buğday ununa su, 

tuz, maya gerektiğinde şeker, enzimler, enzim kaynakları ve izin verilen katkı maddeleri 

eklenip bu karışımın tekniğine uygun olarak yoğurulması, şekillendirilmesi, 

fermantasyona bırakılması ve pişirilmesi ile yapılan ürün olarak tanımlanmaktadır (Türk 

Gıda Kodeksi, 2012). Ekmek, yapımı insanlar tarafından 4000 yıldan fazla süre önce 

öğrenilen, zamanla farklı yapılarda karşımıza çıkan, uluslararası beslenmede küresel 

öneme sahip, çağlar boyunca popülerliğini koruyan temel bir besin maddesidir 

(Dewettinck, 2018). Ekmek hem geçmişte hem günümüzde yaşadığımız toplumda da en 

önemli besin kaynaklarından biri olmuştur (Özberk ve diğerleri, 2016). Bunun temel 

nedeni ekmeğin kolay ulaşılabilir, ucuz, doyurucu, enerji ve bazı besin ögesi değerleri 

yüksek bir besin olması ve nötr tadı sayesinde birçok besin ve yemekle birlikte 

tüketilebilmesidir (Ertürk ve diğerleri, 2015).  

Ekmek tüketimlerinde kültürler ve alışkanlıklar önemli yer tutmaktadır. Bölgelerin 

kültürel özelliklerine ve bireylerin sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak ekmeğin 

tüketilen miktarı da değişiklik gösterebilmektedir (Al-Musaali ve Al-Gahri, 2009). 

Yapılan araştırmalarda ekmek tüketimini etkileyen çeşitli faktörler tespit edilmiştir. 

Öğrencilerde, hanede pirinç tüketiminin fazla olması durumunda, diyabet, çölyak 

hastalığı varlığında ve vücut ağırlığı artışı korkusu olanlarda ekmek tüketiminin azaldığı, 

öğünde sulu yemek varlığının ve doyurucu olduğu düşüncesinin ekmek tüketimini 

arttırdığı bildirilmiştir (Uzundumlu ve diğerleri, 2019; Aksoylu ve diğerleri, 2014).  

Zayıflama diyeti yapan bireylerin büyük çoğunluğunun tüketimini sınırladığı ya da 

bıraktığı ilk besinlerden birinin ekmek olmasının yanı sıra ekmeğin posa ve vitamin 

içeriği gibi önemli sağlık yararlarının göz ardı edildiği çalışmalarda tespit edilmiştir 

(Demir ve Kartal, 2012; Yiğit ve Doğan, 2010). 

Bu çalışma, yetişkin bireylerin günlük ekmek tüketim miktarlarının belirlenmesi ve bu 

bireylerin diyette ekmeğe bakış açılarının değerlendirilmesi amacıyla planlamış ve 

yürütülmüştür. 

 



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

415 
 

Materyal ve Metod 

Çalışmaya Ankara ilinde yaşayan 18-65 yaş arasında bulunan yetişkin bireyler gelişigüzel 

(rasgele) örneklem seçim yöntemiyle dahil edilmiştir. Bu çalışma için Gazi Üniversitesi 

Ölçme Değerlendirme Etik Alt Çalışma Grubu’ndan (Araştırma Kod No: 2020 – 697) 

onay alınmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden bireylerin genel bilgileri, antropometrik 

ölçümleri ve ekmek tüketimine dair soruların yer aldığı anket formu yüz yüze görüşme 

yöntemiyle araştırmacılar tarafından uygulanmıştır.  Araştırmaya katılan bireylerin vücut 

ağırlığı, boy uzunluğu alınmış ve beden kütle indeksi (BKİ) hesaplanarak Dünya Sağlık 

Örgütü sınıflamasına uygun olarak sınıflanmıştır (WHO/FAO, 2003).  

Araştırmada bireylerin ekmek tüketimlerini değerlendirmek için ekmeği sağlıklı bulup 

bulmadıkları, öğünlerde ekmek tüketimi ve miktarı, ekmek tüketim miktarını etkileyen 

faktörler, hangi tür ekmek tükettikleri ve bunun nedenine dair sorular sorulmuştur. 

Bunlara ek olarak, bireylerin daha önce diyet yapma durumları, diyette ekmek tüketimine 

dair görüşleri ve bu düşünceye nereden ulaştıkları, ekmek tükettikleri zaman suçluluk 

hissedip hissetmedikleri ve ekmeğin besleyiciliği üzerine görüşlerini bildirmeleri 

istenmiştir. 

Araştırma kapsamında toplanan veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Kategorik değişkenlerin sunumu için frekans ve yüzde değerler kullanılmıştır. Nicel 

değişkenlerin karşılaştırılmasında normal dağılım koşulunu sağladıkları için iki grubun 

karşılaştırılmasında t testi, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında ANOVA testi 

kullanılmıştır. Bütün istatistiksel analizlerde önemlilik düzeyi olarak p<0,05 kabul 

edilmiştir. 

 

 

 

Bulgular 

Çalışmaya 18-65 yaş arası 535 erkek (%43,9) ve 685 kadın (%56,1) olmak üzere 1220 

yetişkin birey katılmıştır. Bireylerin yaş ortalaması 30,0±11,71 yıldır. Çalışmaya katılan 
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bireylerin %47,4’ü ekmeğin sağlıklı bir besin olduğunu, %39,7’si sağlıksız bir besin 

olduğunu ve %13,0’ü bu konuda fikri olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların %26,6’sı 

ekmeği kilo aldırıcı bir besin olarak nitelerken, %24,9’u doyurucu-tok tutucu bir besin 

olarak nitelemiştir. Katılımcılardan 45’i (%3,7) hiç ekmek tüketmediğini belirtmiştir. 

Katılımcı yanıtlarından en sık ekmek tüketilen öğünlerin kahvaltı ve öğle yemekleri 

olduğu ve en çok tüketilen ekmek türünün beyaz ekmek olduğu görülmektedir. Bireylerin 

ekmek tüketimine ilişkin bilgilerine Tablo 1’de yer verilmiştir.  

Tablo 1. Bireylerin ekmek tüketimine ilişkin bilgiler 

 Erkek (n=535) Kadın (n=685) Toplam (n=1220) 
 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Sizce ekmek sağlıklı bir besin midir?       
Evet 249 46,5 329 48,0 578 47,4 
Hayır 206 38,5 278 40,6 484 39,7 
Fikrim yok 80 15,0 78 11,4 158 13,0 
Nedeni       
Kilo aldırıyor 118 26,2 165 26,9 283 26,6 
Doyurucu-tok tutuyor 124 27,5 141 23,0 265 24,9 
CHO kaynağı 57 12,6 84 13,7 141 13,2 
Vitamin-mineral-lif kaynağı 12 2,7 26 4,2 38 3,6 
Enerji kaynağı 17 3,8 34 5,5 51 4,8 
Diğer 123 27,3 164 26,7 287 26,9 
Öğünlerinizde ekmek tüketiyor 
musunuz? 

      

Evet 520 97,2 655 95,6 1175 96,3 
Hayır 15 2,8 30 4,4 45 3,7 
Hangi öğünlerde ekmek 
tüketiyorsunuz? 

      

Kahvaltı 430 80,4 593 86,6 1023 83,8 
Öğle yemeği 324 60,3 296 43,2 620 80,8 
Akşam yemeği 414 77,4 390 56,9 804 65,9 
Ara öğünler 61 11,4 33 4,8 94 7,7 
Genellikle tüketilen ekmek türü       
Beyaz Ekmek 395 73,8 438 63,9 832 68,2 
Tam Buğday Unundan Ekmek 62 11,6 131 19,1 193 15,8 
Tam Tahıllı Ekmek 15 2,8 27 3,9 42 3,4 
Kepekli Ekmek 8 1,5 25 3,6 33 2,7 
Çavdar Ekmeği 7 1,3 11 1,6 18 1,5 
Yufka Ekmeği/ Bazlama  6 1,1 2 0,3 8 0,7 
Mısır Ekmeği 2 0,4 2 0,3 4 0,3 
Köy Ekmeği/ Evde Yapılan Ekmekler 21 3,9 22 3,2 43 3,5 
Ekşi Mayalı Ekmek 9 1,7 7 1,0 16 1,3 
Diğer 2 0,4 1 0,1 3 0,2 
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Ekmek tüketmediğiniz zamanlarda 
doymadığınızı düşündüğünüz oluyor 
mu? 

      

Evet 377 70,5 391 57,1 770 63,1 
Hayır 157 29,3  293 42,8 450 36,9 
 

Çalışmaya katılan bireylerin diyette ekmek tüketimine dair görüşlerine Tablo 2’de yer 

verilmiştir. Çalışmaya katılan kadınların %41,6’sı ve erkeklerin %23,0’ü daha önce 

zayıflama diyeti yaptıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun (%82,7) 

görüşme sırasında zayıflamaya yönelik yaptıkları bir uygulama bulunmamaktadır. 

Katılımcıların %81,6’sı zayıflamak isteyen bireylerin diyette önce ekmeği azaltması 

gerektiğini ve %36,3’ü ise ekmeği tamamen hayatından çıkarması gerektiğini 

bildirmiştir. Katılımcıların %55,8’i ekmek tüketiminin bölgesel yağlanma ile ilişkili 

olabileceğini düşünmektedir. 

 

 

Tablo 2. Bireylerin diyette ekmeğe bakış açıları 

 Erkek 
(n=535) 

Kadın 
(n=685) 

Toplam 
(n=1220) 

 Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde 
Daha önce zayıflama diyeti yaptınız mı?       
Evet 123 23,0 285 41,6 408 33,4 
Hayır 412 77,0 400 58,4 812 66,6 
Şu anda zayıflamaya yönelik yaptığınız bir 
uygulama var mı?       

Var 73 13,6 138 20,1 211 17,3 
Yok 462 86,4 547 79,9 1009 82,7 
Sizce zayıflamak isteyen biri öncelikle günlük 
tükettiği ekmek miktarını azaltmalı mıdır?       

Evet 429 80,2 567 82,8 996 81,6 
Hayır 66 12,3 79 11,5 145 11,9 
Bilmiyorum 40 7,5 39 5,7 79 6,5 
Sizce zayıflamak isteyen biri ekmeği 
hayatından çıkarmalı mıdır?       

Evet 213 39,9 228 33,4 441 36,3 
Hayır 257 48,1 384 56,3 641 52,7 
Bilmiyorum 64 12,0 70 10,3 134 11,0 
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Eğer “evet” cevabını verdiyseniz bu bilgiye 
nereden ulaştınız?       

Medya (gazete, TV) 77 31,2 80 29,0 157 30,0 
Sosyal medya 37 15,0 54 19,6 91 17,4 
Arkadaş çevresi 43 17,4 41 14,9 84 16,1 
Sağlık profesyoneli  66 26,7 80 29,0 146 27,9 
Diğer 24 9,7 21 7,6 45 8,6 
Ekmek yediğiniz zamanlarda kendinizi suçlu 
hissettiğiniz oluyor mu?       

Evet 68 12,7 141 20,6 209 17,2 
Hayır 386 72,3 357 52,2 743 61,0 
Bazen 80 15,0 186 27,2 266 21,8 
Sizce ekmeğin bölgesel yağlanmayı artırıcı 
etkisi var mıdır?       

Evet 289 54,0 392 57,2 681 55,8 
Hayır 110 20,6 148 21,6 258 21,1 
Fikrim yok 136 25,4 145 21,2 281 23,0 
 

Erkek bireylerin günlük ekmek tüketim miktarı (165,4±73,19 g) kadınlardan 

(122,6±69,85 g) önemli derecede fazla bulunmuştur (p=0,000). Çalışmaya katılan 

bireylerin %4,5’i (n:55) zayıf, %54,8’i (n:668) normal ağırlıkta, %28,5’i (n:348) fazla 

kilolu ve %12,2’si (n:149) obezdir. Katılımcıların BKİ sınıflamasına göre ekmek 

tüketimleri arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p=0,186). Görüşme sırasında 

zayıflamak için herhangi bir uygulama yaptığını belirten bireylerin günlük ekmek tüketim 

miktarları (122,9±71,94 g) böyle bir çabası olmayan bireylerden (149,1±73,97 g) daha 

düşük bulunmuştur (p=0,000).  

 

 

 

Tablo 3. Bireylerin günlük ekmek tüketim miktarlarının değerlendirilmesi  

 
 

Ekmek tüketim miktarı (g/gün) 
En az En çok 6	 SS p 

Cinsiyet  
Erkek (n:520)  
Kadın (n:656) 

 
12,50 
12,50 

 
375,00 
375,00 

 
165,4 
122,6 

 
73,19 
69,85 

 
0,000 

BKİ sınıflaması      
Zayıf (n:55) 25,00 300,00 138,2 72,35 

0,186 Normal (n:668) 12,50 375,00 134,1 73,40 
Hafif şişman (n:348) 25,00 350,00 146,9 74,33 
Obez (n:149) 12,50 350,00 157,4 77,06 
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Zayıflama uygulaması* 
Yapan (n:190)  
Yapmayan (n:985)  

 
12,50 
12,50 

 
350,00 
375,00 

 
122.9 
149,1 

 
71,94 
73,97 

0,000 

*45 kişi ekmek tüketmemektedir.  

 

Tartışma 

Ekmek Türk toplumu için önemli bir besindir ve besin ögesi açısından zengin ekmek 

türlerinin tüketilmesi yeterli beslenmenin sağlanması açısından oldukça önemlidir 

(Adıgüzel, Levent ve Çolakoğlu, 2019). Araştırmalar ekmeğin de dahil olduğu tam 

tahılların düzenli tüketiminin kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet, belirli kanser 

türleri ve gastrointestinal patolojiler gibi bulaşıcı olmayan kronik hastalıklarla ilgili risk 

faktörlerinin azaltılmasında yararlı etkileri olabileceğini göstermektedir (Gil, Ortega ve 

Maldonado, 2011; Ye, Chacko, Chou, Kugizaki ve Liu, 2012; Marventano ve diğerleri, 

2017). Bu doğrultuda ulusal beslenme rehberimizde tam buğdaydan ya da diğer tam 

tahıllardan yapılan ekmeklerin tüketilmesi önerilmektedir (TÜBER, 2015). Ancak 

önerilerin aksine bu çalışmaya katılan bireylerin %68,2’sinin (erkeklerde %73,8, 

kadınlarda %63,9) Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2017 (TBSA, 2019) 

verilerine (erkeklerde %75,8, kadınlarda %69,4) benzer olarak beyaz ekmek tüketmeyi 

tercih ettiği, bireylerin sadece %15,8’inin tam buğday ekmeğini tercih ettiği saptanmıştır 

(Tablo 1).  

Karbonhidrat içeren besinlerin, özellikle de ekmeğin sağlık üzerine etkileri hakkında, 

popüler medya ve ünlüler aracılığıyla (örneğin düşük karbonhidratlı diyetlere destek 

yoluyla) sık sık pekiştirilen birçok tüketici algısı vardır. Bu algılar özellikle nişastalı 

besinlerin 'şişmanlatıcı' olduğu ve buğdayın sıklıkla alerji veya şişkinliğe ve diğer mide-

bağırsak rahatsızlıklarına neden olduğu fikirlerini içermektedir (O’Connor, 2012). Benzer 

paylaşımlar ülkemizde de karbonhidrat kaynaklarının özellikle de ekmeğin sağlıksız 

olduğu inancına neden olabilmektedir. Bu amaçla bireylere ekmeğin sağlıklı bir besin 

olup olmadığı sorulduğunda; bireylerin %39,7’si ekmeğin sağlıksız bir besin olduğunu, 

%13,0’ü ise konuya ilişkin fikrinin olmadığını belirtmiştir (Tablo 1). Özellikle son on 

yılda medyada karbonhidrat bakımından zengin ve gluten içeren ekmek gibi besinlerin 

sağlıklı olup olmadığının sorgulanmasının bu duruma katkı sağlayan faktörlerden biri 
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olabileceği belirtilmektedir (Pollard ve diğerleri, 2017). Ekmeğin sağlıksız bir besin 

olduğunun düşünülmesinin temel nedeninin ise “ekmeğin kilo aldırıyor olması” olduğu 

saptanmıştır (Tablo 1). Oysa ekmek tüketiminin obezite ve vücut ağırlığı düzenlemesi 

üzerindeki etkisi net değildir. Tam tahıllı ekmeği içeren beslenme modelleri ağırlık 

artışını etkilememekte ve vücut ağırlığının korunmasında faydalı olabilmektedir. Diğer 

taraftan rafine ekmeği içeren beslenme modelleri abdominal yağ artışıyla 

ilişkilendirilebilmektedir (Gonzalez-Anton, Artacho, Ruiz-Lopez, Gil ve Mesa, 2017). 

Ülkemizde son dönemlerde medyada ekmek tüketilmemesine ilişkin önerilerin 

artmasının yetişkin bireylerin diyette ekmeğe bakış açılarına etkisi tam olarak 

bilinmemektedir. Bu amaçla bireylere sorulan sorular değerlendirildiğinde bireylerin 

%81,6’sının “zayıflamak isteyen bireyin öncelikle günlük tükettiği ekmek miktarını 

azaltması gerektiği”, %36,3’ünün ise “zayıflamak isteyen bireyin ekmeği hayatından 

çıkarması gerektiği” düşüncesine sahip olduğu ve bireylerin yaklaşık yarısının bu bilgiye 

medya (%30,0) ya da sosyal medyadan (%17,4) ulaştığı saptanmıştır (Tablo 2). Bu 

bilgileri doğrulaması açısından görüşme sırasında zayıflamak amacıyla herhangi bir 

uygulama yapan bireylerde günlük ekmek tüketim miktarlarının böyle bir çabası olmayan 

bireylerden anlamlı derecede düşük olmasının da önemli olduğu düşünülmektedir (Tablo 

3). PREDIMED çalışmasının sonuçları, toplam ve beyaz ekmek tüketiminin 

azaltılmasının, ancak Akdeniz tipi yaşam tarzı ortamında tam tahıllı ekmek tüketiminin 

sürdürülmesinin vücut ağırlığını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir (Bautista-

Castaño ve diğerleri, 2013). Diğer taraftan Türk diyetinin en temel bileşenlerinden olan 

ekmeğin diyetten tamamen çıkarılması gerçekçi bir yaklaşım değildir (Adıgüzel, Levent 

ve Çolakoğlu, 2019). Ayrıca ekmeğin popüler düşük enerjili diyetlerde en çok kısıtlanan 

besinlerden biri olmasının yanı sıra, kilo vermek için tasarlanmış düşük enerjili bir diyete 

ekmeğin dahil edilmesinin yemek yedikten sonra tokluk hissini artırdığı gözlemlenmiştir. 

Bu durum diyete uyumun artırılmasına da yardımcı olabilecektir (Loria-Kohen ve 

diğerleri, 2012). 

Ülkemizde yetişkin bireylerin günlük ekmek tüketim miktarları bazı yerel ve ulusal 

çalışmalarla değerlendirilmiştir (TBSA 2010, 2014; Ertürk ve diğerleri, 2015; Taşçı ve 

diğerleri, 2017; TBSA, 2019). Konuya ilişkin güncel bir çalışma Karamanoğlu 

Mehmetbey Üniversitesi'nde çalışan personellerle yapılmıştır (Adıgüzel, Levent ve 
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Çolakoğlu, 2019). Bu çalışma ile benzer yaş ortalamasına sahip 334 üniversite personeli 

ile yapılan çalışmada günlük ortalama ekmek tüketim miktarı erkeklerde 147,3±83,98 g, 

kadınlarda ise 86,5 ± 47,92 g bulunmuştur ve cinsiyetler arasındaki fark anlamlıdır 

(p<0,05). Bu çalışmada da benzer şekilde erkek bireylerin günlük ekmek tüketim miktarı 

(165,4±73,19 g) kadınlardan (122,6±69,85 g) önemli derecede fazla bulunmuştur 

(p=0,000), ancak tüketilen ekmek miktarları bahsedilen çalışmadan daha yüksek 

bulunmuştur. Son Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’nda (TBSA, 2019) ise 

yetişkin erkek bireylerde günlük ekmek tüketim miktarı 227,8±143,72 g, kadın bireylerde 

ise 134,5±96,70 g bulunmuştur. Son ulusal veri ile karşılaştırıldığında; bu çalışmaya 

katılan özellikle erkek bireylerde günlük ekmek tüketim miktarının daha az olması dikkat 

çekmektedir. Türkiye, tüketilen miktar azalma eğilimi gösterse de ekmek tüketiminin en 

yüksek olduğu (kişi başına 104 kg/yıl) ülkelerden biri iken İngiltere ekmek tüketiminin 

en az olduğu (kişi başına 32 kg/yıl) Avrupa ülkelerinden biridir (Eglite ve Kunkulberga, 

2017). O’Connor (2012) İngiltere’deki bu duruma tipik olarak medya ve ünlüler 

tarafından vurgulanan nişastalı besinlere dair olumsuz yargıların katkıda bulunabileceğini 

belirtmiştir. Son yıllarda tüketilen ekmek miktarının önemli derecede azaldığı ülkemiz 

için de benzer durumdan bahsetmek olasıdır.   

Sonuç olarak bu çalışmadan elde edilen veriler, yetişkin bireylerin ekmek tüketimi 

konusunda medyadan etkilendiğini desteklemektedir. En çok tercih edilen ekmek türünün 

hala beyaz ekmek olduğu da düşünüldüğünde; bireylerin küçük yaşlardan itibaren sağlıklı 

ekmek tercihleri konusunda bilinçlendirilmesi, ilerleyen yaşlarda sağlıklı beslenme 

alışkanlıklarının sürdürülebilmesi açısından önemlidir. Ayrıca üreticilerin daha sağlıklı 

ekmek formülasyonları kullanımına teşvik edilmesi, obezite ve buna bağlı metabolik 

bozuklukların önlenmesi ve tedavisinde önemli bir halk sağlığı stratejisi olabilir.            
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THE OCCURRENCE OF Ligula intestinalis IN ITS HOST FISH Petroleuciscus 

borysthenicus AND THE IMPACT OF PARASITE ON THE FISH CONDITION 

(ŞAHİNKAYA RESERVOIR, TURKEY) 

Oral Presentation 

Sevan AĞDAMAR 

Çanakkale Onsekiz Mart University, Gökçeada School of Applied Sciences 

ABSTRACT 

Ligula intestinalis has infected various freshwater fish species lived in the lotic and lentic 

systems of Turkey. The present study reports the effects of the pseudophyllidean cestode, 

Ligula intestinalis, on the fish condition of native freshwater fish, Petroleuciscus 

borysthenicus. Fish specimens (163 individuals) were seasonally collected from 

Şahinkaya Reservoir (Gökçeada, Turkey) with electrofishing. The standard length and 

body weight of fish samples varied between 2.6–10.0 cm and 0.32–25.68 g, respectively. 

In total, 40.5% of fish specimens were infected by the plerocercoids. Infection by L. 

intestinalis was observed in all the seasons and all length groups except <3.0 cm fish. For 

the seasons, maximum prevalence (%) and parasite-host index (%) values were detected 

in autumn as 86.0 and 59.3, respectively. Statistically significant difference was found 

between the infected and non-infected specimens especially in the summer. Results 

showed that, the condition and body health of the host P. borysthenicus seem to be 

significantly affected by L. intestinalis plerocercoids. Results of this study reveal the first 

data found on the possible seasonal and ontogenetic impacts of this parasite on its host P. 

borysthenicus in the present study area. According to the results of the present study, it is 

thought that the occurrence of L. intestinalis may be a threat to P. borysthenicus presence 

in the reservoir.  

Keywords: Plerocercoid, prevalence, parasite-host index, native species, infection 

ÖZET 

Ligula intestinalis, Türkiye'nin lotik ve lentik sistemlerinde yaşayan çeşitli tatlı su 

balıklarını enfekte etmiştir. Bu çalışma, yerli tatlısu balığı Petroleuciscus 

borysthenicus'un kondisyon durumu üzerinde bir psödofilid sestodu olan Ligula 
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intestinalis'in etkilerini bildirmektedir. Balık örnekleri (163 birey) mevsimsel olarak 

Şahinkaya Baraj Gölü’nden (Gökçeada, Türkiye) elektroşok cihazı ile toplanmıştır. Balık 

örneklerinin standart uzunluğu ve vücut ağırlığı sırasıyla 2.6–10.0 cm ve 0.32–25.68 g 

arasında değişmiştir. Toplamda, balık örneklerinin %40.5'i plerocercoidler ile enfekte 

olmuştur. L. intestinalis enfeksiyonu 3 cm altındaki bireyler dışında tüm mevsimlerde ve 

tüm boy gruplarında gözlenmiştir. Mevsimlere göre maksimum prevalans (%) ve parazit-

konak indeksi (%) değerleri sonbaharda sırasıyla 86.0 ve 59.3 olarak tespit edilmiştir. 

Enfekte olan ve olmayan örnekler arasında özellikle yaz aylarında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuçlar, konakçı P. borysthenicus'un durumu ve vücut 

sağlığının, L. intestinalis plerocercoidleri tarafından önemli ölçüde etkilendiğini 

göstermiştir. Bu çalışmanın sonuçları, bu parazitin mevcut çalışma alanında konakçı P. 

borysthenicus üzerindeki olası mevsimsel ve ontogenetik etkilerine ilişkin bulunan ilk 

verileri ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, L. intestinalis’in varlığının baraj 

gölünde bulunan P. borysthenicus için bir tehdit olabileceğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Plerocercoid, prevalans, parazit-konak indeksi, doğal tür, 

enfeksiyon 

INTRODUCTION  

Pathogen organisms threatening the health status of fishes were identified in scientific 

studies that have been conducted in recent years for water resource management. Ligula 

intestinalis (Linnaeus, 1758) is a cestode from Pseudophyllidea which is known to cause 

serious pathological impacts on fish (Loot et al., 2001) and the most common infective 

parasite species found in the inland waters of Turkey (İnnal et al., 2007). Ligula 

intestinalis has the power to affection fish in many ways, which induces serious losses on 

the host species (Lagrue et al., 2018). 

Petroleuciscus borysthenicus (Kessler, 1859) is known from the freshwater systems of 

the Black Sea, Marmara and the northern Aegean Sea basins (Kottelat and Freyhof, 2007). 

It is known as a small-bodied and short-lived fish that generally lives in lakes and slow-

flowing streams. Habitat disruption, water pollution, invasive species and infections may 

the threatening conditions for this species.  
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In addition to severely damaging to commercial fish stocks and lowering the economic 

value of the fish, parasite infection may increase the mortality rate by effecting the growth 

condition and behaviour of the fish, thus also impact the ecosystem health. For this reason, 

it is of great importance to investigate the physical condition of native species living in 

special habitats such as the insular ecosystem. The present study aims to determine the 

presence of L. intestinalis plerocercoids in its host fish (P. borysthenicus) and to 

investigate the impact of the parasite on the condition of this native fish living in the 

freshwater ecosystem of the island. 

MATERIALS AND METHODS 

Fish specimens were seasonally captured from Şahinkaya Reservoir (Gökçeada, Turkey) 

with electrofishing (SAMUS 1000 portable electroshocker; frequency 50-55 Hz) in 2020. 

Fish samples were measured for standard length (SL) to the nearest 0.1 cm total body 

weight (W) was weighed with a 0.01 g accuracy. Then, all the samples were dissected to 

determine the number and weight of plerocercoid larval forms of parasites occurring in 

the abdominal cavity.  

Fish condition was calculated using Fulton’s Condition Factor "K=(W/L3)×100" (Ricker, 

1975) for infected and non–infected specimens. To determine the occurrence of L. 

intestinalis, variations of Prevalence (P, %; see Bush et al., 1997) and Parasite-host index 

(PSI, %; see Kesler et al., 2009) were calculated among seasons and length groups (1 cm 

length ranges). Mann-Whitney U test was performed to test the differences between the 

length, weight and condition values of infected and non-infected fish among the groups. 

All statistical analyses were performed with SPSS software 16.0. 

RESULTS 

During the field surveys, a total of 163 fish specimens were captured. The standard length 

and body weight of fish samples varied between 2.6–10.0 cm and 0.32–25.68 g, 

respectively (Table 3 and Table 4). In total, 40.5% of fish specimens were infected by the 

plerocercoids. The standard length and total weight of infected fish specimens ranged 

from 3.3 to 9.0 cm and from 0.70 to 16.12 g, respectively (Table 1). Infection by L. 

intestinalis was observed in all the seasons and all length groups except <3.0 cm fish. For 

the seasons, maximum P (%) and PSI (%) values were estimated in autumn as 86.0 and 
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59.3, respectively (Table 1). For the length groups, they were maximum for 7.0–7.9 length 

group as 75.7 and 59.3, respectively (Table 1 and Table 2). For all specimens, the 

condition factors of non-infected and infected specimens (without plerocercoids) were 

1.98±0.28 and 1.77±0.30, respectively and the condition factor of infected fishes is 

significantly lower from the non-infected specimens (p=0.001).  

Table 1. Prevalence (%), PSI (%) and K values (for infected and non-infected specimens) 

among seasons (n*: number of infected specimens; n: number of non-infected specimens) 

Seasons n* n Prevalence 
(%) 

PSI (%) ± SD 
(min. - max.) 

K ± SD 
Infected  
(min. - max.) 

Non-infected  
(min. - max.) 

Spring 3 41 6.8 12.4 ± 4.7  
(7.5 – 16.7) 

1.93 ± 0.10 
(1.86 – 2.05) 

2.07 ± 0.20 
(1.66 – 2.58) 

Summer 13 13 50.0 12.8 ± 6.4   
(1.9 – 25.7) 

2.19 ± 0.08 
(2.06 – 2.38) 

2.34 ± 0.19 
(1.82 – 2.57) 

Autumn 49 8 86.0 26.7 ± 12.3 
(1.9 – 59.3) 

1.66 ± 0.22 
(1.18 – 2.02) 

2.04 ± 0.20 
(1.75 – 2.26) 

Winter 1 35 2.8 38.2 1.17 1.71 ± 0.14 
(1.43 – 2.07) 

 

Table 2. Prevalence (%), PSI (%) and K values (for infected and non-infected specimens) 

among length groups (n*: number of infected specimens; n: number of non-infected 

specimens) 

Length 
groups n* n Prevalence 

(%) 
PSI (%) ± SD 
(min. - max.) 

K ± SD 

Infected  
(min. - max.) 

Non-infected 
(min. - max.) 

3.0 – 3.9 3 13 18.8 19.1 ± 16.4 
(1.9 – 34.6) 

1.89 ± 0.09 
(1.78 – 1.96) 

1.87 ± 0.27 
(1.57 – 2.57) 

4.0 – 4.9 7 21 25.0 18.8 ± 9.0 
(12.9 – 38.2) 

1.79 ± 0.29 
(1.17 – 2.05) 

1.94 ± 0.29 
(1.52 – 2.58) 

5.0 – 5.9 5 21 19.2 15.2 ± 8.0 
(3.3 – 25.7) 

2.19 ± 0.16 
(1.96 – 2.38) 

1.92 ± 0.23 
(1.43 – 2.42) 

6.0 – 6.9  13 24 35.1 17.4 ± 9.0 
(7.5 – 37.8) 

2.02 ± 0.20 
(1.74 – 2.25) 

1.92 ± 0.26 
(1.52 – 2.31) 

7.0 – 7.9 28 11 75.7 28.5 ± 13.8 
(1.9 – 59.3) 

1.59 ± 0.25 
(1.18 – 2.18) 

2.19 ± 0.21 
(1.82 – 2.41) 
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8.0 – 8.9 9 7 60.0 27.9 ± 10.2 
(16.7 – 45.8) 

1.66 ± 0.16 
(1.43 – 1.90) 

2.30 ± 0.19 
(1.96 – 2.46) 

>9.0 1 1 50.0 9.8 2.02 2.57 
 

DISCUSSION 

Ligula intestinalis has infected many freshwater fish species inhabited in the inland 

waters of Turkey (İnnal et al., 2007), however, with this study, it is reported for the first 

time for P. borysthenicus. The fact that the fish infected with this parasite live in an island 

ecosystem highlights the importance of birds in the parasite's complex life cycle. When 

the literature is examined, it is seen that only P. borysthenicus living in Georgian inland 

waters are infected with these plerocercoids (Murvanidze et al., 2018).  

The prevalence values of the L. intestinalis vary according to different fish species and 

seasons, and it has been determined that this value also increases in parallel with the 

temperature increase (Oğuz et al., 2004; Akmirza, 2007; Saç et al., 2016). In accordance 

with the literature, in this study, it was observed that although the prevalence was 

represented with a very low value in the winter, it increased in the summer and took its 

highest value in the early autumn (Table 1). 

Fish condition changes seasonally; while the condition decreases in the winter, it starts to 

increase in the spring (De Giosa et al., 2014). In the present study, the highest condition 

value (K) was found in the summer in both infected and non-infected specimens (Table 

1). Additionally, a statistically significant difference was found between the infected and 

non-infected specimens especially in the summer, which indicates that the condition of 

P. borysthenicus is negatively affected by L. intestinalis (Table 3). 

Ligula has a chaotic lifecycle including copepods, fish and birds. In the beginning, the 

coracidium living a few days in the water enters the intestinal wall of a copepod and 

becomes a procercoid. The infected copepod is digested by a fish, and the larvae become 

to the plerocercoid phase in the abdominal cavity. The final host is an ichtyophagous 

predacious bird in which the parasite comes at gonadal maturity. Lastly, parasite eggs are 

left into the water with bird feces (Loot et al., 2001; İnnal et al., 2007). There is very 

limited study on the feeding ecology of P. borystenicus and it feeds mainly on insects and 

their larvae, also plankton, benthic invertebrates and algae (Kottelat and Freyhof, 2007). 
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When the prevalence values of L. intestinalis were examined according to the length 

groups, it was represented with high values especially after 6.0 cm, and the condition 

values showed a significant difference between the infected and non-infected specimens 

in large fish (see Table 2 and Table 4). According to the literature, the number of infected 

young fish with L. intestinalis is usually high resulting from fundamentally the copepods 

were the primary component of the feeding of fish (Hartley, 1947; Oğuz et al., 2004). In 

addition, the low infection rate in old fish changes correspondingly with the decrease in 

their diet on copepods (Oğuz et al., 2004). However, in this study, the opposite results 

were found and it was observed that infection reduced fish condition in older specimens. 

In conclusion, this study indicated that the condition and body health of the host P. 

borysthenicus seem to be significantly affected by L. intestinalis plerocercoids. These are 

the first findings found on the possible seasonal and ontogenetic impacts of this parasite 

on its host P. borysthenicus in Gökçeada. According to the results of the present study, 

the status of L. intestinalis may be a threat to P. borysthenicus presence in the reservoir. 
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Table 3. The comparison of standard length (SL), weight (W) and condition factor (K) between infected and non-infected fish among seasons (n* 

the number of infected fish: n: the number of non-infected fish; p: values of Mann-Whitney U Test) 

Season n* n 
SL p<0.0

5 

W 
p<0.05 

K 
p<0.05 Infected Non-

infected Infected Non-
infected Infected Non-

infected 

Spring 3 41 
6.1 ± 2.2 
(4.0 – 
8.3) 

5.4 ± 0.9 
(3.5 – 7.2) 0.608 

6.03 ± 5.62 
(1.46 – 
12.31 

3.53 ± 1.70 
(0.91 – 
25.68) 

0.529 

1.93 ± 
0.10 
(1.86 – 
2.05) 

2.07 ± 0.20 
(1.66 – 
2.58) 

0.130 

Summer 13 13 
6.2 ± 0.6 
(5.1 – 
7.4) 

7.5 ± 1.5  
(3.6 – 10.0) 

0.002
* 

6.02 ± 1.51 
(3.47 – 
9.01) 

2.34 ± 0.19 
(1.20 – 
25.68) 

0.006* 

2.19 ± 
0.08 
(2.06 – 
2.38) 

2.34 ± 0.19 
(1.82 – 
2.57) 

0.003* 

Autumn 49 8 
7.0 ± 1.4  
(3.3 – 
9.0) 

5.4 ± 2.5  
(2.6 – 8.2) 0.129 

7.77 ± 3.52 
(0.70 – 
16.12) 

2.04 ± 0.20 
(0.32 – 
11.32) 

0.145 

1.66 ± 
0.22 
(1.18 – 
2.02) 

2.04 ± 0.20 
(1.75 – 
2.26) 

0.001* 

Winter 1 35 4.8 5.0 ± 1.1 
(3.4 – 6.6) 0.962 1.76 2.48 ± 1.49 

(0.72 – 4.97) 0.885 1.17 
1.71 ± 0.14 
(1.43 – 
2.07) 

0.092 

* means significant differences between groups 

 

Table 4. The comparison of standard length (SL), weight (W) and condition factor (K) between infected and non-infected fish among length groups 

(n* the number of infected fish: n: the number of non-infected fish; p: values of Mann-Whitney U Test) 

n* n SL W p<0.05 K p<0.05 
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Length 
groups Infected Non-

infected 
p<0.0
5 Infected Non-

infected Infected Non-
infected 

3.0 – 3.9 3 13 
3.5 ± 0.3 
(3.3 – 
3.9) 

3.7 ± 0.2 
(3.3 – 3.9) 0.492 

0.99 ± 0.35 
(0.70 – 
1.38) 

0.92 ± 0.16 
(0.63 – 
1.20) 

0.946 

1.89 ± 
0.09 
(1.78 – 
1.96) 

1.87 ± 0.27 
(1.57 – 
2.57) 

0.459 

4.0 – 4.9 7 21 
4.5 ± 0.3 
(4.0 – 
4.8) 

4.5 ± 0.3  
(4.0 – 4.9) 0.979 

1.83 ± 0.23 
(1.46 – 
2.19) 

1.76 ± 0.46 
(1.05 – 
2.42) 

0.853 

1.79 ± 
0.29 
(1.17 – 
2.05) 

1.94 ± 0.29 
(1.52 – 
2.58) 

0.367 

5.0 – 5.9 5 21 
5.5 ± 0.4  
(5.0 – 
5.8) 

5.5 ± 0.3 
(5.0 – 5.9) 0.948 

4.16 ± 0.95 
(2.83 – 
4.91) 

3.15 ± 0.69 
(1.79 – 
4.65) 

0.04* 

2.19 ± 
0.16 
(1.96 – 
2.38) 

1.92 ± 0.23 
(1.43 – 
2.42) 

0.002* 

6.0 – 6.9  13 24 
6.4 ± 0.4 
(6.0 – 
6.9) 

6.3 ± 0.2 
(6.0 – 6.8) 0.585 

6.23 ± 1.12 
(4.32 – 
7.49) 

4.79 ± 0.84 
(3.58 – 
7.00) 

0.001* 

2.02 ± 
0.20 
(1.74 – 
2.25) 

1.92 ± 0.26 
(1.52 – 
2.31) 

0.340 

7.0 – 7.9 28 11 
7.5 ± 0.3 
(7.0 – 
7.9) 

7.4 ± 0.3 
(7.0 – 7.8) 0.391 

8.60 ± 1.28 
(6.34 – 
10.91) 

9.03 ± 1.44 
(7.14 – 
11.35) 

0.536 

1.59 ± 
0.25 
(1.18 – 
2.18) 

2.19 ± 0.21 
(1.82 – 
2.41) 

0.001* 

8.0 – 8.9 9 7 
8.2 ± 0.2 
(8.0 – 
8.6) 

8.3 ± 0.3 
(8.0 – 8.8) 0.708 

11.58 ± 
0.94 
(10.27 – 
13.15) 

12.99 ± 
2.03 
(10.80 – 
16.28) 

0.157 

1.66 ± 
0.16 
(1.43 – 
1.90) 

2.30 ± 0.19 
(1.96 – 
2.46) 

0.001* 

>9.0 1 1 9.0 10.0 0.317 16.12 25.68 0.317 2.02 2.57 0.317 
* means significant differences between group
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Yüzme Egzersizi ve Nar Suyunun Çeşitli Organlardaki Adropin ve Endotelin-1 
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Özet: Ilımlı fiziksel aktiviteyi yansıtan yüzme egzersizi ve yüksek antioksidan içeriğe sahip 

narın yararlı etkileri bulunmaktadır. Düzenli egzersiz ve nar kullanımı farklı vücut sistemlerini 

etkileyen çeşitli kronik hastalıkların gelişimini önleyebilir. Bu yaşamsal uygulamalara aracılık 

eden metabolik değişikliklerin temelini oluşturan mekanizmaların daha iyi anlaşılması için 

daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda, çalışmada sağlıklı sıçanlarda 

egzersiz ve nar suyunun çeşitli doku ve organlardaki adropin ve endotelin-1 (ET-1) düzeyleri 

yönünden incelenmesi amaçlandı. Çalışmada kullanılan 28 adet 7-8 haftalık erkek Sprague 

Dawley (SD) sıçan Kontrol (K), Egzersiz (E), Nar suyu (N) ve Nar suyu + Egzersiz (NE) olmak 

üzere dört gruba ayrıldı. Egzersiz ve Nar suyu + Egzersiz gruplarındaki sıçanlara 8 hafta 

boyunca haftada 5 gün 1 saat süreyle yüzme egzersizi uygulandı. Nar suyu ve Nar suyu + 

Egzersiz gruplarına da 12 ml/kg/oral taze sıkılmış nar suyu verildi. Deney sonunda sıçanlardan 

akciğer, karaciğer, gastroknemius kası ve seminifer tübül doku örnekleri alındı. Alınan doku 

örneklerinde ELISA yöntemiyle adropin ve endotelin-1 konsantrasyonları belirlendi. Nar suyu 

ve egzersiz kombinasyonu adropin konsantrasyonunu akciğer dokusunda belirgin olarak 

artırırken, gastroknemius kası ve karaciğer dokularında düşürdü. Seminifer tübüllerde ise 

gastroknemius kasının aksine nar suyu ve egzersiz uygulamaları adropin konsantrasyonunu 

Kontrol ve Nar suyu + Egzersiz gruplarına göre belirgin olarak artırdı. ET-1 konsantrasyonu 

Kontrol grubunda akciğer dokusunda Nar suyu ve Nar suyu + Egzersiz gruplarından, 

gastroknemius kas dokusunda ise Egzersiz ve Nar suyu gruplarından belirgin olarak daha 

yüksekti. Sonuç olarak, sağlıklı sıçanlarda egzersiz ve nar suyu uygulamaları ayrı ayrı ve/veya 

birlikte çeşitli doku ve organlardaki adropin ve ET-1 düzeylerini etkileyebilmektedir.  

Anahtar kelimeler: Adropin; endotelin-1; yüzme egzersizi; nar suyu  
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Abstract: Swim therapy in the form of moderate physical activity and high antioxidant activity 

of pomegranate have general health benefits. Regular exercise and pomegranate prevents the 

progression of chronic diseases affecting the different body systems. More studies are needed 

to better understand the mechanisms underlying metabolic alterations mediated these lifestyle 

applications. Aimed to investigate exercise and pomegranate juice in terms of adropin and 

endothelin-1 (ET-1) levels in various tissues and organs in healthy rats. A total of 28 male 

Sprague Dawley (SD) rats were randomly divided in to four groups: Control (C), Exercise (E), 

Pomegranate juice (PJ), and Pomegranate juice + Exercise (PJE). Exercise was applied to rats 

in Exercise and Pomegranate juice + Exercise groups five times (1-h each) per week for 8-

week. Fresh pomegranate juice (12 ml/kg) was administered orally to Pomegranate juice and 

Pomegranate juice + Exercise groups. At the end of the experiment, lung, liver, gastrocnemius 

muscle, and seminiferous tubuls were taken from the rats. Adropin and ET-1 concentrations 

were determined by ELISA in the tissue samples taken. The combination of pomegranate juice 

and exercise significantly increased adropin concentration in the lung, while lowering it in live 

and gastrocnemius muscle. In seminiferous tubules, pomegranate juice and exercise 

applications significantly increased adropin concentrations compared to Control and 

Pomegranate juice + Exercise groups, in contrast to the gastrocnemius muscle. ET-1 

concentration of Control group was higher than that of Pomegranate juice and Pomegranate 

juice + Exercise groups in the lung and ET-1 concentration of Control group was higher than 

that of Exercise and Pomegranate juice groups in the gastrocnemius muscle. In conclusion, 

exercise and pomegranate juice administration may affect adropin and ET-1 levels in various 

tissue and organs separately and/or together in healthy rats. 

Key words: Adropin; endothelin-1; swimming exercise; pomegranate juice 
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Giriş 

Egzersiz, genel sağlık durumunda birçok yararlı etkileri gösterilmiş yaşam için oldukça 

önemli bir uygulamadır. Fiziksel aktivite kardiyovasküler, metabolik sendrom, iskelet kası, 

nöral ve gastrointestinal sistemlere ilişkin çeşitli hastalıklar ve bunların yanı sıra ağrı yönetimi 

gibi durumların önlenmesi ve tedavi edilmesinde önemli bir terapötik araç olarak ileri 

sürülmektedir (Sessa, Pritchard, Seyedi, Hintze, 1994; Peters, Vries, Vanberge-Henegouwen, 

Akkermans, 2001; Shen, Fox, Cheng, 2013; Liao ve diğ., 2017). Fiziksel egzersizin yanı sıra 

antioksidan kapasitesi yüksek, dünya çapında yaygın olarak tüketilen “Nar (Punica granatum)” 

çeşitli terapötik hedeflerde alternatif bir tedavi aracı olarak kullanılmaktadır (Langley, 2000). 

Nar hipertansiyon, hiperkolesterolemi, oksidatif stres, hiperglisemi ve inflamasyon gibi 

kardiyovasküler hastalıklara ilişkin çeşitli risk faktörlerinin önlenmesine veya tedavi 

edilmesine yardımcı olabilmektedir (Chong, Macdonald, Lovegrove, 2010; Wang ve diğ., 

2014). Bu anlamda nar suyu yüksek antioksidan kapasiteye sahip ve polifenol açısından 

oldukça zengindir (Sahebkar ve diğ., 2017). Bunların yanı sıra fiziksel egzersiz ve nar 

kullanımı, solunum sistemine ilişkin astım, akciğer fibrozisi, kronik obstruktif akciğer hastalığı 

gibi hastalıklarda da önemli yararlı etkiler sergileyebilmekte (Armstrong ve Vogiatzis, 2019; 

Shaikh ve Bhandary, 2021), ayrıca reaktif oksijen türleri (ROS)’nin oluşumunu azaltarak ve 

antioksidan enzim aktivitesini artırarak erkek üreme sistemi üzerinde de etki 

gösterebilmektedirler (Boroujeni ve diğ., 2017). 

Adropin, ilk olarak 2008 yılında farelerde tespit edilmiş ve enerji metabolizmasının 

regülasyonunda görev aldığı ileri sürülmüştür (Kumar ve diğ., 2008). Adropin öncelikle 

karaciğerde eksprese edilmektedir. Ancak, karaciğerin yanı sıra beyin, serebellum, böbrek, 

kalp, pankreas, vasküler doku ve kaslar olmak üzere çeşitli doku ve organlardan da ekspresyonu 

bulunmaktadır. Adropin, glikoz metabolizması ve enerji regülasyonu üzerindeki rolleri ile öne 

çıksa da sonraki süreçte endotelde nitrik oksit (NO) biyokullanımının azalması ile adropin 

eksikliği arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Yu, Zhao, Wu, Liu, Yin, 2014). Ayrıca Gu 

ve diğ. (2015)’nin yapmış olduğu bir çalışmada adropin ile kan basıncı ve endotelin-1 (ET-1) 

düzeyleri arasında negatif korelasyon saptanmıştır. ET-1, güçlü bir vazokonstriktördür ve 

endotel disfonksiyonu ile ilişkili patofizyolojik olaylarda vasküler gerimin artışından 

sorumludur. 
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Bu çalışmada fiziksel egzersiz ve nar suyu uygulamalarının sağlıklı sıçanlarda akciğer, 

karaciğer, gatroknemius kası ve seminifer tübülllerde adropin ve endotelin-1 düzeyleri 

üzerindeki etkisinin araştırılması ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot 

Hayvanlar ve deneysel protokol 

Çalışma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu’nun 

2018 Yılı XI. Oturumu’nda alınan 64583101/2018/124 sayılı karar ile onaylandı. Çalışmada 7-

8 haftalık yaşta toplam 28 adet erkek Sprague Dawley (SD) ırkı sıçan kullanıldı. Araştırmaların 

deneysel protokolünde hayvanlar Kontrol (K), Egzersiz (E), Nar suyu (N), ve Nar suyu + 

Egzersiz (NE) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Hayvanlar adaptasyon periyodunda ve izleyen 

deneysel süreçte 22±2ºC sıcaklık, %50-70 nem ve 12/12 saat aydınlık/karanlık koşulları altında 

barındırıldı. Çalışma süresince hayvanlara su ve yem ad libitum olarak verildi. 

Egzersiz protokolü 

Çalışmaya başlamadan önce bütün sıçanların suya adaptasyonları sağlandı. Bunun için 

sıçanlar 5 gün boyunca 31±1oC sığ suda 1 saat süreyle bekletildi. Böylelikle oluşan stresin 

azaltılması sağlandı (Souza ve diğ., 2009; Cardoso ve diğ., 2013). 

Adaptasyon periyodundan sonra hayvanlar haftada 5 kez, 1 saat süreyle 31±1oC suda 

(yaklaşık 35 cm derinliğinde) 8 hafta boyunca yüzdürüldü (Souza ve diğ., 2009; Cardoso ve 

diğ., 2013). Egzersiz sırasında, dayanıklılığı artırmak için sıçanların kuyruklarına 2. ve 3. 

haftalarda canlı ağırlığın %2’si, sonraki haftalarda ise canlı ağırlığın %5’i olacak şekilde ağırlık 

bağlandı (Gobatto ve diğ., 2001; Cardoso ve diğ., 2013). Egzersiz uygulanmayacak olan 

Kontrol (K) ve Nar suyu (N) gruplarındaki sıçanların da aynı strese maruz kalmaları için haftada 

5 kez, 1 saat süreyle 31±1oC sığ suda (yaklaşık 5 cm derinliğinde) ağırlık takılmadan 

bekletilmeleri sağlandı (Souza ve diğ., 2009; Cardoso ve diğ., 2013). 

Nar suyunun hazırlanması 

Aydın (Ege Bölgesi, Türkiye) ilinde yetiştirilen narlar kullanıldı ve narlar kullanılıncaya 

kadar +4oC’de saklandı (Chakraborty, Ahmed, Bhattachariee 2017). Nar suyunu hazırlamak 

için, gerekli miktarda nar yıkandı ve elle sıkım gerçekleştirildi (Banihani ve diğ., 2014; 

Çalışkan, Koca, Doğuç, Özgöçmen, Akçam 2016; Estarada-Luna ve diğ., 2018). Nar suyu 

verilecek gruplara 12 ml/kg taze sıkılmış nar suyu (Alimoradian ve diğ., 2017) iki günde bir 

olacak şekilde (toplam 27 kez) 8 hafta boyunca gavaj yoluyla uygulandı. Nar suyu, 
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uygulanacağı günlerde taze sıkım olarak hazırlandı ve hazırlandıktan sonra en geç 1 saat 

içerisinde kullanıldı (Nagata ve diğ., 2007; Çalışkan ve diğ., 2016). 

Nar suyunun stabilizasyonu, başlangıçta ölçülen total fenolik içeriğe göre değerlendirildi 

(Faria, Monteiro, Mateus, Azevedo, Calhau, 2007). Çalışmada her uygulamadan önce 

kullanılacak nar suyunun total fenolik içerikleri Folin-Ciocalteu; flavanoid miktarı da Toplam 

Flavanoid Tayini yöntemleri ile belirlendi. Folin-Ciocalteu yöntemi, total fenolik bileşikler ve 

diğer indirgeyici bileşiklerden molibdenyuma elektron transfer edilmesine dayanmaktadır. 

Fenolik bileşikler folin reaktifi ile alkali ortamda mavi renkli bir kompleks oluşturmakta ve elde 

edilen bu mavi renkli kompleks 760 nm’de spektrofotometrik olarak ölçülmektedir (Slinkard 

ve Singleton, 1977; Albayrak, Sağdıç, Aksoy 2010). Folin yönteminde standart bileşik olarak 

gallik asit kullanıldı ve sonuçlar gallik asit eşiti (µg/ml) (GAE) olarak verildi (Albayrak ve diğ., 

2010). Toplam Flavanoid Tayini yöntemi, flavanoid alüminyum oluşumuna dayanmakta ve 430 

nm’de yapılan spektrofotometrik ölçümler sonucunda absorbanslar elde edilmektedir. 

Flavanoid içerik ml başına µg rutin eşdeğeri (RE) olarak ifade edildi (Djeridane ve diğ., 2006). 

Nekropsi ve dokuların alınması-hazırlanması 

Deney sonunda ise yoğun anestezi altında sıçanlara servikal dislokasyon yöntemiyle 

ötenazi uygulandı. Ötenaziyi takiben akciğer, karaciğer, gastroknemius kası ve seminifer tübül 

doku örnekleri alındı. Homojenizasyon için alınan doku örnekleri bistüri yardımıyla daha küçük 

parçalara ayrıldı ve 150 mM PBS, 7,4 ph ile sulandırılarak 2000 devirde 1-2 dakika süreyle 

homojenize edildi (IKA WERKE Yellowline OST Basic S2 Analog Overhead Stirrer, Athy, 

İrlanda). Homojenatlar, soğutmalı santrifüj cihazında +4oC’de 12000 x g 10 dakika santrifüj 

edildi. Santrifüj sonrasında elde edilen süpernatantlarda adropin ve ET-1 konsantrasyonları 

ELISA (sırasıyla; Katalog No: E1069Ra ve Katalog No: E0462Ra, Bioassay Technology 

Laboratory, Shangai, Çin) yöntemiyle ölçüldü. Hormonların dokulardaki konsantrasyon 

analizleri üretici firma önerileri doğrultusunda ilgili ELISA kitlerinde belirtildiği şekilde 

gerçekleştirildi. Her iki hormona ilişkin standart grafikler oluşturularak konsantrasyonlar 

hesaplandı. 

İstatistiksel analizler 

Verilerin değerlendirilmesi SPSS 22.0 (IBM Corp. Released 2013, IBM SPSS Statistics for 

Windows, Version 22.0, Chicago, Illinois, USA) programı kullanılarak yapıldı. Elde edilen 

verilerin dağılımı ve varyansların homojenliği Shapiro-Wilk ve Levene testleri ile belirlendi. 

Canlı ağırlık gibi tekrarlı ölçümde, ölçümlerinin değerlendirmesinde tekrarlayan ölçümler için 
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varyans analizi ve post hoc Bonferroni testleri kullanıldı. Grup ortalamaları arası farkın önem 

kontrolleri tek yönlü varyans analizi (One way ANOVA) ve farkın önemli olduğu durumlarda 

farkın hangi gruptan kaynaklandığını saptamak için post hoc Duncan testi kullanıldı. Normal 

dağılım gösteren verilerin korelasyon analizi için Pearson Korelasyon Analizi kullanıldı. 

Veriler ortalama ± standart hata (SE) olacak şekilde sunuldu. P < 0,05 anlamlı kabul edildi.  

Bulgular 

Canlı ağırlık 

Grupların haftalık ortalama canlı ağırlık değişimleri Tablo 1’de özetlendi. Zaman içinde 

tekrarlayan ölçümler için varyans analizi deney süresince zamanın canlı ağırlıklar üzerine 

etkisinin önemli olduğunu (P = 0,000) ancak zaman ile girişimler arasında önemli etkileşimler 

bulunmadığını gösterdi (Tablo 1). 

Tablo 1. Haftalık canlı ağırlık (CA) değişimleri (g) 

Grup 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

K 216±11 254±9 284±8 304±9 332±7 345±9 361±8 382±8 394±8 

E 213±12 245±9 269±9 293±11 312±12 323±11 339±12 362±12 375±13 

N 210±7 247±6 272±7 298±8 316±8 333±8 353±9 365±11 379±12 

NE 212±8 244±6 269±5 291±7 311±8 319±9 346±8 353±10 368±10 

Veriler ortalama ± SE olarak verilmiştir.  

Dokularda Adropin ve Endotelin-1 Konsantrasyonları 

Akciğer, karaciğer, gastroknemius kası ve seminifer tübüllerde adropin konsantrasyonu 

gruplar arasında büyük farklılıklar gösterdi. Akciğer adropin konsantrasyonu NE grubunda 

diğer gruplardan belirgin olarak daha yüksek bulundu (P = 0,001). Karaciğer adropin 

konsantrasyonu K grubunda N ve NE gruplarından daha yüksekti (P = 0,001), E grubu ile 

arasında bir fark tespit edilmedi. Gastroknemius kası adropin düzeyi üzerinde uygulamaların 

ayrı ayrı bir etkisi şekillenmedi ancak birlikte kombinasyonları adropin düzeyini belirgin olarak 

düşürdü (P = 0,002). Seminifer tübüllerde ise gastroknemius kasının aksine nar suyu ve egzersiz 

uygulamaları adropin konsantrasyonunu K ve NE gruplarına göre belirgin olarak artırdı (P = 

0,019) (Tablo 2). 
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Endotelin-1 ortalama düzeyleri akciğer ve gastroknemius kası doku örneklerinde 

gruplar arasında farklılık gösterdi. ET-1 konsantrasyonu K grubunda akciğer dokusunda N ve 

NE gruplarından (P = 0,004), gastroknemius kas dokusunda ise E ve N gruplarından (P = 0,021) 

belirgin olarak daha yüksekti. Karaciğer ve seminifer tübül ET-1 düzeyleri arasında bir fark 

tespit edilmedi (Tablo 3). 

Dokulardaki adropin ve ET-1 konsantrasyonları arasındaki ilişkiyi saptamak adına 

yapılan korelasyon analizinde negatif korelasyon yönünde bir eğilim olsa da istatistiksel olarak 

anlamlı değildi. 

Tablo 2. Adropin konsantrasyonlarının gruplara göre değişimi (ng/ml) 

Grup Akciğer Karaciğer Gastroknemius 
Kası Seminifer Tübül 

K 1,15±0,05 1,03±0,09 1,43±0,05 1,09±0,10 

E 1,11±0,03 0,79±0,06 1,47±0,04 1,37±0,06* 

N 1,29±0,11 0,62±0,04*** 1,66±0,06 1,38±0,10* 

NE 1,52±0,02***,ΔΔΔ, 

&&& 0,65±0,04*** 1,17±0,12**,ΔΔ, && 1,10±0,02Δ, &  

Veriler ortalama ± SE olarak verilmiştir. *P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001 Kontrol (K); ΔP 

< 0,05, ΔΔP < 0,01,  ΔΔΔP < 0,001 Egzersiz (E); &P < 0,05,  &&P < 0,01,  &&&P < 0,001 Nar suyu 

(N); gruplarına göre istatistiksel olarak farkı göstermektedir.  

Tablo 3. Endotelin-1 konsantrasyonlarının gruplara göre değişimi (ng/l) 

Grup Akciğer Karaciğer Gastroknemius 
Kası Seminifer Tübül 

K 71,21±12,09 28,38±1,34 42,40±3,74 32,08±4,83 

E 53,91±4,02 34,37±7,81 27,91±2,68* 37,14±4,16 

N 38,55±3,44** 37,89±4,65 30,49±2,99* 52,40±8,06 

NE 35,76±2,50** 35,28±5,11 34,04±3,25 49,03±2,33 

Veriler ortalama ± SE olarak verilmiştir. *P < 0,05, **P < 0,01 Kontrol grubuna göre 

istatistiksel olarak farkı göstermektedir.  
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Tartışma 

Düzenli yüzme egzersizi ve nar kullanımı genel sağlık durumunu olumlu yönde 

etkilemekte ve çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavi edilmesinde oldukça önemli rolleri 

bulunmaktadır. Ancak bu aracı mekanizmalar tam olarak anlaşılmış değildir ve daha fazla 

araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır (Moustafa ve Arisha, 2020). Ayrıca, özellikle yüksek 

antioksidan etkiye sahip nar suyunun adropin düzeyi üzerindeki etkisine ilişkin bir çalışmaya 

rastlanmamıştır.   

Adropinin adipozite, insülin dirençliliği ve glikoz intoleransını önlemede etkili olduğu, 

ayrıca kan akımı ve kapillar yoğunluğu düzenleyerek kardiyovasküler sistem üzerinde yararlı 

etkiler sergilediği yapılan çalışmalarda tespit edilmiştir (Kumar ve diğ., 2008; Lovren ve diğ., 

2010). Bu çalışmada egzersiz ve nar suyu kombinasyonu akciğer, ayrı ayrı uygulamaları ise 

seminifer tübüllerdeki adropin düzeyleri üzerinde belirgin bir artış sağlamıştır. Yapılan literatür 

incelemesinde egzersiz ve nar suyu uygulamalarının bahsi geçen dokulardaki adropin 

düzeylerine ilişkin bir bilgiye rastlanmamıştır. Bunun yanında şekillenen etkinin egzersiz ve 

nar suyu uygulamalarının oksidatif metabolizma üzerindeki etkisinden kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. Yüzme egzersizi pro-inflamatuvar sitokinlerin düzeyini azaltarak, bunun 

yanında anti-inflamatuvar sitokinlerin düzeyini ve glutatyon peroksidaz aktivitesini artırarak 

akciğer hasarına karşı etki gösterebilmektedir (Nakhaee ve diğ., 2020). Nar suyunun ise içerdiği 

polifenoller sayesinde anti-inflamatuvar bir ajan gibi rol oynadığı ve ayrıca antioksidan 

glutatyon (GSH) düzeyini artırdığı böylelikle akciğer ve prostat kanser hücrelerinin büyümesini 

inhibe edebildiği de ileri sürülmektedir (Sharma, McClees, Afaq, 2017). Chen ve diğ. 

(2019)’nin non-alkolik steatohepatitli farelerde yapmış oldukları bir çalışmada adropin 

uygulamasının glutatyon peroksidaz ekspresyonunu ve GSH düzeyini artırarak hepatosit 

hasarını hafiflettiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada da yüzme egzersizi ve nar suyu uygulamaları 

akciğer ve seminer tübüllerde GSH-adropin mekanizması üzerinden etki göstererek adropin 

düzeyinin artışını sağlamış olabilir. Bunun yanında egzersiz ve nar suyu uygulamalarının 

karaciğer ve kas dokularında belirgin bir etkisi şekillenmemiş, hatta her iki dokuda da egzersiz 

ve nar suyu kombinasyonu adropin düzeyinin azalmasına neden olmuştur. Bu çalışmaya benzer 

şekilde 6 hafta-yüzme egzersizinin (günde 1 saat, haftada 5 gün) gastroknemius kasında 

adropini kodlayan enerji homeostazis ilişkili gen (Enho) ekspresyonunu etkilemediği, ancak 

karaciğerde ilgili genin ekspresyonunu artırdığı gözlemlenmiştir (Moustafa ve Arisha, 2020). 
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Egzersiz ve nar suyu uygulamaları enerji metabolizmasında oldukça önemli olan karaciğer ve 

iskelet kası dokularında glikozun temini, taşınması ve intraselüler mekanizmalar yoluyla glikoz 

kullanımını artırmaktadır. Özellikle GLUT4, egzersiz-ilişkili glikoz alımında önemli bir 

fonksiyona sahiptir. Ayrıca, insülin dirençliliğinin azaltılmasında ve ilgili dokuların insüline 

karşı duyarlılığının artırılmasında da rolleri bulunmaktadır (Banihani ve diğ., 2014; Sylow, 

Kleinert, Richter, Jensen, 2017). Bunların yanında egzersiz ve nar suyu kombinasyonunun çok 

daha ekili olduğu ve nar kullanımının egzersiz performansını artırdığı ileri sürülmektedir 

(Wang ve diğ., 2016; Ammar ve diğ., 2018). Diyet ile indüklenmiş obez farelerde yapılan bir 

çalışmada adropin tedavisinin glikoz toleransını artırdığı, insülin dirençliliğini iyileştirdiği 

tespit edilmiştir. Ayrıca, iskelet kasında insülin ile indüklenen Akt fosforilasyonunu ve 

GLUT4’ün hücre yüzey ekspresyonunu artırdığı da saptanmıştır (Gao ve diğ., 2015). Bu bilgiler 

doğrultusunda nar suyu ve egzersiz kombinasyonu ve adropinin glikoz metabolizmasını benzer 

mekanizmalar aracılığıyla etkilemesinden dolayı nar suyu ve egzersiz kombinasyonunun 

özellikle karaciğer ve iskelet kası dokularında adropin düzeyini negatif geri bildirim yoluyla 

azaltmış olabileceği düşünülmektedir. 

Endotelin-1 endotel hücreleri ve fibroblastlardan salgılanmaktadır. Endotelin A ve B 

reseptörleri aracılığıyla düz kas hücrelerinde miyojenik ve inflamatuvar özellikleri 

bulunmaktadır. Bu çalışmada akciğer ET-1 düzeyi, adropin düzeyine zıt olarak kontrol 

grubunda nar suyu uygulananlara göre daha yüksek bulundu. Bu çalışmaya benzer olarak 

pulmoner arteriyal hipertansiyonlu sıçanlarda nar ekstraktının 2 ve 4 haftalık süreçlerde 

pulmoner arterlerde ET-1 ekspresyonunu azalttığı tespit edilmiştir (Rahman, Putri, Utamayasa, 

2020). Bu çalışmada, ayrıca egzersiz ve nar suyu uygulamaları ET-1 konsantrasyonunu 

gastroknemius kasında düşürmüştür. Nar suyu içerdiği yüksek polifenol ve nitrat sayesinde 

iskelet kaslarında oksijenizasyonu, egzersiz performansını ve toleransını artırır (Bailey, 

Vanhatalo, Winyard, Jones, 2012; Bescos, Sureda, Tur, Pons, 2012; Ferguson ve diğ., 2013). 

Bu etkilerin temelini oluşturan mekanizma nitrik oksit sentaz aktivitesi ve nitrik oksit 

üretiminin artışı ile ilişkili olabilir. Bunun yanında 8 haftalık egzersiz uygulamalarının iskelet 

kaslarında kapillar yoğunluğu artırdığı da ifade edilmiştir (Cocks ve diğ., 2013). Kapillar 

yoğunluğun artışında NO üretimi önemli rol oynar (Hudlicka, Brown, May, Zakrzewicz, Pries, 

2006). Ayrıca, insanlarda tek bacak-ergometre egzersizleri sonrasında egzersiz yapmayan kas 

dolaşımında ET-1 düzeyinde artış tespit edilirken, egzersiz yapan kasta böyle bir artış 



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

445 
 

şekillenmemiştir (Maeda ve diğ., 1997). Sonuçta, egzersiz ve nar suyu uygulamaları NO üretimi 

ve biyokullanımını artırarak ve ET-1 düzeyini azaltarak etki göstermiş olabilirler.  

Sonuç 

Düzenli egzersiz ve nar kullanımı çeşitli mekanizmalar aracılığıyla farklı organ ve 

dokularda adropin ve endotelin-1 konsantrasyonlarını etkileyebilir. Sağlıklı sıçanlardan elde 

edilen bu veriler, enerji metabolizması veya kardiyovasküler sistem bozuklukları ile seyreden 

bir takım hastalıklardaki egzersiz ve/veya antioksidan içeriği yüksek nar gibi besinlerin 

kullanımı ile alternatif tedavi seçeneklerinin belirlenmesi ve şekillenen mekanizmaların daha 

iyi anlaşılmasında yardımcı olabilir. 

Bu çalışma TÜBİTAK-1002 Hızlı Destek tarafından desteklenmiştir. 
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Özet 

İklim değişikliği bitkisel üretimde birçok biyotik ve abiyotik stres faktörünün açığa çıkmasına 

neden olurken, artan sıcaklık ve değişen yağış rejimi nedeniyle gıda güvenliğini önemli 

derecede etkilemektedir. Su stresi ve kısıtlı sulama koşulları mısır bitkisinde verim ve kalite 

kayıplarına yol açan en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Yapılan çalışmada tam ve 

kısıtlı sulama koşullarının hibrit mısır çeşitlerinde klorofil içeriği, verim ve kalite özellikleri 

üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Aydın ekolojik koşullarında iki farklı 

sulama rejimi; tam sulama (%100 Tarla Kapasitesi) ve kısıtlı sulama (%50 Tarla Kapasitesi) ile 

6 farklı hibrit mısır çeşitleri (DKC6630, PL538, 72M80, 75M75, PL700, PR31G98) 

kullanılmıştır. Araştırma 2019 yılında tesadüf blokları bölünmüş parseller deneme deseninde 3 

tekerrürlü olacak şekilde kurulmuş ve SPAD klorofil içeriği, verim ve kalite özellikleri (ham 

kül, lif, yağ, protein ve nişasta oranı) belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre sulama 

rejimlerine bağlı olarak mısır bitkisinde tam sulama koşulunda verim ve klorofil içeriğinde 

artışa neden olurken, kısıtlı sulama koşulu ise kalite özelliklerinde olumlu etkiye neden olarak 

istatistiksel düzeyde önemli farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. En yüksek tane 

verimi tam sulama koşulunda PL700 çeşidinde tespit edilmiştir. 75M75 ve DKC6630 çeşitleri 

ise kısıtlı sulama koşulunda yüksek verim veren ve verim stabilitesi yönünden ön plana çıkan 

çeşitler olmuştur. Çalışmada sonuç olarak tarımsal üretimde su kaynaklarının etkin kullanılması 

gerektiği aksi halde gelecekte mısır tarımında yüksek sıcak ve su stresi faktörlerinin önemli 

verim ve kalite kayıplarına yol açabileceği anlaşılmıştır.   

Anahtar kelimeler: mısır, su stresi, kısıtlı sulama, verim, kalite  
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Effect of Full and Deficit Irrgation on Chlorophyll (SPAD) Content, Yield and Quality 

Properties of Hybrid Corn Varieties 

Abstract 

Climate change causes many biotic and abiotic stress factors for crop production and already 

affecting food security due to increasing temperature and changing precipitation amount. Water 

stress and deficit irrigation are the most important factors mainly cause yield and quality 

decrease of corn. In the study it is aimed to assessment of full and deficit irrigation on 

chlorophyll content, yield and quality traits of hybrid corn varieties. For this purpose, full 

(100% Field Capacity) and deficit (50% Field Capacity) irrigation regimes were applied to 6 

different hybrid corn varieties (DKC6630, PL538, 72M80, 75M75, PL700, PR31G98) in Aydın 

ecological conditions. Experiment was conducted in randomized blocks-split plots 

experimental design with three replications in 2019 and chlorophyll (SPAD) content, yield and 

quality traits (crude ash, fiber, fat, protein and starch content) were determined. The results 

showed that different irrigation regimes applied has statistically significant effect on yield and 

chlorophyll content in full irrigation condition with increasing level but on the contrary quality 

values increased in deficit irrigation condition. The maximum grain yield was obtained in full 

irrigation condition with PL700 hybrid corn variety. 75M75 and DKC6630 hybrid corn 

varieties came to the forefront for grain yield stability under deficit irrigation condition. As a 

result of the study water resources used in agriculture must be used efficiently, otherwise under 

hot climate and water stress conditions there may be yield and quality losses of corn in the 

future.    

Key words: corn, water stress, deficit irrigation, yield, quality 

Giriş 

Mısır (Zea mays L.) bitkisi tahıllar içerisinde ekim alanı bakımından Dünya’da buğdaydan 

sonra en fazla ekimi yapılan (197 bin ton) ve üretim miktarı bakımından ise 1,1 milyar ton 

değeri ile en fazla üretim miktarına sahip olan tahıl türüdür. Ülkemizde ise mısır ekim alanı 

638.065 ha ile toplam tahıl ekim alanının yaklaşık %6’lık bir kısmını, üretim miktarı 6 milyon 

ton ile de toplam tahıl üretiminin yaklaşık %17,4’lük bir kısmını karşılamaktadır (Faostat, 

2019). İnsan beslenmesinin yanı sıra hayvan beslenmesinde ve endüstride birçok alanda 

kullanım özelliği bulunan mısır bitkisi önemli derecede ekonomik öneme sahiptir. İnsan 

beslenmesinde günlük kalori ihtiyacının yaklaşık %11’lik bir kısmını karşılayan mısır bitkisi, 
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Dünya’da üretimi yapılan mısırın %27’si insan beslenmesinde kullanılırken büyük bir 

çoğunluğu hayvan beslenmesinde yem olarak tüketilmektedir (Alp ve Koca, 2020). Sıcak iklim 

tahılı olan mısır bitkisi C4 bitkisi olması nedeniyle güneş enerjisini en verimli oranda 

kullanmaktadır. Ancak diğer bitkilerde olduğu gibi mısır bitkisinde verim miktarı yaprak ve 

diğer organlardan koçana besin maddesi taşınmasına bağlıdır. Özellikle asimilasyon hızı, su, 

ışık, sıcaklık, karbondioksit ve bitki besin element alımının yanında hücre fizyolojisi, yaprak 

alanı ve şekli gibi hem çevre hem de genetik özelliklerden önemli düzeyde etkilenmektedir 

(Akdoğan ve Kara, 2020). Son yıllarda etkileri daha da belirgin hale gelen iklim değişikliği 

nedeniyle birçok bitkide çevresel faktörlere bağlı olarak verim düşüklüğüne neden olmaktadır. 

Tarımsal üretimin büyük oranda çevre faktörlerine bağlı olması iklim değişikliğinin olumsuz 

etkilerinin gıda güvenliği ve üretimini büyük oranda tehdit etmektedir. Sıcaklık, kuraklık, 

tuzluluk, su kıtlığı ve sel iklim değişikliğinin neden olabileceği en önemli abiyotik stres 

faktörlerin başında gelmektedir (Reynolds ve Ortiz, 2010). Akdeniz ikliminin görüldüğü yarı-

kurak bölgelerde yazlık olarak yetiştirilen bitkilerde özellikle su kaynaklarının kısıtlı olması 

nedeniyle çiftçileri ve bitkisel üretimi önemli derecede etkilemektedir. Kısıtlı sulama 

koşullarında yetiştirilen mısır bitkisinde tane verimi kuraklıktan dolayı %10-76 düzeyinde 

azalabilmektedir (Mansouri-Far vd., 2010). İklime bağlı olarak değişen bitki verimi birçok 

bitkide su stresine karşı farklı oranda etkilerini göstermesine rağmen su stresi ile özellikle 

klorofil içeriği, yaprak nispi nem içeriği, yaprak su potansiyelini etkilemektedir. Kuraklık stresi 

nedeniyle özellikle fotosentez miktarı, transpirasyon miktarı, stomatal iletkenlik ve su kullanım 

etkinliği önemli oranda azalmaktadır (Uçak, 2017). Yaprak klorofil miktarı ve fotosentetik 

aktivite özellikle bitkide besin madde birikimi ve taneye taşınımı bakımından önemli bir kriter 

olmaktadır. Kurak koşullarda bitkinin yeşil kalma süresi ve bitkideki fotosentez depo ürünleri 

özellikle tane dolum döneminde taneye daha fazla asimilat birikimine neden olarak verimde 

artış meydana getirmektedir. Yüksek sıcaklık stresi koşullarında tane dolum dönemi boyunca 

fotosentetik aktivite yapraklarda hızla yaşlanmaya ve klorofil (SPAD) içeriğindeki azalma 

nedeniyle azalmaktadır (Yan vd., 2017). SPAD 502 klorofil metre özellikle yapraklardaki 

klorofil miktarının belirlenmesinde ve dolaylı olarak bitkideki azot durumunu kontrol etmek 

amacıyla kullanılmaktadır. Bitkilerdeki azot durumunun belirlenmesinde kullanılan SPAD 

metre azot kullanım etkinliğinin arttırılması nedeniyle verim yönünden önemli bilgiler 

sağlamaktadır (Martìnez ve Guiamet, 2004). Akdeniz ikliminin hâkim olduğu Aydın ekolojik 

koşullarında yaz döneminde meydana gelen yüksek sıcaklıklar nedeniyle topraktaki nem 
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durumu mısır bitkisinin verim potansiyelini etkileyen en önemli unsur olmaktadır. Son yıllarda 

iklim değişikliği nedeniyle yağış rejimindeki düzensizlik, ani ve şiddetli yağışlar, ani ve yüksek 

düzeyde sıcaklık koşulları nedeniyle mısır bitkisinde önemli oranda verim ve kalite kayıplarına 

yol açacağı düşünülmektedir. Bu nedenle yapılan çalışmada Aydın ekolojik koşullarında tam 

ve kısıtlı sulama uygulamalarının hibrit mısır çeşitlerinde klorofil miktarı (SPAD), verim ve 

tane kalitesi değişimleri incelenerek sulama faktörünün mısır bitkisinin gelişimi ve çeşitler 

üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Materyal ve Metod 

Çalışma, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği 

deneme alanlarında 2019 yılı ana ürün koşullarında yürütülmüştür. Tesadüf blokları bölünmüş 

parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülen tarla denemesinde ana faktör su 

uygulamaları (%100 ve %50 Tarla Kapasitesi), alt faktör olarak ise 6 adet hibrit mısır çeşitleri 

(DKC6630, PL538, 72M80, 75M75, PL700, PR31G98) kullanılarak, parsel boyutları 16,8 m2 

(uzunluk 6 m, genişlik 2,8 m) olarak yürütülmüştür. PR31G98 çeşidi bölgede uzun yıllardan 

beri tercih edilen tanelik mısır çeşidi olması nedeniyle çalışmada standart çeşit olarak 

kullanılmıştır. Tarla denemesinin yürütüldüğü alandan alınan toprak örneğinin analiz 

sonuçlarına göre; kumlu-tınlı bünyeye sahip olduğu ve hafif alkali pH düzeyinde (8,3) olduğu, 

tuz oranı ve organik madde miktarının (%1,7) düşük olduğu anlaşılmaktadır. Toprakta bulunan 

besin elementlerinin miktarına bakıldığında ise genel olarak kükürt miktarının (7,8 mg/kg) 

düşük, fosfor (10,7 ppm), potasyum (305 ppm), kalsiyum (1745 ppm) ve magnezyum 

miktarının ise yüksek (475 ppm) olduğu görülmektedir (Çizelge 1).  

Çizelge 1. Çalışmanın Yürütüldüğü Alanın Toprak Analiz Sonuçları 

P K Ca Mg S Na Toplam tuz Organik madde 

ppm ppm ppm ppm mg/kg ppm % % 

10,7 305 1745 475 7,8 95 0,032 1,7 

 

Araştırmada kısıtlı ve tam sulama dozları toprağın su tutma kapasitesi basınçlı membran aleti 

ile bozulmamış toprak örneklerinin 1/3 atmosferik basınçta tuttukları nem miktarının 

belirlenmesiyle; solma noktası da bozulmuş toprak örneklerinde basınçlı membran aleti 

kullanılarak 15 atmosferlik basınçta tutulan nem miktarının belirlenmesiyle tayin edilmiştir. 

Hacim ağırlığı ise bozulmamış toprak örneklerinde silindir yöntemine göre saptanmıştır 

(Yeşilsoy ve Güzeliş, 1966). Çalışmada sulama konularına mısır bitkileri 8 yapraklı döneme 
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(V8) geldiklerinde başlanmış ve sulamalar 7 günde bir olmak üzere damla sulama sistemi ile 

yapılmıştır. Sulama amacıyla ø75'lik PVC ana boru hattından ø32'lik PVC manifold boru 

hatlarına ve ardından her parsele döşenmiş olan ø16'lık lateral damlama boru hatlarına (25 cm, 

2 lt/saat debi) verilmiştir. Konulara uygulanan sulama suyu; A sınıfı buharlaşma kabından 

meydana gelen birikimli buharlaşma miktarının farklı katsayılar ile çarpımına dayalı olarak 

hesaplanmıştır. Haftalık olarak buharlaşma miktarının hesaplanması ile buharlaşan miktarın 

tamamı %100 tarla kapasitesi (%100 T.K), yarısı ise %50 tarla kapasitesi (%50 T.K) 

parsellerine uygulanmıştır. Denemenin yürütüldüğü 2019 yılında Nisan-Eylül ayları arasındaki 

aylık ortalama sıcaklık ve yağış miktarı değerleri uzun yıllar ortalaması ile karşılaştırmalı olarak 

Çizelge 2'de verilmiştir. İklim verileri incelendiğinde; ekim öncesi Nisan ayında yeterli 

düzeyde yağışın olduğu ancak mısır bitkilerinin ekildiği (09.05.2019) tarihten itibaren Mayıs 

ayında yağış miktarının uzun yıllara oranla düştüğü gözlemlenmiştir. Haziran ayında ani ve 

uzun yıllara oranla yüksek düzeyde yağış miktarı meydana gelirken diğer aylarda (Temmuz, 

Ağustos ve Eylül) oldukça düşük düzeyde yağış meydana gelmiştir. Sıcaklık ortalamaları 

incelendiğinde ise genel olarak uzun yıllara oranla sıcaklıkların çok fazla değişmediği ancak 

Ağustos ayında daha yüksek sıcaklık ortalamasının olduğu söylenebilir (Çizelge 2).  

Çizelge 2. Denemenin yürütüldüğü 2019 yılı mısır yetiştirme sezonundaki iklim verileri  

 Yağış (mm) Sıcaklık (°C)  
Aylar Ortalama  

(2019) 
Uzun Yıllar  
(1940-2016) 

Ortalama  
(2019) 

Uzun Yıllar  
(1940-2016) 

Nisan 59,2 48.8 15,2 15.9 
Mayıs 8,3 35.1 20,8 20.9 
Haziran 97,7 13.6 26,2 25.8 
Temmuz 0,2 3.8 27,2 28.4 
Ağustos 0,0 2.2 28,1 27.6 
Eylül 11,8 12.8 23,1 23.5 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Koçarlı İstasyonu 
 

Sulama dozlarının mısır çeşitlerinde etkisinin belirlenmesinde yaprak klorofil içeriği (SPAD), 

tane verimi (kg/da), tanede ham kül (%), ham yağ (%), ham lif (%), ham protein (%) ve ham 

nişasta oranları (%) belirlenmiştir. Bu amaçla bitkiler tepe püskülü çıkarma dönemine (VT: 

26.07.2019) geldiğinde her parselde 5 bitkide Konica® Minolta SPAD portatif ölçüm cihazı ile 

yaprak klorofil içeriği saptanmıştır. Bitkiler hasat olgunluğuna geldiğinde ise her parselde kenar 

tesirleri alındıktan sonra kalan bitkilerde koçanlar toplanarak koçanda tane ayırma makinesinde 

harman işlemleri yapılmıştır. Hasat edilen tanelerde kalite analizleri için Aydın Adnan 
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Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Laboratuvarında 

(TARBİYOMER) bulunan Bruker MPA marka NIR spektrofotometresinde taneler un haline 

getirildikten sonra analizleri yapılmıştır (Gislum vd., 2004). Elde edilen veriler SAS (SAS 9, 

NC, USA) istatistik programında analize tabi tutularak ortalamaların karşılaştırılmasında LSD 

testi kullanılmıştır.  

Bulgular ve Tartışma  

Çalışma kapsamında incelenen özelliklere ilişkin varyans analiz sonuçları Çizelge 3’te 

verilmiştir. Varyans analiz sonuçlarına göre Su faktörü ham yağ oranı dışında tüm 

parametrelerde 0,01 düzeyinde istatistiksel anlamda önemli bulunmuştur. Çeşit ve Su*Çeşit 

interaksiyonu ise klorofil, verim ve kalite özellikleri bakımından istatistiksel düzeyde önemli 

farklılıklar meydana getirerek parametreler arasında 0,01 düzeyinde önemli fark meydana 

geldiği sonucuna ulaşılmıştır (Çizelge 3.). Özellikle Su*Çeşit interaksiyonun önemli bulunması 

çeşitlerin sulama dozlarından önemli düzeyde etkilenerek verim ve kalite özelliklerinin 

değişmesine neden olduğu söylenebilmektedir.  

Çizelge 3. Varyans Analiz Sonuçları 
 
Varyasyon 
Kaynağı 

Klorofil 
SPAD 

Tane  
Verimi 

Ham Kül 
Oranı 

Ham Yağ 
Oranı 

Ham Lif 
Oranı 

Ham Protein 
Oranı 

Ham Nişasta 
Oranı 

Su 355,32** 890003,56** 0,004** 0,001 öd 0,024** 1,18** 60,29** 
Çeşit 39,45** 74634,55** 0,010** 0,301** 0,018** 0,950** 8,72** 
Su*Çeşit 36,14** 77523,58** 0,003** 0,022** 0,034** 0,934** 6,84** 
Hata 3,97 4715,59 0,000 0,002 0,001 0,017 0,311 
Genel 23,80 50843,85 0,002 0,047 0,009 0,314 4,172 
öd: önemli değil; *: 0,05; **: 0,01 düzeyinde önemli 
 

Yaprak Klorofil (SPAD) İçeriği  

Gerçekleştirilen tarla denemesinde farklı su dozu uygulamaların ve mısır çeşitlerinin yaprak 

klorofil içeriğide ilişkin ortalama değerler Çizelge 4’de verilmiştir. Buna göre yaprak klorofil 

içeriği tam sulama koşullarında daha yüksek bulunarak %100 T.K 46,43 değeri ile en yüksek 

ortalamaya sahip olmuştur. Çeşitler arasında ise klorofil değerleri 46,88-40,38 arasında 

değişerek en yüksek değer 72M80 çeşidinde elde edilmiştir.  

Çizelge 4. Tepe Püskülü Çıkartma (VT) Dönemi SPAD Klorofil İçeriğine ait Ortalama 
Değerler 
 
 DKC6630 PL538 72M80 75M75 PL700 PR31G98 Su Ort. 
% 100 TK 47,30 b 46,00 bc 52,60 a 46,36 b 46,56 b 39,76 d 46,43 A 
% 50 TK 41,66 d 39,86 d 41,16 d 34,50 e 42,70 cd 41,00 d 40,15 B 
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Çeşit Ort. 44,48 B 42,93 B 46,88 A 40,43 C 44,63 AB 40,38 C  
Lsd Su: 1,37; Lsd Çeşit: 2,38; Lsd Su*Çeşit: 3,37 
 
Genel olarak tepe püskülü çıkartma döneminde ölçülen klorofil içeriği bitkilerde kısıtlı sulama 

koşullarında daha düşük değer aldığı ve klorofil içeriğinin azalarak bitkilerdeki fotosentez 

aktivitesinin daha da düştüğü açıklanabilir. En yüksek klorofil içeriği %100 T.K’de 72M80’de 

elde edilirken, en düşük değer %50 T.K’de 75M75’te tespit edilmiştir (Çizelge 4). 72M80 ve 

75M75 çeşitlerinde tepe püskülü çıkartma dönemindeki klorofil içeriği tam sulama koşullarında 

yüksek iken %50 T.K’de oldukça düştüğü belirlenmiştir. Kısıtlı sulama koşullarında özellikle 

bu çeşitlerde klorofil içeriğinin azalmasına neden olmuştur. Ana ürün koşullarında yetiştirilen 

mısır çeşitlerinde periyodik olarak alınan SPAD klorofil ölçümleri 53,1-61,5 değerleri arasında 

değiştiği çalışmamızda elde edilen SPAD değerlerinden daha yüksek değerler aldığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Ancak kullanılan çeşitlerde farklılık ve klorofil ölçüm zamanı b değerler üzerinde 

önemli oranda etkili olabilmektedir (Erdoğan ve Koca, 2020). Khayatnezhad ve Gholamin 

(2012)’nin yapmış oldukları çalışmalarında kuraklığa tolerans çeşit geliştirme çalışmalarında 

kısıtlı sulama koşullarında yüksek verim ve stabilitesi gösteren çeşitlerin tercih edilmesi 

gerekmektedir ifadesini kullanmışlardır. Ayrıca kısıtlı sulama koşullarında yaprak klorofil 

içeriğinde büyük oranda değişim olmayan ve yapraktaki klorofil miktarı sabit kalan çeşitlerin 

kuraklığa toleransta daha başarılı olduklarını savunmuşlardır. Araştırıcılar yaptıkları 

çalışmalarında da tam sulama koşullarında klorofil içeriğinin kısıtlı sulama koşullarına göre 

daha yüksek değerler aldığı sonucuna ulaşarak çalışmamızda elde edilen sonuçlar ile uyum 

sağlamaktadır.   

Tane Verimi (kg/da) 

Mısır çeşitlerinin tane verimine su dozu uygulamaları önemli düzeyde etki etmiştir. Kısıtlı 

sulama koşullarında mısır çeşitlerinde verim önemli düzeyde azalarak %50 T.K’de 1066 kg/da 

değeri elde edilirken, tam sulama koşullarında ortalama verim değeri 1380,5 kg/da olarak 

bulunmuştur. Kısıtlı sulama koşullarında yaklaşık olarak %22 oranında verimde kayıplar 

meydana gelirken topraktaki nem düzeyinin ve sulama miktarının bitkilerin verim performansı 

ve ekonomik kazanç açısından önemli düzeyde azalmaya neden olacağı anlaşılabilir. Özellikle 

son yıllarda artış gösteren iklim değişikli ve olumsuz etkileri nedeniyle bölgede yağış 

düzensizliği ve barajlardaki doluluk oranlarının azalması nedeniyle bölgemizdeki yazlık 

bitkilerde önemli verim kayıpları meydana gelme ihtimali yüksektir. Elde edilen sonuçlarda 

özellikle çeşitlerin sulama dozlarına karşı tane verimi yönünden önemli düzeyde farklı tepki 
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verdiği anlaşılmaktadır. Su*Çeşit interaksiyonu açısından özellikle PL538 tam sulama 

koşullarında önemli düzeyde verim elde ederken, kısıtlı sulama koşullarında verim miktarı 

yönünden önemli düzeyde düşüş göstermiştir. Kısıtlı sulama ve kuraklık koşullarında PL538’de 

önemli düzeyde verim kayıpları meydana gelebileceği anlaşılmaktadır.  

Çizelge 5. Sulama Dozlarının Mısır Çeşitlerinde Tane Verimi Üzerine Etkisi 
 
 DKC6630 PL538 72M80 75M75 PL700 PR31G98 Su Ort. 
% 100 TK 1365,7 bc 1345,8 bc 1394,6 b 1263,3 cde 1628,1 a 1285,5 bcd 1380,5 A 
% 50 TK 1165,0 ef 710,8 h 1042,0 g 1215,0 def 1115,6 g 1147,6 efg 1066,0 B 
Çeşit Ort. 1265,4 B 1028,3 C 1218,3 B 1239,2 B 1371,9 A 1265,4 B  
Lsd Su: 47,47; Lsd Çeşit: 82,22; Lsd Su*Çeşit: 116,28 
 
Verim stabilitesi yüksek olan çeşit ise 75M75 olmuş ve kısıtlı sulama koşullarında verim 

değerinde önemli düzeyde azalma meydana gelmemiştir. Ancak kısıtlı sulama koşulundan 

75M75 ön plana çıkmış olsa da verim yönünden en yüksek değer %100 T.K’de PL700 1628,1 

kg/da değerini alarak en yüksek verim değerine ulaşmıştır. Çeşitler arasında bu nedenle en 

yüksek ortalamaya sahip olan PL700 1371,9 kg/da değeri almıştır. En düşük değer ise kısıtlı 

sulama koşullarında verim değerinde önemli düzeyde azalma tespit edilen PL538 olmuştur.  

Çeşit ortalamaları incelendiğinde DKC6630, 72M80, 75M75 ve PR31G98 aynı istatistiki 

grupta yer alarak verim değerleri ve istatistiksel anlamda aralarında herhangi bir fark meydana 

gelmemiştir (Çizelge 5). Çalışmamızda kısıtlı sulama koşullarında önemli verim kayıpları 

meydana gelmiştir. Mısır bitkisi tepe püskülü çıkartma döneminden tane dolumu bitimine kadar 

su stresine oldukça hassastır. Kısıtlı sulama ile birlikte artan topraktaki su ihtiyacı su stresine 

yol açmakta ve kısıtlı sulama koşullarında tam sulamaya oranla tane veriminde önemli düşüler 

yaşanmaktadır (Aydınşakir vd., 2013). Diyarbakır koşullarında yürütülen bir araştırmada 

tanelik mısır çeşitlerinin tane verimi değerlerinin 1232,6-1518,10 kg/da değerleri arasında 

değiştiği, Aydın ekolojik koşullarında ise hem silajlık hem de tanelik mısır çeşitlerinin verim 

değerlerinin 1177,3-1703,4 kg/da arasında değiştiği belirtilmiştir (Kılınç vd., 2018; Alp ve 

Koca, 2020). Çalışmada elde edilen verim değerlerinin bazı çeşitler bazında yüksek ve uyumlu 

olduğu ancak genel olarak düşük kaldığı bu durumun öncelikle denem alanındaki toprağın 

kumlu-tınlı yapıda oldukça geçirgen olması ve kısıtlı sulama koşullarındaki verimlerin 

düşüklüğünden kaynaklanabileceği söylenebilir. Kısıtlı sulamanın vejetatif gelişme döneminde 

uygulanması ile mısır bitkisinde verimin %50 düzeyinde azaldığı, verimin öncelikle koçanda 
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tane sayısındaki azalma ve daha sonra tane ağırlığı değerlerindeki düşmeden dolayı 

gerçekleştiği belirtilmiştir (Pandey vd., 2000). 

Tanede Ham Kül Oranı (%) 

Farklı sulama uygulamaların hibrit mısır çeşitlerinde tanede ham kül oranına ilişkin ortalama 

değerleri ve istatistiki gruplandırmalar Çizelge 6’da verilmiştir. Elde edilen ortalama değerler 

incelendiğinde en yüksek kül oranı (%1,30) kısıtlı sulama koşulu olan %50 T.K’de 

belirlenmiştir. Çeşitler arasında da ham kül oranı bakımından istatistiki anlamda önemli 

farklılıklar bulunurken en yüksek kül oranı (%1,33 ve %1,32) DKC6630, PL700 ve 

PR31G98’da bulunmuştur. En düşük kül oranı ise %1,22 değeri ile 72M80’te tespit edilmiştir.  

Çizelge 6. Sulama Dozlarının Mısır Çeşitlerinde Tanede Ham Kül Oranına Etkisi 
 
 DKC6630 PL538 72M80 75M75 PL700 PR31G98 Su Ort. 
% 100 TK 1,32 bc 1,29 d 1,23 e 1,27 d 1,27 d 1,32 bc 1,28 B 
% 50 TK 1,32 bc 1,26 d 1,21 e 1,31 c 1,37 a 1,34 b 1,30 A 
Çeşit Ort. 1,32 A 1,27 B 1,22 C 1,29 B 1,32 A 1,33 A  
Lsd Su: 0,01; Lsd Çeşit: 0,01; Lsd Su*Çeşit: 0,02 
 
Su*Çeşit interaksiyonu bakımından ortalama değerler incelendiğinde ise en yüksek değer 

(%1,37) %50 T.K’de PL700’te elde edilirken, en düşük değer (%1,21) %50 T.K’de 72M80 ’te 

bulunmuştur. 72M80 hem tam sulama hem de kısıtlı sulama koşullarında çeşitler bazında en 

düşük değer aldığı anlaşılarak ham kül oranındaki düşüklüğün genetik özellik bakımından 

etkilendiği ifade edilebilir.  

Tanede Ham Yağ Oranı (%) 

Farklı sulama uygulamalarının mısır çeşitlerinde tanede ham yağ oranı ortalama değerleri 

Çizelge 7’de verilmiştir. Elde edilen ortalama değerleri ve varyans analiz sonuçları dikkate 

alındığında sulama uygulamalarının mısır çeşitlerinde tanede ham yağ oranı bakımından önemli 

farklılıklara yol açmadığı anlaşılmaktadır. Tam ve kısıtlı sulama uygulamaları arasında tanede 

ham yağ oranı bakımından herhangi bir fark oluşmamıştır. Sulama uygulamaları yağ oranı 

bakımından etki etmezken genetik faktörün tanede ham yağ oranı üzerinde etkili olduğu çeşitler 

arasında belirlenen 0,01 düzeyindeki istatistiksel düzeyde farklılık ile anlaşılmaktadır. Çeşitler 

bazında tanede ham yağ oranı bakımından en yüksek değer %3,13 ile 72M80’te bulunurken, en 

düşük değer %2,70 ile 75M75’te tespit edilmiştir.  

Farklı bakteri uygulamaları arasında kuru kök ağırlığı bakımından önemli farklar ortaya 

çıkmıştır.  

Çizelge 7. Sulama Dozlarının Mısır Çeşitlerinde Tanede Ham Yağ Oranına Etkisi 
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 DKC6630 PL538 72M80 75M75 PL700 PR31G98 Su Ort. 
% 100 TK 2,74 d 2,97 b 3,23 a 2,67 def 2,60 f 2,66 ef 2,81 
% 50 TK 2,83 c 3,05 b 3,03 b 2,73 de 2,47 g 2,67 def 2,80 
Çeşit Ort. 2,79 C 3,01 B 3,13 A 2,70 D 2,53 E 2,66 D  
Lsd Çeşit: 0,05; Lsd Su*Çeşit: 0,07 
 
Su*Çeşit interaksiyonu bakımından istatistiksel anlamda 0,01 düzeyinde önemli düzeyde 

farklılık tespit edilirken en yüksek değer %100 T.K’de 72M80’te %3,23 değeri ile bulunurken, 

en düşük değer %50 T.K ile PL700’te %2,47 değeri ile bulunmuştur. Kısıtlı sulama koşullarında 

genel olarak çeşitlerin ham yağ oranlarında azalma meydana geldiği anlaşılmaktadır.  

Tanede Ham Lif Oranı (%) 

Farklı sulama uygulamaların hibrit mısır çeşitlerinde tanede ham lif oranına ilişkin ortalama 

değerler Çizelge 8’de verilmiştir. Ham lif oranı değerlerinde Su, Çeşit ve Su*Çeşit 

interaksiyonu bakımından 0,01 düzeyinde istatistiksel anlamda önemli düzeyde farklılık 

meydana gelmiştir. Sulama dozları bakımından %50 T.K %1,62 değeri ile en yüksek 

ortalamaya sahip olurken, en düşük değer %100 T.K’de %1,56 değeri ile elde edilmiştir.   

Çizelge 8. Sulama Dozlarının Mısır Çeşitlerinde Tanede Ham Lif Oranına Etkisi 
 
 DKC6630 PL538 72M80 75M75 PL700 PR31G98 Su Ort. 
% 100 TK 1,56 de 1,66 bc 1,51 f 1,56 def 1,70 ab 1,39 g 1,56 B 
% 50 TK 1,55 def 1,61 cd 1,70 ab 1,72 a 1,53 ef 1,60 d 1,62 A 
Çeşit Ort. 1,56 B 1,63 A 1,61 A 1,64 A 1,61 A 1,49 C  
Lsd Su: 0,02; Lsd Çeşit: 0,04; Lsd Su*Çeşit: 0,05 
 
Çeşitler bakımından en yüksek ham lif oranı değerleri denemede kullanılan birçok çeşitte 

(PL538, 72M80, 75M75 ve PL700) tespit edilirken, en düşük değer %1,49 ile PR31G98’da 

bulunmuştur.   

Ham lif oranı değerleri mısır çeşitlerinde sulama dozlarına bağlı olarak değişerek en yüksek 

ham lif oranı hem %50 T.K’de hem de %100 T.K’de 72M80 ve PL700 çeşitlerinde 

bulunmuştur. DKC6630, PL538 ve PL700’te kısıtlı sulama koşullarında ham lif oranı azalırken, 

72M80, 75M75 ve PR31G98’da tanede ham lif oranının arttığı gözlemlenmiştir ve çeşitlerinde 

tanede lif oranı bakımından sulama dozlarına farklı reaksiyon gösterdiği söylenebilir. 

Tanede Ham Protein Oranı (%) 

Mısır çeşitlerinde tam ve kısıtlı sulama koşullarında elde edilen tanede ham protein oranı 

ortalama değerleri Çizelge 9’da verilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre protein oranı değerleri 

kısıtlı sulama koşullarında artarken, tam sulama koşullarında azalma eğilimi göstermiştir. Tane 
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verimi ile genel olarak negatif ilişkili bulunan protein oranı değerleri çalışmamızda da verim 

artışı ile birlikte protein oranının azaldığı bulunmuştur (Al-Naggar vd., 2016). Mısır çeşitleri 

arasında ise en yüksek protein oranı değeri %9,66 ile PL700’te bulunurken, en düşük değer ise 

%8,65 ile 72M80’te bulunmuştur. Çeşit ortalamaları dikkate alındığında tane verimi yönünden 

de en yüksek değeri alan PL700 protein oranı bakımından da yüksek değer alarak ön plana 

çıkmıştır.  

Çizelge 9. Sulama Dozlarının Mısır Çeşitlerinde Tanede Ham Protein Oranına Etkisi 
 
 DKC6630 PL538 72M80 75M75 PL700 PR31G98 Su Ort. 
% 100 TK 8,78 ef 9,85 b 8,67 f 8,92 e 8,96 de 8,83 ef 9,00 B 
% 50 TK 9,95 b 9,18 cd 8,62 f 9,26 c 10,37 a 8,83 ef 9,37 A 
Çeşit Ort. 9,37 B 9,51 AB 8,65 E 9,09 C 9,66 A 8,83 D  
Lsd Su: 0,09; Lsd Çeşit: 0,16; Lsd Su*Çeşit: 0,22 
 
PL538 ise tane verimi yönünden en düşük değeri alırken tane protein oranı bakımından yüksek 

değer alan bir diğer çeşit olmuştur. Su*Çeşit interaksiyonu bakımından sulama dozlarına bağlı 

olarak çeşitlerin protein oranı değerleri %8,62-10,37 arasında değişerek en yüksek değer %50 

T.K’de PL700’te elde edilirken en düşük değer %50 T.K’de 72M80’te bulunmuştur. Kısıtlı 

sulama koşullarında DKC6630, 75M75 ve PL700 mısır çeşitlerinde tanede protein oranı 

bakımından artış gözlemlenmiştir. Ayrıca 72M80 ve PR31G98 çeşitlerinde sulama miktarının 

azalmasıyla protein oranı bakımından çok büyük bir değişiklik saptanmamıştır. Kısıtlı sulama 

koşulunda PL700 yüksek protein oranına sahip olmasına rağmen tane verimi değeri önemli 

ölçüde azaldığı anlaşılmaktadır (Çizelge 5). Alp ve Koca (2020)’nın yaptıkları çeşit performans 

çalışmasında protein oranı değerlerinin %7,46-8,81 arasında değiştiği ifade edilmiştir. Ayrıca 

çalışmada elde edilen protein oranı değerlerinin bölgede yapılan çalışmalar ile uyum içerisinde 

olduğu anlaşılmaktadır (Koca vd., 2010; Çağlayan Dumral, 2015). 

Tanede Ham Nişasta Oranı (%) 

Tanede ham nişasta oranı bakımından farklı sulama koşullarında mısır çeşitlerine ait ortalama 

değerler Çizelge 10’da verilmiştir. Nişasta oranı bakımından tam sulama koşularında %53,33 

değeri ile en yüksek değer bulunurken, kısıtlı sulama koşulunda nişasta oranı azalarak %50,74 

değeri elde edilmiştir. Çeşitlerin ortalama değerleri incelendiğinde ise protein oranı bakımından 

en düşük değer alan 72M80 nişasta oranı bakımından en yüksek değere (%53,74) sahip olurken, 

protein oranı bakımından en yüksek değer alan PL700’te ise en düşük nişasta oranı (%50,80) 

bulunmuştur. Genel olarak ifade edildiğinde çeşitlerin protein oranları artarken nişasta 

oranlarında azalma meydana gelmiştir.  
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Çizelge 10. Sulama Dozlarının Mısır Çeşitlerinde Tanede Ham Nişasta Oranına Etkisi 
 
 DKC6630 PL538 72M80 75M75 PL700 PR31G98 Su Ort. 
% 100 TK 51,84 cd 52,23 c 53,29 b 54,53 a 53,30 b 54,80 a 53,33 A 
% 50 TK 50,05 f 50,36 ef 54,20 ab 50,35 ef 48,30 g 51,19 de 50,74 B 
Çeşit Ort. 50,94 C 51,30 C 53,74 A 52,44 B 50,80 C 52,99 B  
Lsd Su: 0,38; Lsd Çeşit: 0,66; Lsd Su*Çeşit: 0,94 
 
Farklı sulama dozları ile mısır çeşitlerinin nişasta oranı bakımından interaksiyonu 

incelendiğinde en yüksek nişasta oranı %100 T.K’de %54,80 ve 54,53 değerleri ile PR31G98 

ve 75M75, en düşük nişasta oranı ise %48,30 değeri ile %50 T.K’de PL700’te bulunmuştur. 

Mısır tanesinin büyük bir kısmını oluşturan nişasta oranı özellikle verime bağlı olarak artış 

göstermiştir. Tam sulama koşulunda tanede daha fazla nişasta birikimi gerçekleşerek tane 

ağırlığı ve hacminin artması nedeniyle verime olumlu etki yaptığı düşünülmektedir. Genel 

olarak 72M80 dışında çeşitlerin kısıtlı sulama koşullarında tanedeki nişasta oranı değerlerinde 

azalma meydana gelmiştir. Ham nişasta oranı bakımından yüksek değer alan 72M80 tepe 

püskülü döneminde ölçümü yapılan yaprak klorofil miktarı bakımından da yüksek değer alarak 

ön plana çıkmış ve yapraktaki klorofil miktarı artışı ile taneye daha fazla asimilat taşınımı ve 

dolayısıyla nişasta oranının artabileceği sonucuna ulaşılabilir.  

Sonuç 

Yapılan çalışma sonucunda sulama uygulamalarının incelenen parametreler üzerinde oldukça 

önemli bir etki yaptığı gözlemlenmiştir. Özellikle kısıtlı sulama koşullarında mısır çeşitlerinin 

yapraktaki klorofil miktarının ve fotosentez etkinliğinin azalması nedeniyle verim değerlerinde 

önemli oranda düşüş yaşanmıştır. Tepe püskülü çıkartma döneminde ölçümü yapılan SPAD 

değerlerinin bitkinin generatif dönemde su stresine bağlı olarak fotosentez etkinliğinin önemli 

düzeyde azaldığını göstermektedir. Kısıtlı ve tam sulama koşullarında hibrit mısır çeşitlerinin 

ise verim ve kalite yönünden reaksiyonları farklı bulunmuştur. Özellikle kısıtlı sulama 

koşullarında nişasta oranı haricinde tanede kalite özelliklerinde azalma gözlemlenmiştir. Mısır 

bitkisinin yetiştirme sezonunda yaşanan su stresi ve kuraklık hem verim hem de kalite değerleri 

yönünden azalmaya neden olabileceği anlaşılmıştır. Hibrit mısır çeşitleri sulama koşullarına 

farklı reaksiyon göstererek verim ve kalite özellikleri açısından genetik özelliğin önemli 

düzeyde etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç ise sulama 

sorunu olan bölgelerde kuraklığa ve su stresine toleranslı çeşitlerin yetiştirilmesi ekonomik 

olarak iyi verim açısından büyük önem arz etmektedir. Tam sulama koşullarında PL700 ve 

PL538 çeşitleri yüksek verim değeri gösterirken kısıtlı sulama koşullarında verim değerinde 
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ciddi bir düşüş gözlemlenmiştir. Kısıtlı sulama koşulunda en yüksek verim değerine sahip olan 

75M75 ve DKC6630 çeşitleri ise tam sulama koşuluna göre çok az bir farkla verim değerinde 

azalma gözlemlenmiştir. Ancak yapılan çalışmanın tek yıllık verileri içermesi nedeniyle daha 

kesin sonuçların elde edilmesi, iklim ve yıl faktörünün etkilerinin de incelenmesi açısından 

ileriki çalışmalarda uzun yıllar boyunca çalışmanın yürütülmesi planlanmaktadır. Ülkemizde 

ve bölgemizde etkileri son yıllarda daha da hissedilen kuraklık ve yağış düzensizliği sulama 

düzeninin değişmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle ekilecek çeşitlerin kuraklığa ve 

yüksek sıcaklık stresine toleranslı çeşitlerin olması ve stres koşullarında ekonomik verim 

düzeyine ulaşması gerekmektedir. Araştırmamızda verimin yanında kalite özelliklerinde 

görülen azalmanın ürün değeri, insan ve hayvan beslenmesi ve ticari olarak önemli kayıplara 

neden olabilecektir.  

Kaynaklar 

Akdoğan, M. & Kara, B. (2020). Effect on yield and some seed characteristics of leaf and tassel 

removal in dent and Flint corn. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17 (2): 

215-219. 

Al-Naggar, A. M. M., Atta, M. M. M., Ahmed, M. A., Younis, A. S. M. (2016). Grain protein, 

oil and starch contents and yields of maize (Zea mays L.) as affected by deficit irrigation, 

genotype and their interaction. International Journal of Plant and Soil Science, 10 (1): 1-21. 

Alp, O. & Koca, Y. O. (2020). Aydın bölgesinde yetiştiriciliği yapılan bazı mısır (Zea mays L.) 

çeşitlerinin tane ve hasıl verimlerinin belirlenmesi. Ziraat Mühendisliği, 369: 30-45. 

Aydınşakir, K., Erdal, S., Büyüktaş, D., Baştuğ, R., Toker, R. (2013). The influence of regular 

deficit irrigation applications on water use, yield and quality components of two corn (Zea mays 

L.) genotypes. Agricultural Water Management, 128 (2013): 65-71. 

Çağlayan Dumral, N. H. (2015). Farklı çinko dozlarının mısır (Zea mays L.) çeşitlerinde verim 

ve tane kalitesi üzerine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek 

Lisans Tezi, Aydın. 

Erdoğan, H. & Koca, Y. O. (2020). Effect of quinoa-corn intercropping production system on 

yield and quality of mixture silage. Turkish Journal of Range and Forage Science, 1 (2): 57-65. 

Faostat (2019). Food and Agriculture Organization of the United Nations Statistics. Erişim: 

http://www.fao.org/faostat/en/#data. Erişim Tarihi: 15.04.2020. 



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

462 
 

Gislum R., Micklander E and Nielsen JP., 2004. Quantification of nitrogen concentration in 

perennial ryegrass and red fescue using near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS) and 

chemometrics. Field Crops Research, 88: 269- 277. 

Khayatnezhad, M. & Gholamin, R. (2012). The effect of drought stress on leaf chlorophyll 

content and stress resistance in maize cultivars (Zea mays). African Journal of Microbiology 

Research, 6 (12): 2844-2848. 

Koca, Y. O., Turgut, İ., Erekul, O. (2010). Tane üretimi için yetiştirilen mısırın birinci ve ikinci 

üründeki performanslarının belirlenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 47 (2): 181-190. 

Mansouri-Far, C., Sanavy, S. A. M. M., Saberali, S. F. (2010). Maize yield response to deficit 

irrigation during low-sensitive growth stages and nitrogen rate under semi-arid climatic 

conditions. Agricultural Water Management, 97 (2010): 12-22. 

Martìnez, D. & Guiamet, J. (2004). Distortion of the SPAD 502 chlorophyll meter readings by 

changes in irradiance and leaf water status. Agronomie, EDP Sciences, 24 (1): 41-46. 

Pandey, R. K., Maranville, J. W., Admou, A. (2000). Deficit irrigation and nitrogen effects on 

maize in a Sahelian environment I. Grain yield and yield components. Agricultural Water 

Management, 46 (2000): 1-13. 

Reynolds, M. P & Ortiz, R. 2010. Adapting crops to climate change: A summary. Climate 

Change and Crop Production, CABI press, USA. 

Kılınç, S., Karademir, Ç., Ekin, Z. (2018). Bazı mısır (Zea mays L.) çeşitlerinde verim ve kalite 

özelliklerinin belirlenmesi. KSÜ Tarım ve Doğa Derg., 21 (6): 809-816. 

Uçak, A. B. (2017). Identification of water usage efficiency for corn (Zea mays L.) lines 

irrigated with drip irrigation under green house conditions as per plant water stress index 

evaluations. Turk. J. Agric. Res., 4 (1): 1-9. 

Yan, P., Chen, Y., Dadouma, A., Tao, Z., Sui, P. (2017). Effect of nitrogen regimes on 

narrowing the magnitude of maize yield penalty caused by high temperature stress in North 

China Plain. Plant Soil Environment, 63 (3): 131-138. 

Yeşilsoy, M.Ş. & Güzeliş, İ. (1966). Toprakta özgül ağırlık ve hacim ağırlığı metotları, T.C. 

Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Gen. Müd. Toprak Gübre Araştırma Enstitüsü Teknik Yayınları, 

15, Ankara. 

 

 

 



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

463 
 

METOTREKSAT KAYNAKLI AKCİĞER HASARI ÜZERİNE RESVERATROL’UN    
ETKİSİ 

Sözel Bildiri / Sağlık 

Dilek BAYRAM1, Nazife KARAKEÇİ1, Şükriye YEŞİLOT2 

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji AD 
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Esasları AD 

 

ÖZET 

      Amaç: Metotreksat (MTX), bir antineoplastik ilaç grubu olan antimetabolitler 

grubundandır. Metotreksat’ın yüksek dozlarda birçok malignitede, düşük dozlarda ise 

otoimmün hastalıklarda terapötik ajan olarak geniş kullanım alanı vardır. Resveratrol (3,5,4’-

trans-trihidroksistilben), stilben ailesine ait polifenolik bir fitoalekstir. Üzüm başta olmak üzere, 

yer fıstığı, çilek, ahududu gibi birçok bitkide bulunmaktadır. Resveratrol’ ün antioksidatif, 

antiproliferatif, ve antiinflamatuar özellikler sergilediği birçok çalışmada gösterilmiştir. 

Çalışmamızda MTX kaynaklı akciğer hasarına karşın Resveratrol’ün önleyici, koruyucu ve 

iyileştirici etkisini histolojik olarak gözlemlemeyi amaçladık. 

      Materyal Metod: Çalışmada, ağırlıkları 200- 250 gram arasında değişen Wistar Albino 

cinsi 18 adet dişi sıçan kullanılmıştır. Her biri 6 adet dişi sıçandan oluşan 3 ayrı grup 

oluşturulmuştur.  Grup I- Kontrol, Grup II- Metotreksat 15 mg/ kg  i.p (1 gün) verilen grup, 

Grup III- Metotreksat 15 mg/kg i.p (1 gün) + Resveratrol 20 mg/kg i.p (7 gün) verilen grup 

şeklinde oluşturulmuştur. Deney sonunda sıçanların akciğer dokuları alınarak rutin histolojik 

takip yöntemi uygulanmış, hematoksilen-eozin (H-E) boyaması ve MSB (Matrius, Scarlet ve 

Blue) boyaması yapılarak binoküler ışık mikroskobu altında değerlendirilmiştir. 

     Bulgular: Deney sonunda kontrol grubuna ait dokuların histolojik değerlendirilmesinde 

normal bulgulara rastlandı. MTX verilen grubun akciğer dokusunda ise parankimde 

mononükleer hücre infiltrasyonları, vasküler konjesyon, interalveolar semtumda kalınlaşma, 

yağ hücrelerinde hiperplazi, alveolar konjesyon gözlendi. MTX+Res. Uygulanan grupta ise 

MTX grubunda gözlenen yapısal değişikliklerde düzelme olduğu görüldü. 

    Sonuç: Metotreksat (MTX), lenfoma, akciğer ve meme kanseri dahil olmak üzere çeşitli 

kanser türlerini tedavi etmek için kullanılmaktadır. Ancak düşük doz MTX kullanımında bile 

akciğer toksistesi oluşabilmektedir.  
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Çalışmamızda MTX’e bağlı akciğer toksisitesi üzerine resveratrolün koruyucu etkisinin 

olduğunu gözlemledik.  Bu anlamda çalışmamızın ileride devam edeceğimiz deneylerimiz için 

bir basamak olacağını düşünmekteyiz. 

 

ABSTRACT 

     Aim: Methotrexate (MTX)is from the group of antimetabolites, an antineoplastic drug 

group. Methotrexate has a wide area of use as a therapeutic agent in many malignancies at high 

doses and in autoimmune diseases at low doses. Resveratrol (3,5,4̍ - trans- trihydroxystylbene) 

is a polyphenolic phytoalexin belonging to the stilbene family. It is found in many plants such 

as peanuts, strawberries, raspberries, especially grapes. It has been shown in many studies that 

resveratrol exhibits antioxidative, antiproliferative, and anti-inflammatory properties. In our 

study, we aimed to histologically observe the preventive, protective and healing effect of 

Resveratrol against MTX-induced lung damage. 

     Material Method: In the study, 18 female Wistar Albino rats weighing between 200 and 

250 grams were used. Three separate groups, each consisting of 6 female rats, were formed. 

Group I- Control, Group II- Methotrexate 15 mg / kg i.p (1 day) group, Group III- Methotrexate 

15 mg / kg i.p (1 day) + Resveratrol 20 mg / kg i.p (7 days) were formed. At the end of the 

experiment, the lung tissues of the rats were taken and routine histological follow-up method 

was applied, hematoxylin-eosin (H-E) and MSB (Matrius, Scarlet and Blue) staining were 

performed and evaluated under binocular light microscope. 

       Findings: At the end of the experiment, normal findings were found in the histological 

evaluation of the tissues belonging to the control group. In the lung tissue of the MTX group, 

mononuclear cell infiltrates in the parenchyma, vascular congestion, thickening in the 

interalveolar septum, hyperplasia in fat cells, and alveolar congestion were observed. MTX + 

Res. In the applied group, it was observed that there was improvement in the structural changes 

observed in the MTX group. 

       Results: Methotrexate (MTX) is used to treat various types of cancer, including lymphoma, 

lung and breast cancer. However, lung toxicity can occur even with low dose MTX use. In our 

study, we observed that resveratrol had a protective effect on MTX-induced lung toxicity. In 

this sense, we think that our work will be a stepping stone for our future experiments. 
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GİRİŞ VE AMAÇ 

      Metotreksat (MTX), yaygın olarak kemoterapi ve otoimmün hastalıklarda immuno-

supresant olarak kullanılan bir anti-metabolittir. Çeşitli neoplastik hastalıkların (lenfoma, 

lösemi, solid tümörler) tedavisinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra sedef hastalığı ve 

romatoid artrit (eklem romatizması) gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. MTX 

etki mekanizmasını ya da yan etkilerini; kullanımı, dozajlama, farmakodinamik, 

farmakokinetik, kontrollü izleme ve ilgili etkileşimler oluşturmaktadır. 

      Bir folik asit antagonisti olan MTX çoğunlukla  kemoterapötik ajan olarak kullanılır fakat 

anti-inflamatuvar, anti-proliferatif özellikleri de klinikte önemli bir yere sahiptir (Feagan & 

Alfadhli, 2004). Metotreksat dihidrofolat redüktaza bağlanarak timidilat, purin sentezini ve 

hücre proliferasyonu azaltır (Strober & Menon, 2005).  Uygulanan MTX tedavisi doz 

miktarının azaltılmasını veya tedavinin kesilmesini gerektirebilecek bazı yan etkilere sahiptir. 

Bu yan etkiler özellikle; pnömoni, nefrotoksisite ve hepatoksisite ile ilişkilidir (Abraham, Kolli, 

& Rabi, 2010). Bu yan etkilerin meydana gelmesinde çoğunlukla reaktif oksijen radikallerinin 

(ROS) rolü olduğu gösterilmiştir  (Jahovic, Çevik, Şehirli, Yeǧen, & Şener, 2003; Miyazono, 

Gao, & Horie, 2004). Enflamatuar temelli hastalıklarda ROS üretiminin, doku hasarının 

başlangıcında ve seyrinde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. 

     Metotreksat kullanımına bağlı akciğer toksisitesi, düşük doz kullanımı nedeniyle de 

gelişebilir ancak daha sık olarak yüksek dozlarda ortaya çıkar. Literatürde bildirilen klinik 

vakalarda ise MTX ile tedavi edilen hastaların yaklaşık %60-93’ ünde öksürük, nefes darlığı, 

ateş, pnömoni, interstisyel akciğer hastalığı  ve akciğer fibrozu görülmüştür.(Yamauchı et al., 

2004) Bu toksik etki, hastaların yaklaşık olarak %30’unda tedavinin kesilmesine yol 

açabilmektedir (Hsu & Katelaris, 2009) . 

 ‘‘MTX kaynaklı pulmoner toksisitenin yüksek ve olası tanısında majör ve minör kriterler 

bildirilmiştir. Majör kriterler; histopatolojik olarak hipersensitivite pnömonisinin gösterilmesi, 

radyolojik olarak pulmoner interstisyel veya alveoler infiltratlarının olması, balgam ve kan 

kültüründe (ateş varsa) mikroorganizmanın üretilmemesidir.’’(Akdemir, Çelik, & Pırıldar, 

2016) 

      Gıdalardaki doğal antiaksidanlar, ilaçlara bağlı toksik etkilere karşı tamamlayıcı olarak 

kullanılmaktadır ve genellikle ilaçların terapatik etkinliğini arttırmaktadır. Resveratrol (3,5,4̍ - 
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trans- trihydroxystylbene ) ise başta üzüm olmak üzere en çok kırmızı meyvelerin kabuklarında 

bulunan polifenol bir bileşiktir (Gehm, McAndrews, Chien, & Jameson, 1997). 

 Resveratrol’ ün antioksidatif, antiproliferatif, ve antiinflamatuar özellikler sergilediği birçok 

çalışmada öne sürülmüştür (Frémont, 2000). Resveratrol'ün kardiyovasküler hastalıklara, 

yaşlanmaya, metabolik hastalıklara ve kansere karşı korunma gibi yararlarına sahip olduğu öne 

sürülmüştür (Guthrie, Chow, & Martinez, 2017). Bununla birlikte Resveratrol’ün platelet 

agregasyonunu inhibe edici etkisi ve vazodilatör etkisinin de varlığı bildirilmiştir (Bertelli et 

al., 1995). Resveratrol’ün en bilinen özelliklerinden biri de, serbest radikal benzeri reaktif 

oksijen türlerini (ROS) , reaktif olmayan bileşiklere dönüştürülmesine katkıda bulunan 

antioksidan etkinliğidir.(Yousef, Vlachogiannis, & Tsiani, 2017) Bazı çalışmalarda bitkilerin 

çoğu zaman  mekanik hasar, mikrobiyal enfeksiyon, UV radyasyonu, ısı ve patojenik koşullar 

gibi çeşitli çevresel streslere yanıt olarak  Resveratrol ürettikleri öne sürülmüştür.(Harikumar 

& Aggarwal, 2008;Shishodia & Aggarwal, 2006) Aynı zamanda Resveratrol’ün doğada cis ve 

trans iki izomerik formu bulunmaktadır. Resveratrol’ün sadece trans formu, stabilitesinden 

dolayı biyolojik aktivitelerin çoğuna katılır.(Wu & Liu, 2013). Aynı zamanda Resveratrol’ün 

kanser önleme özelliği birden fazla çalışmada ortaya konmuştur. Resveratrol tarafından apoptoz 

indüksiyonu, in vitro hücre kültürlerinde ve in vivo çalışmalarda bildirilmiştir. P53 için ise 

resveratrol kaynaklı apoptoz da kritik bir rol oynadığı öne sürülmüştür (McCarthy, Symonds, 

& Van Dyke, 1994). Çeşitli kanser hücrelerinde ise büyümeyi inhibe ettiği bildirilmiştir. 

     MTX tarafından indüklenen akciğer hasarına Resveratrol uygulamasıyla önlenip 

önlenemeyeceği belirsizdir. Yapılan deneysel çalışmanın amacı ise bu bilgiler ışığında MTX 

kaynaklı akciğer hasarına karşın Resveratrol’ün önleyici, koruyucu ve iyileştirici etkisinin 

varlığını ortaya çıkarmaktır. 

MATERYAL VE METHOD 

     Yapılan deneysel çalışmada ağırlıkları 200- 250 gram arasında değişen Wistar Albino cinsi 

toplam 18 adet dişi sıçan kullanılmıştır.  Her biri 6 adet dişi sıçandan oluşan 3 ayrı grup 

oluşturulmuştur. Grup I- Kontrol, Grup II- Metotreksat 15 mg/kg i.p (1 gün) verilen grup, Grup 

III- Metotreksat 15 mg/kg i.p (1 gün) + Resveratrol 20 mg/kg i.p verilen grup şeklinde 

oluşturulmuştur.  Deney gruplarından grup III’e MTX uygulamasından 1 saat önce Resveratrol 

(RES) uygulanmıştır. Resveratrol verilen grubun tedavi prosedürü 7 gün süreyle devam etmiş 

olup, son uygulamayı takip eden 24 saat içinde hayvanlar sakrifiye edilmiştir. Ratların, son 
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enjeksiyondan 24 saat sonra, yani deneyin sekizinci günü, gruplar halinde i.m. olarak uygulanan 

%10’ luk ketamin HCl (Ketalar) ve %2’ lik ksilazin (Alfazin) anestezisi altında cerrahi 

eksanguinasyon ile sakrifiye edilmiş ve akciğer doku örnekleri alınmıştır. 

      Deney sonunda sıçanların akciğer dokuları alınarak rutin histolojik takip yöntemi 

uygulanmış ve hematoksilen-eozin (H-E) boyası ile boyanarak binoküler ışık mikroskobu 

altında değerlendirilmiştir. Ayrıca kontrol ve deney gruplarına ait akciğer kesitlerine bağ 

dokusu miktarındaki değişiklikleri göstermek için MSB (Matrius, Scarlet ve Blue) boyaması 

yapılmıştır. Kontrol grubu ve deney grubuna ait akciğer doku kesitlerinde incelenen yapısal 

değişiklikler Refaiy ve ark. (2011), yapmış oldukları skorlamaya göre yapılmıştır.(Refaiy, 

Muhammad, & ElGanainy, 2011) 

BULGULAR 

    Hematoksilen-eozin ile boyanmış kontrol grubuna ait akciğer doku kesitleri incelendiğinde 

normal histolojik yapıda olduğu gözlendi. 15 mg/kg metotreksat uygulanan akciğer kesitleri 

incelendiğinde ise belirgin yapısal değişiklikler gözlendi. Bu değişiklikler parankimde 

mononükleer hücre infiltrasyonları, vasküler konjesyon, interalveolar septumda kalınlaşma, 

yağ hücrelerinde hiperplazi, alveolar konjesyon şeklindedir. Metotreksat + resveratrol verilen 

grupta ise MTX grubunda gözlenen yapısal değişikliklerde düzelme olduğu görüldü (Resim 1). 

       MSB (Matrius, Scarlet ve Blue) boyaması yapılmış kontrol grubuna ait akciğer doku 

kesitleri incelendiğinde yine normal histolojik yapıda olduğu gözlendi. 15 mg/kg metotreksat 

uygulanan akciğer kesitleri incelendiğinde ise belirgin bağ dokusu artışı, kollajen lif miktarında 

artış olduğu görüldü. Metotreksat + resveratrol verilen grupta ise iyileşmeye bağlı olarak bağ 

dokusu ve kollajen lif miktarında azalma gözlendi. (Resim 2) 
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Resim1: A: Kontrol grubuna ait akciğer dokusunda normal histolojik yapı gözlenmekte (H-E; 

10X). B, C: MTX grubuna ait akciğer dokusunda mononükleer hücre infiltrasyonları (siyah 

ok), vasküler konjesyon (lacivert ok), yağ hücre hiperplazisi (siyah yıldız) görülmekte (B: H-

E; 4X, C: H-E; 10X). D: MTX+Res.  grubuna ait akciğer dokusu (H-E; 10X) 
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Resim 2: A: Kontrol grubuna ait akciğer dokusunda normal histolojik yapı gözlenmekte (H-E; 

20X). B, C: MTX grubuna ait akciğer dokusunda bağ dokusu artışı görülmekte (Siyah oklar) 

(B, C: H-E; 10X). D: MTX+Res.  Grubuna ait akciğer dokusu (H-E; 10X). 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

      Metotreksat, hem kanser tedavisinde hem otoimmun hastalıklarda kullanımı ile klinikte 

önemli role sahip bir ajandır. 1950 yılından bu yana aktif olarak kanser tedavisinde 

kullanılmaktadır (Meyer, Miller, Rowen, Bock, & Rutzky, 1950). Literatürde bildirilen 

deneysel çalışmalarda ve vaka araştırmalarında yan etkilerinin varlığından bahsedilmiştir. 

Özellikle böbrek, karaciğer ve akciğer dokuları üzerine bir toksik etki öne sürülmüştür. 

Karaciğer ve böbrek ilaç mekanizması için iki önemli organdır. MTX ve metabolitlerinin 

atılımının büyük bir bölümü böbrekler yoluyla gerçekleşmektedir. Az miktarlarda ise feçes ve 

safra yoluyla atılımı gerçekleşmektedir. Bu durum MTX’ in nefrotoksisite bulgularının 

yoğunluğunu açıklamaktadır. Yapılan çalışmalarda Metotreksatın karaciğer üzerinde ise 

çoğunlukla  lipid peroksidasyonu oluşturduğu bildirilmiştir (Armağan, 2014).  Akciğerde ise 

literatürde sıklıkla pnömoniye rastlanılmıştır. Yürütülen deneysel çalışmamızda elde edilen 
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bulgularda Grup II – MTX uygulanan ratların akciğer dokuları incelendiğinde mononükleer 

hücre infiltrasyonlarına rastlanılmıştır.  

Daha uzun süreli yapılacak bir deneysel çalışmada akciğer dokusunda oluşan bu 

infiltrasyonların ciddi enflamasyon durumlarına dönüşmesi muhtemeldir.  Çalışmamızdaki ve 

literatürdeki genel bir bulgu olan interalveolar septumda kalınlaşma, alveolar konjesyon, 

kollajen lifinde artış ileri evrelerde müdahale edilmezse pnömoniye ve fibroza neden olabilir. 

Gerektiğinde tedavinin kesilmesiyle sonuçlanan önlemler alınabilmektedir.  

      Çalışmada koruyucu ve iyileştirici ajan olarak Resveratrol kullanıldı. Resveratrol, sahip 

olduğu antioksidan, antienflamatuar etkileriyle değerli bir ajandır. Grup III’ e dahil sıçanların 

akciğer dokularında, normal histolojik görünüme yakın bir sonuç elde edildi. Bu sonuç akciğer 

toksisitesinin de dahil MTX’in sebep olduğu birçok yan etkiye karşı Resveratrol içeren 

gıdalardan yararlanabileceği konusuna ışık tutmuştur. Özellikle kanser hastalarının tedavi 

süresindeki beslenme rutini büyük önem arz etmektedir. İlaç etkileşimine dikkat etmekle 

birlikte, beslenme rutinine Resveratrol içeren besinler eklenebilir. Daha net sonuçlar elde 

edilmesi açısından, MTX tedavisi alan hastalarla oluşturulacak bir gruba, Resveratrol’den 

zengin besinlerle oluşturulacak bir diyet programı uygulanarak takip edilmesi ve kanıtlanması 

bu sonuçları varsayım olmaktan çıkaracaktır. Bununla birlikte çalışmamızda histolojik 

görünümleri inceleyerek ele aldığımız çalışmamız, akciğer dokusunun sadece morfolojik 

özelliklerini ortaya koymaktadır. Bu sonuçlara ek olarak yapılabilecek bir hücre kültürü 

çalışması Resveratrol’ün MTX kaynaklı akciğer hasarı üzerine koruyuculuğuna yönelik etkileri 

sitolojik olarak değerlendirilebilir ve veriler aydınlatılabilir. Ayrıca uygun moleküler testlerle 

de Resveratrol’ün akciğer dokusu üzerindeki iyileştiriciliğinin morfolojik görüntüsü altında 

yatan mekanizmalara da ışık tutulabileceğini düşünüyoruz. 

    Sonuç olarak, Metotreksat akciğer dokusu üzerinde başlıca alveolar hasar olmak üzere yan 

etki yapmaktadır.  Resveratrol ise bir antioksidan ve antienflamatuar etkisiyle bu hasarı 

önlemektedir. Bu sonuçlara bakılarak kapsamlı yapılacak ileri klinik çalışmalarla aydınlatılarak 

Resveratrol kullanıma geçebilir. 
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ÖZET 

Dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarının henüz ihtiyacı karşılayacak düzeyde yaygın 

kullanılamıyor olması, doğalgaz, kömür, petrol gibi fosil kökenli enerji kaynaklarının hızla 

tükenmesi gibi nedenler insanlığı enerjiyi tasarruflu kullanmaya zorunlu hale getirmiştir. 

Enerjinin yoğun olarak tüketildiği alanlardan biri sanayidir. Sanayide enerjinin etkin ve doğru 

kullanımıyla birlikte sarfiyatlarda azalma sağlandığı yapılan pek çok çalışma ile ortaya 

konulmuştur. Bu çalışmada, sanayide enerjiyi yoğun olarak kullanan tekstil sektörü ele alınmış 

ve Bursa’da havlu üretimi konusunda faaliyet göstermekte olan bir işletmede yapılan enerji 

etütleriyle başlıca 3 uygulamanın gerçekleştirilmesi tavsiye edilmiştir. Kompresör emiş 

havasının düzenlenmesi, ring hattı ve tesisat revizyonu ile kazan besi suyu şartlandırma 

sisteminin kurulması uygulamalarıyla sağlanacak yıllık maddi tasarruf miktarları sırasıyla 3141 

TL, 6010 TL ve 71400 TL iken CO2 miktarındaki azalma sırasıyla 2,7 ton, 2,7 ton ve 75 ton 

olarak hesaplanmıştır. İyileştirmelerin geri ödeme süreleri ise sırasıyla 6 ay, 3,3 yıl ve 1,7 yıldır. 

Yapılan hesaplamalardan hareketle, sanayide enerji verimliliği uygulamalarının 

yaygınlaştırılmasının gerek enerji kullanımında gerekse karbon ayak izinin azaltılmasında 

önem arz ettiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tekstil sanayi, enerji tüketimi, enerji verimliliği uygulamaları, karbon 

ayak izi 
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ABSTRACT  

Reasons such as the fact that renewable energy resources are not widely used to meet the needs 

in the world, and fossil-based energy resources such as natural gas, coal and oil are being 

consumed rapidly, have made humanity to use energy efficiently. Industry is one of the areas 

where energy is consumed extensively. With the efficient and correct use of energy in the 

industry, the reduction in energy consumption has been explained in several studies. In this 

study, the textile sector, which one is consume energy intensively in the industry, was discussed 

and it was recommended to carry out 3 main applications with energy studies conducted in an 

enterprise operating in the field of towel production in Bursa. The annual financial savings to 

be achieved through the implementation of the arrangement of the compressor intake air, the 

ring line and installation revision and the establishment of the boiler feed water conditioning 

system were 3141 TL, 6010 TL and 71400 TL, respectively, while the reduction in the amount 

of CO2 was calculated as 2.7 tons, 2.7 tons and 75 tons, respectively, Payback periods of the 

improvements are 6 months, 3.3 years and 1.7 years, respectively. Based on the calculations 

and studies, it has been concluded that the dissemination of energy efficiency applications in 

industry is of great importance in both energy use and reduction of carbon footprint. 

Keywords: Textile industry,  energy consumption, energy efficiency, , carbon footprint  
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1.GİRİŞ 

Dünyanın enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu karşılayan ve önemli enerji kaynakları olan 

petrol ve kömür gibi fosil kaynaklı yakıtların hızla tükeniyor olması, enerjinin üretimi ve 

tüketimi sırasında oluşan sera gazı emisyonlarının küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden 

olması, ülkemizin enerji kaynakları kullanımında %70 oranında dışa bağımlı olması enerji 

verimliliğinin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (Karyeyen, Aksoy, Özgören ve Koçak, 2012).  

Sanayide enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava, elektrik vb. enerji kayıplarını önlemek, çeşitli 

atıkların geri kazanımını ve değerlendirilmesini sağlamak veya ileri teknoloji ile üretimi 

düşürmeden enerji talebini azaltmak, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel 

süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür (Uzun ve Değirmen, 

2018). Türkiye’de sanayi sektöründe enerji tasarrufu potansiyelinin en az %20 olduğu ve bu 

oranın yaklaşık %50'sinin yüksek maliyet gerektirmeyen yatırımlarla ve iki yıldan daha az 

süreli geri ödemelerle gerçekleşebileceği tespit edilmiştir. Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü’nün çalışmalarına göre, Türkiye’nin 2020 yılında 222 milyon ton eşdeğer petrol 

(TEP) birincil enerji talebi içerisinde %15 tasarruf potansiyeli mevcuttur (Yılankırkan ve 

Doğan, 2015). 

Tekstil sektörü sanayide enerjiyi yoğun olarak tüketen sektörlerden biri olarak 

değerlendirilmektedir. Isı ve elektrik enerjisinin yoğun olarak tüketildiği tekstil sektöründe 

enerjiyi doğru yönetmek gittikçe önem kazanmaktadır (Söğüt, Çakal ve Okur, 2019). Tekstil 

sanayinde yapılacak olan enerji verimlilik çalışmalarının etkileri diğer sektörlerde yapılacak 

olan çalışmalara da yol gösterebilecektir. 

Literatürde tekstil sanayinde enerjiyi verimli kullanabilmek amacıyla yapılan pek çok çalışma 

mevcuttur. Örneğin, Çınar (2008) yaptığı tez çalışmasında 6 farklı tekstil firmasında uyguladığı 

enerji etütleriyle fabrikanın enerji verimliliği potansiyelini incelemiştir. Öztürk (2012) yaptığı 

tez çalışmasında bir tekstil fabrikasında önemli enerji kullanıcılarını belirleyerek bu noktalarda 

gerçekleştirilmesini önerdiği iyileştirmelerle geri ödeme süreleri 3 yılı geçmeyen uygulamaları 

raporlamıştır. Önöz (2008) yaptığı çalışmada tekstil sektöründe verimli motor sistemlerini 

incelemiş, hız kontrol cihazları ile elde edilebilecek enerji verimliliğini araştırarak enerji 

tasarruf olanaklarını değerlendirmiştir. Yamankaradeniz, Coşkun ve Can (2007) tekstil 

sektöründe ısı pompası kullanarak atık ısıdan faydalanmak amacıyla bir sistem geliştirmiş ve 

bu sayede gerçekleştirilebilecek enerji tasarruf olanaklarından bahsetmişlerdir. Güven (2019) 
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tarafından yapılan çalışmada bir kumaş boyama fabrikasındaki enerji verimliliği uygulamaları 

incelenerek enerji tasarruf sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında fabrikadaki enerji 

tüketimi, kaynaklarıyla beraber ortaya konularak uygulanan enerji verimliliği çalışmaları 

incelenmiştir. Gelir (2017), tekstil sektöründe terbiye bölümündeki ramöz makinelerinden ısı 

geri kazanımını araştırmıştır. Termodinamik analizi yapılan ramöz makinası için ısı geri 

kazanım eşanjörü tasarlanarak ısı geri kazanım öncesi ve sonrası için yakıt tüketim değerleri 

karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlarla ısı geri kazanım sisteminin ramöz makineleri üzerine 

olan etkisi değerlendirilmiştir. Bu ve benzeri çalışmalar, tekstil sektöründe enerji konusunda 

yapılan çalışmaların öneminin ve devamlılığının sağlanmasıyla işletmelere sağlanacak olumlu 

etkileri ortaya koymuştur.  

Bu çalışma kapsamında sanayide enerjiyi yoğun olarak kullanan kalemlerden biri olan tekstil 

sektörü ele alınmıştır. Bursa’da faaliyet göstermekte olan bir tekstil fabrikasında enerji etütleri 

kapsamında yapılan incelemeler, ölçümler ve ölçüm sonuçlarına göre tavsiye edilen iyileştirme 

uygulamaları ele alınmıştır. İyileştirmelerin işletmeye sağlayacağı katkıları, maliyetleri ve geri 

ödeme süreleri hesaplanarak belirlenmiş ve yapılacak çalışmaların enerji tüketiminden 

kaynaklanan CO2 salınımlarının azaltılmasına olan katkısı ortaya konmuştur.  

 
2. İŞLETME TANITIMI VE ENERJİ  
 
Bu çalışmada Bursa’da faaliyet göstermekte olan bir havlu üretim firmasından alınan gerçek 

üretim ve tüketim verileri kullanılmıştır. Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Enerji Verimliliği 

Merkezi (EVM) tarafından yapılan enerji etütleri neticesinde uygulanması önerilen enerji 

iyileştirmeleri, yapılan ön ve detaylı enerji etütleriyle fabrikanın enerji tüketimleri ve 

iyileştirme önerileri belirlenmiştir. Ayrıca üretim sırasında ortaya çıkan CO2 emisyonunun ne 

oranda azalacağı hesaplanmıştır. İşletmede enerji verimliliğinin sağlanabilmesi amacıyla 

üzerinde çalışılan ve enerji tüketimi yüksek olan üniteler, buhar kazanı ve kompresördür. 

İşletmede bulunan 1 adet buhar kazanının kapasitesi 8000 kg/sa, basıncı 4,8 bar, kapasite aralığı 

1500 kW-5800 kW, kazan bacası sıcaklığı 171 oC ve kazan verimi %90’dır. İşletmedeki mevcut 

1 adet kompresör ise %50 yükte çalışmakta ve kapasitesi 55 kW/sa olup verimi de %82’dir. 

 
2.1.Enerji Etütleri Sırasında Kullanılan Cihazlar ve Kullanıldığı Yerler 
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Enerji etütlerinin amacı, tesisin enerji tüketmesine sebep olan tüm birimlerin incelenerek bu 

noktalardan ölçümlerin alınmasıyla analiz edilmesidir. Aşağıda bulunan Tablo 1.’de fabrikada 

yapılan enerji ölçümleri sırasında kullanılan cihazlar verilmiş ve ölçüm sırasında kullanıldığı 

yerler ifade edilmiştir. Ayrıca kullanılan cihazların görselleri Resim 1.’deki gibidir. 

Tablo 1. Tesiste Enerji Ölçümlerinin Gerçekleştirildiği Cihazlar ve Cihazların Kullanıldığı 

Yerler 

Cihaz Tipi Ölçüm Sırasında Kullanıldığı Yer 
Enerji Analizörü Kompresör, trafo ve pompa 
Çok Yönlü Ölçüm Cihazı Ortam Havası Sıcaklık Ölçümü 
Baca Gazı Analizörü Akışkan Yataklı Kazan Bacası Debi ve Sıcaklık Ölçümü 
Ultrasonik Debimetre Muhtelif Pompa Ölçümleri 
Hava Kaçağı Test Cihazı Basınçlı Hava Hatlarında Kaçak Kontrolü 
Termal Kamera Termal Ölçümler 
 

             

Soldan sağa sırasıyla; Enerji analizörü, çok yönlü ölçüm cihazı, baca gazı analizörü, ultrasonik 

debimetre, hava kaçağı test cihazı ve termal kamera  

Resim 1. Enerji İzleme/Ölçüm Cihazları 

 
2.2. İşletmede Enerji Tüketimlerinin Yıllara Göre Dağılımının İncelenmesi  

Fabrikada yapılmış ve yapılacak olan enerji iyileştirmelerin belirlenebilmesi için fabrikanın son 

üç yılına ait elektrik ve doğalgaz tüketim miktarları temin edilmiştir. Fabrikada yıllara göre 

enerji tüketim verileri aşağıdaki tabloda (Tablo 2.) verilmiştir. Tablo oluşturulurken 1 kWh= 

8,6x10-5 TEP ve 1 Nm3 = 8,25x10-4 TEP olarak alınmıştır. Tesiste elektrik ve doğalgaz temel 

enerji kaynaklarıdır. 
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Tablo 2. Yıllara Göre Enerji Tüketimleri  

 
2018 YILI 

 
Enerji Türü 

Tüketim Maliyet Birim 
Maliyeti 

Miktar Birim TEP %Toplam TL %Toplam TL/TEP 
Elektrik   3.009.741,01 kWh 258,84   29,9% 1.039.051,75 55,2% 4,028 
Doğalgaz 735.693 Nm3 606,95   70,1% 842.298,7 44,8% 1,389 
TOPLAM - - 865,79 100% 1.881.350,46 100%  
2019 YILI 

 
Enerji Türü 

Tüketim Maliyet Birim 
Maliyeti 

Miktar Birim TEP %Toplam TL %Toplam TL/TEP 
Elektrik 
(Alınan) 3.081.091,50 kWh 264,97 57,4% 1.554.916,39 30,3% 5.868 

Doğalgaz 738.255 Nm3 609,06 42,6% 1.155.568,9 69,7% 1.897 

TOPLAM - - 874,03 100% 2.710.485,24 100%  

2020 YILI 

 
Enerji Türü 

Tüketim Maliyet Birim 
Maliyeti 

Miktar Birim TEP %Toplam TL %Toplam TL/TEP 
Elektrik 
(Alınan) 1.095.122,77 kWh 94,18   28,2% 590.912,09 54,3% 6,286 

Doğalgaz 291.165 Nm3 240,21   71,8% 496.335,9 45,7% 2,068 

TOPLAM - - 334.39 100% 1.087.247,99 100% - 
 
 
Fabrikanın 2018 yılı tüketimleri incelendiğinde en çok kullanılan enerji türü olan doğalgaz, 

toplam tüketimin %70,1’ını oluşturup 735.693 Nm3 olarak tüketilmiştir. Elektrik ise toplam 

tüketimin %29,9’ini oluşturmuş olup tüketim miktarı 3.009.741,01 kWh’tır.  2019 yılında 

kullanılan elektrik toplam tüketimin %57,4’si kadar olup tüketim miktarı 3.081.091,5 kWh’tır. 

Doğalgaz ise 738.255 Nm3 tüketilmiştir. Fabrikaya ait 2020 yılı verilerine göre ise, fabrikanın 

en çok kullandığı enerji türü olan doğalgaz, toplam tüketimin %71,8’sını oluşturmuş ve tüketim 

miktarı da 291.165 Nm3 olarak hesaplanmıştır. Elektrik ise toplam 1.095.122,77 kWh olarak 

tüketilmiştir. Yukarıdaki verilerden hareketle 2018 ve 2020 yılları enerji tüketimleri ve buna 

bağlı olarak enerji maliyetleri yüzde payları benzerlik gösterirken 2019 yılında ise doğalgaz 
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tüketim miktarında yaklaşık olarak %20’lik bir azalma yaşanmasına rağmen maliyette ise diğer 

yıllara kıyasla yaklaşık %20’lik bir artış gözlenmiştir.  

 

3. İŞLETMEDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA YAPILMASI ÖNERİLEN 
İYİLEŞTİRMELER 

 
3.1. Kompresör Emiş Havasının Düzenlenmesi 

Kompresörler, pnömatik çalışma sistemiyle ve basınçlı havanın gerekli olduğu ortamlarda hava 

desteğini sağlamak amacıyla çalışan motorlu makinedir (Çolak, 2017). Çalışma kapsamında ele 

alınan tesiste kompresör, dış ortam havasını değil daire içerisindeki havayı bünyesine alarak 

sıkıştırmaktadır. Daire içerisindeki havanın sıcak olması nedeniyle serin hava elde 

edilememekte ve kompresörden yeteri kadar verim alınamamaktadır. Bu nedenlerle kompresör 

emiş havasının dış ortamdan (serin, temiz ve kuru) temin edilmesinin verimi arttıracağı 

öngörülmektedir. Sıcaklığın düşmesi ile yoğunluk artacağından daha az güç ile daha fazla hava 

sıkıştırma imkanı doğar. Yaklaşık olarak emiş havası sıcaklığının her 3 oC düşüşünde, enerji 

tüketimi %1 oranında azalmaktadır (Kaya ve Güngör, 2002).  

 
3.2. Ring Hattı ve Tesisat Revizyonu 

Ring hattı, boru sistemini hava tüketiminin gerçekleşeceği bölgenin etrafında kapalı çevrim 

şeklinde bir ring oluşturacak şekilde tasarlanmasıyla oluşan hattır. Ring hattından ayrılan boru 

hatları, çeşitli tüketim noktalarına gider. Bu da değişken kullanıma rağmen dengeli basınçla 

hava temin edilmesini sağlar. Çünkü hava tüketimin gerçekleştiği nokta iki yönden 

beslenmektedir. Mevcut hattan uzakta büyük miktarda hava tüketilen noktalar varsa, böyle bir 

sistem için ayrı bir hava hattı kullanılması tavsiye edilir (Anonim 1).  

Makine dairesinden itibaren tüketim noktalarına dağılımı ring hattı üzerinden tamamlanarak 

sistem hatlarının da rezerv olarak kullanılması sağlanacaktır. Bu sayede çalışma basıncı 

yaklaşık 1 bar düşürülerek elektrik tüketiminde yaklaşık olarak %7 oranında tasarruf 

sağlanması beklenmektedir (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Enerji Verimliliği Merkezi, 2020). 

Tesisatı yeterli verimliliğe sahip olmayan hatlarda basınç, tüketim noktasına vardığında ilgili 

noktanın ihtiyacını karşılayabilmesi için kompresörden fazla hava basmak gerekir. Bunu 
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uygulamak yerine tesisat revizyonu ile birlikte kompresörden basılan hava basıncının 

düşürülmesiyle maliyet ve enerjide azalma sağlanabilecektir. 

 

 

3.3. Kazan Besi Suyu Şartlandırma Sisteminin Kurulması 

 
Buhar üretiminde kullanılan düşük kaliteli su uzun vadede buharın niteliğini etkileyeceği gibi 

enerji masraflarını katlar ve mevcut sistemin alt yapısına zarar verir. Yüksek kaliteli buhar 

temini bu sorunları en az seviyeye indirecektir. Kazana beslenen suyun özellikleri ne kadar 

bilinirse o kadar kaliteli buhar üretmek mümkündür. Su içindeki muhtelif safsızlıkların ve su 

özelliklerinin (en önemlilerinden; sertlik, pH, TÇM, alkalinite, vb.) endüstriyel su kullanımında 

sınırları vardır. Bu sınırlara uyulduğu takdirde kazana beslenen suyun kalitesi, kazan ömrüne 

etki ederek enerji masraflarını da en aza indirebilmektedir. 

Buhar kazanı problemlerinin önüne geçebilmek için, askıdaki ve çözülmüş katıların 

konsantrasyonlarını kontrol edebilmek amacıyla, kazan suyu periyodik olarak deşarj edilmeli, 

diğer bir ifadeyle blöflenmelidir (İkiz, 2010). Buhar kazanı blöfü; işletme maliyetlerini düşürür, 

daha az su, yakıt ve şartlandırma kimyasalı sarfiyatı sağlar, bakım maliyetleri düşüktür ve daha 

temiz ve verimli buhar elde edilir. 

Kazan içerisindeki buharlaşma ile birlikte kazandaki suyun saf kısmı ayrılır ve geriye kalan 

suyun içindeki mineral miktarı ve oranı yükselerek iletkenlik artar. Bu nedenle kazanda 

taşlaşma, korozyon ve köpük sorunları yaşanabilir. Kondens içinde havanın oksijeni çözünerek 

kazan saçlarının oksidasyonuna, dolayısıyla korozyonuna neden olur (Burkut, 1997). 1 mm 

kireç ve kışır kalıntısında %3 oranında daha fazla yakıt harcanmaktadır (BTSO EVM, 2020).  

Kazan kısırlaşmasından kaynaklanan enerji kaybını önleyebilmek için kazanın açılıp kimyasal 

ile yıkanması, kışırların temizlenmesi, kazan besi suyunun ters osmoz sistemi ile arıtılarak 

sisteme beslenmesi ve kazan kimyasal şartlandırma programı gibi uygulamaların yapılması 

önerilmektedir. 
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4. İŞLETMEDE ÖNERİLEN ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI İLE İLGİLİ 

HESAPLAMALAR  

Bu çalışmadaki hesaplamalar sırasında kullanılan değerler aşağıda verilmektedir. Enerji 

kaynaklarının alt ısıl değerleri ve petrol eşdeğerine çevrim katsayıları tablosu referans 

alınmıştır.  

Elektrik ve doğalgaz birim maliyeti 2020 yılı fatura ortalamaları baz alınarak belirlenmiştir.  

Üst ısıl değere göre doğalgaz birim fiyatı (KDV hariç): 1,7 TL/Nm³ 

Doğalgazın alt ısıl değeri: 8250 kcal/Nm³ 

1 kcal: 4,186 kj 

1 Nm³ Doğalgaz: 0,825*10-3 TEP 

1 TEP: 10.000.000 kcal 

1 kWh Elektrik: 0,46 kg eşdeğer CO₂ Salımı 

1 kWh Elektrik : 0,53 TL 

1 Nm3 Doğalgaz: 1,8 kg CO2 

Tesisin yıllık çalışma saati (50 hafta, 6 gün, 20 saat): 6000 saat/yıl 

 
4.1. Kompresör Emiş Havasının Düzenlenmesi 

Bölüm 2.’de tesisteki kompresöre ait verilen bilgiler çerçevesinde %50 yükte çalışan 

kompresörün enerji tüketimi; 

55 kW/sa x 50/100 = 27 kW’dır. 

Kompresör veriminin %82 ve tesisin yılda 300 gün çalıştığı göz önüne alındığında; 

27 kW x 0,82 x 6000 sa / yıl = 197561 kWh/yıl 

Bölüm 3.1.’de bahsedildiği üzere kompresör içerisine alınan emiş havasının 3 oC düşürülmesi 

durumunda güç tüketiminde %1 oranında bir azalma görülmektedir. Kompresör hava emiş 

kanallarının dış ortama alınması ile emiş sıcaklığı yaklaşık 10 0C azaltılabilmektedir (Sapmaz 
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ve Kaya, 2017). Bu kapsamda tesiste kompresöre alınan emiş havasının 10 oC düşürülmesiyle 

elde edilecek tasarruf miktarı %3 olmaktadır. 

Öneri: Kompresör Emiş Havası Sıcaklığının Düşürülmesi  

Enerji Tasarruf Miktarı; 197561 kW/yıl x 0.03 = 5927 kWh/yıl 

Maddi Tasarruf Miktarı; 5927 kWh/yıl x 0,53 TL/kWh = 3141 TL/yıl 

Önlenen Emisyon Miktarı; 5927 kWh/yıl x 0,46 kg CO2/kWh x 1 ton / 1000 kg = 2,72 ton 

CO2/yıl 

Önerilen iyileştirmenin etkileri Tablo 3.’te verilmiştir. 

 

 

Tablo 3. Yapılan İyileştirmenin İşletmeye ve Çevreye Olan Etkileri 

Tasarruf Miktarı  Önlenen emisyon 
miktarı 

Yatırım 
Maliyeti 

Geri Ödeme Süresi 

kWh/yıl TL/yıl ton CO2/yıl TL Yıl  
5927 3141 2,72 1500 0,5 

 

4.2. Ring Hattı ve Tesisat Revizyonu 

Bölüm 3.2.’te bahsedildiği üzere ring hattına verilen hava basıncının düşürülmesiyle enerjiden 

tasarruf eldesi amaçlanmaktadır.  Bu çalışma kapsamında ele alınan fabrikada düşürülmesi 

önerilen hava basıncı 1 bardır. Bu uygulamayla elde edilecek tasarruf oranının %7 olması 

beklenmektedir. 

Bölüm 4.1.’de ele alınan kompresör kapasitesi 27 kWh olarak belirtilmiştir. 

Öneri: Ring Hattına Verilen Hava Basıncının Düşürülmesi 

27 kWh x 6000 sa / yıl = 162000 kWh / yıl 

Enerji Tasarruf Miktarı;162000 x 0,07 = 11340 kWh/yıl 

Maddi Tasarruf Miktarı; 11340 kWh/yıl x 0,53 TL/kWh = 6010 TL/ yıl 
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Önlenen Emisyon Miktarı; 6010 kWh/yıl x 0,46 kg CO2 /kWh x 1 ton/1000 kg= 2,76 ton 

CO2/yıl  

Önerilen iyileştirmenin etkileri aşağıda Tablo 4.’te verilmiştir. 

Tablo 4. Yapılan İyileştirmenin İşletmeye ve Çevreye Olan Etkileri 

Tasarruf Miktarı  Önlenen emisyon 
miktarı 

Yatırım 
Maliyeti 

Geri Ödeme Süresi 

kWh/yıl TL/yıl ton CO2/yıl TL Yıl  
11340 6010 2,76 20.000 3,3 

 

 

4.3. Kazan Besi Suyu Şartlandırma Sisteminin Kurulması 

 
Bölüm 3.3.’te bahsedildiği üzere kazan cidarı kışırla kaplıyken fazladan harcanan enerji 

miktarını hesaplamak için; 

4 bar basınçtaki buharın özgül entalpi ve sıcaklık değerleri Doymuş Buhar Tablosu’ndan alınan 

değerlerle hesaplamalara dahil edilmiştir (Anonim 2). 

4 bar basınçtaki buharın özgül entalpisi: 2748,8 kj/kg  

4 bar basınçtaki buharın sıcaklığı: 151,96 0C  

Kondens tankındaki suyun sıcaklığı:70 0C                        

Kazana beslenen su miktarı: 2400 kg 

Kazan verimi: %90     1 kcal: 4,186 kj 

Bu verilerden hareketle; 

Q=2400 kg x [2748 / 4.186 + (152-70) x 1]= 1 772 337 kcal/sa 

Öneri: Kazan Kışırının Temizlenmesi ve Kazana Beslenen Suyun Ters Osmozla Arıtılması 

70 0C suyun sıcaklığını 151,96 0C yükseltmek için harcanması gereken doğalgaz miktarı;   

1 772 337 / (8250 x 0.9) = 238 Nm3/sa  
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Bölüm 3.3.’te bahsedildiği gibi 1 mm kireç ve kışır kalıntısında %3 oranında daha fazla yakıt 

harcanmaktadır. Kazan cidarında oluşan kışırın kazandan temizlenmesiyle ve ters osmoz 

sisteminin kazan besi suyuna uygulanmasıyla elde edilecek kazanımlar; 

238 Nm3/sa x 0.03 = 7,14 Nm3/sa                 238 + 7,14 = 245 Nm3/sa (kışır kaplıyken) 

Enerji Tasarrufu; 7 Nm3/sa x 6000 sa/yıl = 42 000 Nm3/yıl 

Maddi Tasarruf; 42 000 Nm3/yıl x 1,7 TL/Nm3 = 71 400 TL/yıl  

Önlenen Emisyon; 42.000 Nm3 / yıl x 1,8 kg CO2 / Nm3 x 1 ton/ 1000 kg  = 75 ton CO2/yıl 

Önerilen iyileştirmenin etkileri aşağıdaki tabloda (Tablo 5.) verilmiştir. 

 
Tablo 5. Yapılan İyileştirmenin İşletmeye ve Çevreye Olan Etkileri 

Tasarruf Miktarı  Önlenen emisyon 
miktarı 

Yatırım Maliyeti (Ters 
Osmoz Maliyeti) 

Geri Ödeme Süresi 

Nm3/yıl TL/yıl ton CO2/yıl TL Yıl 
42 000 71 400 75 138.736 1,7 

  

 

 

5.SONUÇLAR 

Tüm dünyada kaynak tüketimlerinin yüksek olması, insanoğlunu enerjinin yoğun olarak 

tüketildiği kalemlerden biri olan sanayide enerji verimliliği uygulamalarını gerçekleştirmeye 

zorunlu hale getirmektedir. Sanayide önemli enerji kullanıcısı sektörlerden biri olan tekstil 

endüstrisinde çeşitli enerji yönetim ve tasarruf stratejilerinin geliştirilmesi ile kaynak 

verimliliği adına önemli faydalar sağlanabilmektedir. Enerji yönetiminin iyi yapılması ve 

sonrasındaki verimlilik uygulamalarının devam ettirilmesiyle ısı ve elektriği yoğun olarak 

tüketen sanayi alt sektörlerinden olan tekstil sektörü başta olmak üzere, diğer sektörlerde de 

gerekli çalışmaların yapılmasıyla enerji bakımından yüksek oranlarda dışa bağımlı halde olan 

ülkemizin kalkınmasına da katkı sağlanabilecektir. 
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Bu çalışmada Bursa’da havlu üreten bir tekstil firmasında yapılan enerji etütleri neticesinde 

uygulanması önerilen iyileştirmeler, geri ödeme süreleri, yıllık sağlanacak tasarruflar ve 

önlenecek emisyon (CO2) miktarları hesaplanmıştır. 

Çalışma kapsamında elde edilen başlıca sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 

� Fabrikadaki mevcut kompresöre verilen emiş havası sıcaklığının 10 0C düşürülmesiyle 

enerjiden yılda 5927 kWh tasarruf elde edilirken maliyetten yılda 3141 TL tasarruf edileceği 

hesaplanmıştır. Ayrıca bu iyileştirme için geri ödeme süresi 6 ay olarak hesaplanırken yıllık 

atmosfere verilecek CO2 miktarı 2,7 ton olarak hesaplanmıştır. 

� Tesisteki mevcut ring hattındaki basıncın 1 bar düşürülmesiyle enerjiden yılda 11340 kWh 

tasarruf elde edilebilirken maliyetten yıllık 6010 TL tasarruf edilecektir. Kendisini 3,3 yılda 

amorte edecek bu uygulamayla atmosfere yılda 2,7 ton daha az CO2 verilecektir. 

� İşletmedeki buhar kazanının kışırla kaplanmış olması fazla yakıt tüketimine sebep olarak 

maliyeti arttırmaktadır. Bu aşamada işletmeye önerilen uygulama, kışırların temizlenmesi 

ve korozyon, kışırlaşma vb. durumları önleyebilmek adına ters osmoz sistemiyle kazan besi 

suyunun arıtıldıktan sonra kazana verilmesidir. Bu uygulamayla yıllık olarak enerjiden 42 

000 Nm3, maliyetten 71 400 TL tasarruf elde edilecek ve atmosfere yılda 75 ton daha az 

CO2 gazı salınacaktır. Sistemin geri ödeme süresi 1,7 yıldır. 

Enerji kaynaklarının hızla azalması, enerji maliyetlerinin çok yüksek olması ve boşa harcanan 

enerjinin ekosistemimize olan çevresel etkileri göz önünde bulundurulduğunda enerji 

yönetiminin iyi yapılması ve enerji çalışmalarının yaygınlaştırılması önem arz etmektedir. Bu 

ve benzeri çalışmalar göstermektedir ki bazen düşük yatırım maliyetleri ve kısa geri ödeme 

süreleri ile dahi enerji açısından ciddi kazanımlar elde edilebilir. Bu tarz uygulamaların 

yaygınlaştırılması ve devamlılığının sağlanmasıyla enerji tüketiminde azalma sağlanarak ülke 

ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra çevresel boyutta da iyileşmeler gözlenebilecektir. 
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Summary 

In this research, in the 1997, the status of Bursa-Yenişehir dairy cattle farms structures 
and their problems have been observed, the possibility of their improvement considering the 
characteristic of the region has been searched, the most suitable dairy cattle barns for this region 
has been investigated. According to the results obtained from the observation, determined some 
faults in the arrangement of the buildings in the farmyard. The majority of the barns were far 
from supplying the modern structural rules and the environmental requirements of the animals. 
It was concluded that the barns, which were planned as free loose barn were not appropriately 
used during the production period because of the deficiencies and the traditional habits made 
when they were planning. The types of the free-stall and free-loose barns, which were more 
suitable when compared to tied-stall barns, were suggest to the farmers for this region.     

Keywords: Dairy cattle barns; Tied-stall barns; Free-stall barns; Free-loose barns; Barn types 

Introduction 

Turkey also made livestock production in the agribusinesses, and there are many 

problems related to business buildings and operating conditions. One of these problems is that 

agricultural businesses are small family agribusinesses. Apart from this problem, although 

animal products have a significant place in human nutrition, the amount of animal food per 

capita is lower than in developed countries. In addition, despite the high animal existence, the 

total agricultural production is low. Another significant problems are that the production per 

animal is below a certain standard. The business buildings are not of sufficient size and 

equipment and can not market the animal products. Apart from the above-mentioned structural 

problems in the agribusiness, there are problems such as the difficulty of accessing technical 

information by animal businesses, the inadequacy of modern tools and machines, unwillingness 

to cooperate, and inadequate animal improvement activities.  

Foodstuffs of animal origin in human life are crucial in balanced nutrition. Annual meat 

consumption is 39 kg per capita globally, and this value is around 20 kg in Turkey. These values 

are 123 kg and 91 kg in developed countries such as the USA and the EU. The protein value of 

red meat consumption should be considered, and this value should be 33 kg. The annual per 

capita red meat consumption in the world was 14.5 kg in 2019. While this value is 46 kg in the 
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USA, 26 kg in the EU, it is at a low value such as 8.5 kg in Turkey (TUİK, 2020). The annual 

per capita consumption of red meat in Turkey was 8.6 kg in 2019, while this value dropped to 

7 kg in 2010. When these values are compared with the values in the USA and EU countries, 

there is an animal protein deficit in Turkey. The amount of milk per capita in Turkey are low 

compared with the US and EU countries. The annual per capita consumption of 12.5 liters of 

milk, yoğurt consumption is 41.1 kg, cheese consumption is 14.2 kg in Turkey (TUİK, 2020).  

Animal barns were made several mistakes in planning in Turkey. As a result, animal health and 

productivity are negatively affected since the functions expected from barns are not fully 

achieved. One of the main mistakes made in planning is not considering the region’s climate 

conditions. However, increasing animal productivity is achieved by establishing the most 

appropriate and economic balance for animals. In our country, the structuring of building 

elements and selecting materials are made in the same way and with the same type of barns, 

even in climatic regions that differ from each other. This situation unnecessarily increases the 

building cost (Olgun and Öneş, 1989). For the barns to fulfill their functions properly, they 

must prepare plans by the special conditions of various climatic and agricultural regions. It can 

be achieved by examining the barns in the different areas on-site, examining the detected 

problems under the light of the basic principles of barn planning technique, and developing 

suitable plan types for other conditions. In this study, the structural conditions and difficulties 

of the barns in the dairy cattle farming businesses of Yenişehir vicinity, which has an essential 

place in Bursa region's dairy cattle farming and which has the feature of an exemplary vicinity 

in this regard, were investigated and searched the possibilities of developing them. In addition, 

it was aimed to help the preparation of suitable barn types in a particular agribusiness courtyard 

layout by determining the general principles in the planning of the barns planned to be built in 

the future in this region.  

Materials and Methods 

This research was carried out in 1997 to determine the circumstance, competence, and 

improvement possibilities of the barns in the farmyard layout of dairy cattle farming businesses 

in the Bursa-Yenişehir district. For this purpose, 17 barns in 9 dairy cattle agribusinesses 

representing the agribusinesses in the district were selected as research materials. There are 2 

barns in one of the established agribusinesses. In the research, 3 different barn types were 

examined, and it was determined that 13 of the barns with tied-stall barns, 3 of them were free-

loose barns and 1 of them were free-stall barns. Yenişehir district, together with its villages, 
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covers an area of 772 km2. The Yenişehir plain is 240 m above sea level. Kocasu, which crosses 

the plain and mingles with Sakarya, is the lifeblood of the local agriculture. All the climatic 

characteristics of the Marmara region are seen in the Yenişehir vicinity. Summers are generally 

dry and hot. The rain mainly falls in spring and autumn, and winters are intermittent with snow. 

The distribution of precipitation to the seasons is 184.6 mm in the spring, 74.0 mm in the 

summer, 174.1 mm in the autumn and, 271 mm in the winter. The annual average temperature 

in Bursa is 14.4 °C. The highest average temperature was 30.9 °C in August, and the average 

minimum temperature was 1.7 °C in January (Anonymous, 1997). The climate data of Bursa 

province are given in Table 1. To research by its purpose, paying attention to selecting barns 

that could represent the district and the region by obtaining the information of “Yenişehir 

District Directorate of Agriculture” and the “Yenişehir Milk Businesses Association”. In the 

selected agribusinesses, completed the data file of the agribusiness by adding the measurements, 

sketches, and photographs made within the agribusiness along with the previously prepared 

questionnaires. The building materials used in the barns were determined, the dimensions 

related to the interior layout of the barns were measured and cross-section-details were derived. 

In addition, information on ventilation and lighting in the barns was collected. Detailed 

information about the problems encountered in practice was obtained by interviewing the 

owners and workers in the business. The issues in the barns were tried to be determined by 

observations. The settlement and direction status of the barns and utilities in the agribusinesses 

were evaluated using the drawn sketch, plan, and examination information. Questionnaire 

studies, photographs, sketches, and plans drawn during the examination stage were used. In 

addition, the courtyard layout of the agribusinesses, the location of the barns and utilities, and 

the floor plans and details of these structures were drawn in scale. In the light of the 

measurement results and the plans drawn in the research, the barn systems, the arrangement of 

the stalls in closed barns, the manger way, the linkage arrangements, urine channels, service, 

and passageways, evaluated barn dimensions, building materials, and the dimensions of the 

various building elements, and determined problems. It has been investigated whether they are 

sufficient in various aspects in free loose and free-stall barns. According to the conditions of 

Bursa-Yenişehir district and the priciples in the literature, appropriate barn plans were prepared 

for the region and the most suitable barn types were tried to be determined. 

Results 
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In the study, measurements, sketches, questionnaires, and observations were made in 17 

barns in 9 agribusinesses as research material, and data on barns in the agribusiness were 

generated. The main occupation of all agribusinesses was dairy cattle farming.   

Tablo 1. 1997 year Bursa province climate data 

Meteorological 
Data 

MOUNTS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Av. 

Ave. Temp. 
(°C) 

5.2 6.0 8.0 12.6 17.4 21.6 24.2 23.9 19.7 15.4 11.3 7.5 14.4 

Ave. High 
Temp. (°C) 

9.2 10.5 13.4 18.7 23.6 28.0 30.6 30.9 26.9 22.1 16.7 11.7 20.2 

Ave. Low 
Temp. (°C) 

1.7 2.1 3.4 7.0 11.2 14.4 16.7 16.7 13.3 10.0 7.0 3.9 9.0 

Highest Temp. 
(°C) 

23.8 26.1 32.5 36.2 37.0 40.5 41.3 42.6 40.1 35.4 31.0 26.5 42.6 

Lowest Temp. 
(°C) 

-20.5 -25.7 -8.7 -4.2 0.8 4.0 8.3 7.6 3.3 -1.0 -8.4 -17.9 -25.7 

Ave. Rel. Hum 
(%) 

76 74 72 70 70 63 59 60 66 72 76 75 69.0 

Highest Rel. 
Humidity (%) 

81 80 82 82 82 76 72 75 82 86 85 81 80.0 

Ave. Precip. 
(mm) 

96.5 83.9 73.0 59.0 52.6 30.2 26.8 17.0 41.7 57.1 75.3 99.7 713.1 

Ave Wind 
Velocity (m/s) 

3.4 3.3 2.9 2.4 2.0 2.3 2.9 2.8 2.4 2.0 2.3 3.2 2.7 

Ave. Snowy 
Days 

3.1 2.5 0.9 0.2 - - - - - - 0.1 0.9 7.7 

Depth of Snow 
Cover 

0.8 0.5 0.19 0.1 - - - - - - 0.33 0.35 0.8 

 

Water supplied from the city network was used as a water resource in agribusinesses. 

The electricity needed in the agribusinesses was provided from the main transformers, and all 

agribusinesses benefit from electricity. The barns were built within the courtyard of the 

agribusinesses and separately from the homes, except for 3 agribusinesses within the 

agribusinesses examined. Most of the buildings that agribusinesses need were located in the 

courtyard. An example of courtyard arrangement was given in Figure 1. The sketch of an 

agribusiness where all the structures were collected in a courtyard was given in Figure 2. When 

examined the constructional dimensions, arrangement types, temperature, and relative humidity 

values in tied-stall barns, differences emerged compared to the standard values. This situation 
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caused damage to the building elements of the barn, and the workers and animals in the barn to 

be negatively affected. The amount of heat lost from the building elements was high due to the 

insufficiency of the materials used for insulation in some barns. The floor plan and the cross-

sectional area of a tied-stall barn were as given in Figure 3. Ventilation areas and ventilation 

windows in the barns were given in Figure 4 and 5. Natural ventilation system has been applied 

in all of the barns. Due to the insufficiency of the air inlet and outlet 

  

Figure 1. An example of the arrangement of a agribusiness courtyard 

Figure 2. The sketch of an agribusiness where all the structures are collected in a courtyard. 

  

Figure 3. The floor plan and the cross sectional area of a stall barn 

areas required for natural ventilation could not achieve the desired amount of air exchange the 

barn. The ventilation areas and windows in the barns examined were given in Figures 4 and 5. 

While only 4 of the barns had natural lighting systems, the others had natural and artificial 

lighting systems together. Natural lighting was made from windows, translucent plastic covers 

on the roof, and air outlet areas. The shortage of the total window area in the 11 barns examined 

led to the failure to provide the desired natural lighting. In the artificial lighting applied in the 

barns, the distribution of the desired light in the barn had been reduced due to the insufficiency 

of the lamps and the fact that they could not be appropriately placed. The natural lighting and 

insufficient lighting systems used in the barns examined were shown in Figures 6 and 7. 
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Figure 4. and Figure 5. Ventilation areas and ventilation windows in the barns  

  

Figures 6 and 7. The natural lighting and insufficient lighting systems applied in the barns 
where the research was conducted are shown. 

The research was carried out in 17 barns in 9 dairy cattle agribusinesses and it was 

determined that 13 (76.5%) of the barns had tied-stall barns, 1 (17.6%) free-loose barn and 3 

(5.9%) free-stall barns. The number of milk cows in the barns mainly was between 1-10 heads. 

The grouping of the barns according to the number of milch cows was given in Table 2. 

Table2. Grouping barns according to the number of milch cows 

Groups by the number of dairy cows Number of barns % 
1-10 10 58.8 
11-20 6 35.3 
21-30 1 5.9 
Total 19 100.0 

 

Findings of the physical conditions of the barns 

Most of the barns in the study were in the east-west direction. The front of the 12 

(70.6%) barns was towards the south. The barn widths varied between 7.0-24.0 meters, and the 

average was measured as 9.9 meters. The usable length of the barn floors varied between 12.0-

31.0 m. The length of the barn mostly varied between 13.0-16.0 m. Values for barn floor area 

dimensions were given in Table 3. 
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Table 3. Values for barn floor area dimensions 

Barn width (mm) Number of barns % Barn length (m) Number of barns % 
6-9 11 64.7 13-15 4 23.5 
9-12 5 29.0 16-19 1 5.9 
12-15 - - 19-22 3 17.6 
15-18 - - 22-25 1 5.9 
18-21 - - 25-28 3 17.6 
21 and upper 1 5.9         28 and upper 5 29.5 
Total 17 100  17 100 
 

In only 2 (15.4%) of the stall barns, there had been made stalls by the rules. Although 

the others do not had a stall platform, found stall partitions separating the cattles from each 

other. The widths of the barns have been measured between 1.10-1.85 m, and the lengths of the 

barns between 1.6-2.0 m. In the barns without stall partitions, animals of 0.80-1.85 m width 

were tied. The animals were chained to the stalls. The manger widths of the barns varied 

between 0.50-0.70 m and the average were measured 0.63 m. The height of the mangers from 

the stall varied between 0.20-0.85 m and their depth between 0.10-0.45 m. Droppings canal 

widths of barns were measured between 0.60-1.70 m, and were found to be high. Droppings 

canal slopes are generally inadequate and measured between 0-1.5%. It did not find the manger 

path in 2 barns. In addition, the manger road widths of 0.5-1.7 m were found in the barns in the 

partitions connected to the service road. The height of the barns from the bottom to the ridge 

piece had been measured between 2.5 and 3.0 m. The values of barn heights in stall barns were 

given in Table 4. 

Table 4. Barn heights in stall barns 

Barn heights Number of barns % 
2.0-2.5 2 15.4 
2.5-3.0 8 61.5 
3.0-3.5 2 15.4 
3.5-4.0 1 7.7 

 

The air volume per cattle in the barns varied between 5.57-29.46 m3, and an average of 

20.89 m3 was calculated. It has been calculated that the resting places of the free-loose barns 

varied between 128-300 m2, and the areas per cattle varied between 8.4-30.0 m2. It has been 
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observed that the floors of the resting places of all barns were concrete. While the floor of the 

promenade of the barns was concrete in 2 barns, the others had soil. In the free-stall barn, which 

has 53 stalls along the length of the barn and out from the long side, stall lengths were measured 

as 2 m and stall widths as 1.0 m. The width of the service path was 2 m, and cleaned the service 

path and manger path during milking. In addition, partitions prepared for milking were allocated 

behind the stalls and between the service path and the mangers. The promenade area per cattle 

has been calculated as 16.7 m2. Except for 7 (41.2%) of the barns examined in the research, 

there were no partitions reserved for calves and steers. The group partitions contained 2-7 

cattles. The area of the partitions was calculated as 10.35 m2 on average. In the free-stall barn, 

the style of the arrangement inside the barn was given in Figure 8. While some of the barns 

have partitions reserved for birth, no space is left for sick animals on any agribusiness. The 

birth and calf partition in a tied-stall barn was shown in Figure 9.  

  

Figure 8. The style of the arrangement inside the barn in the free stall barn 

          Figure 9. Birth and calf compartment in a barn 

The data on the manger, stall, and manure canal dimensions and service road widths in 

the barns were given in Table 5. In addition, the information on the number of milch cattles, 

width, length and height, and window and door dimensions of the barns were given in Table 6. 

Established ditches silos in the courtyard for 7 (41.2%) of the business for silage feed storage. 

Drinkers with a length of 2.5-20 m and a width of 04-0.8 m were planned in the barns to meet 

the water needs of the cattles. It was determined that threw of the manure collected in the barn 

out of the manure evacuation openings opened on the barn walls and accumulated during daily 

cleaning. A manure discharge opening in a barn was shown in Figure 10. 
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Figure 10. Manure discharge opening in a barn 

While stone was used as the basic building material in 6 (35.3%) barns, concrete 

material was used in 11 (64.7%) barns. The barn floor consisted of compacted soil in 6 (35.3%) 

of the barns and concrete poured on stone blockage in 11 (64.7%) of the barns. It was 

determined that the walls of 4 (23.5%) of the barns were made of briquettes material, 7 (41.2%) 

of the walls of briquette and plaster material, and the walls of 6 (35.3%) of them were made of 

brick material. While 9 (64.3%) of the barns had wooden doors, 5 (35.7%) had doors made of 

iron or sheet metal. Door widths varied between 1.0-4.0 m, and heights varied between 2.30-

3.10 m. It has been determined that window widths in barns varied between 0.8-3.0 m and 

heights varied between 0.45-0.90 m. 

Discussion 

Most of the barns surveyed had 1-10 head cattles. There should be cattles between 20-

30 heads (Kaygısız and Tümer, 2009). Natural ventilation was used in all of the barns. Fresh 

air entered the barn through windows, doors, manure openings, or windows that opened for 

some reason. However, the insufficiency of the air intake holes and exit openings required for 

natural ventilation in most barns could not provide the barn’s desired level of air exchange. 

Arıcı et al. (2001) reported that the insulation of the walls was an important precaution when 

roof insulation was not sufficient. It is also possible to reduce the barn volume by reducing door 

and window areas and building ceilings as other measures. Large openings for summer 

ventilation and small openings for winter ventilation are used as air entry windows 

(Ekmekyapar, 2001). Yüksel et al. (2004) determined that the dimensions of the sections to 

be used as air intake holes (0.05x0.75 m and 0.15x0.75 m) are the most appropriate. These 

results are consistent with the problems related to natural ventilation in barns found in previous 

studies (Avcı, 2009; Alkan et al., 2011; Alkan, 2015). While it was determined that sufficient 

lighting was done in only 4 barns, natural lighting couldn’t be done at a sufficient level due to 
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the small window area in 9 barns. Alkan (2015) stated that the ratio of the window area to the 

barn floor area should be between 1/15-1/20 for the animals in the barn to benefit from natural 

light. Yaslıoğlu and Arıcı (2005) specified that should use 4-6 W/m2 electric bulbs or 1.5-2.0 

W/m2 fluorescent lamps in the manger way to provide the required lighting intensity. These 

results were consistent with natural and artificial lighting problems in barns found in previous 

studies (Özhan et al., 2009; Alkan et al., 2011; Alkan, 2015; Şirin and Kocaman, 2016; 

Bilgili and Aybek, 2019). The long side of most of its barns is located in an east-west direction. 

The façade of 12 (70.6%) of the barns opens to the south. Şimşek (1996) and Kayar (2011) 

indicated the importance of placing in a north-south direction to benefit from natural lighting 

in double stall barns. In addition, in 3 free barns, the direction where the walls are open is the 

south direction. Büyüktaş et al. (2016) and Uğurlu and Şahin (2010) were suitable for the 

directions previously reported. While the average width of the mangers in the barns was 0.63 

m, the heights of the mangers varied between 0.20-0.85 m. In the tied-stall barns, the manger 

path left in front of the wall was at most 1.0 m wide. Arıcı et al. (2010) previously stated 1.0 

m manger path width was encountered in only 3 (23%) of the stall barns examined. The stall 

lengths in the barns varied between 1.5-2.5 m. Yüksel and Şişman (2015) reported that the 

mangers varied between 0.6-0.8 m depending on the structure. The width of the urinary canal 

in the barns was measured between 0.35-0.55 m and the average was calculated as 0.42 m. Usta 

(2011) and Çayır et al. (2012) stated that the width of the urinary canal varied between 0.30-

0.40 m. However, it has been reported that these values were taken as 0.45-0.50 m in conditions 

where the cleaning was done mechanically. Service road widths in the barns varied between 

0.60-2.00 m, and Büyüktaş et al. (2016) and Olgun (2011) are less than the recommended 

value of 1.5-2.0 m. Free loose stall barns are suitable for businesses with 60 or more cattle 

(Anonymous 2016). Service path widths in the barns varied between 0.60-2.00 m, and 

Büyüktaş et al. (2016) and Olgun (2011) were less than the recommended value of 1.5-2.0 m. 

Free stall barns are suitable for businesses with 60 or more cattle (Anonymous 2016). The 

average stall width of free stall barns was 1.00 m, and the average stall length was calculated 

as 2.0 m. Olgun (2011) specified that the optimum stall width was 1.15 m and stall length was 

2.15 m. Previous studies were consistent with the results obtained in the research (Öztürk et 

al., 2007; Arıcı et al., 2010; Yılmaz and Yardımcı, 2014). Newborn calves were taken into 

individual calf partitions 2-3 days after birth in case of disease reinfection. Only 1 of the 

agribusiness had an calf partition. The area reserved as a calf partitions in this agribusiness was 
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only wide enough for 4 calves to coexist. Arıcı et al. (2010) stated that usually 50% of dairy 

cattles should have been kept in the barns. The milking house must separate a clean and well-

drained part and provide adequate lighting, ventilation, and water. The window area in the 

milking place should be 1/10 of the floor area, and it is appropriate to plan one milking stall for 

every ten cattles (Arıcı et al., 2010; Yüksel and Şişman, 2015).  

Barn Building Elements 

All of the barns had foundations, but the basic wall width was insufficient. İf the width of the 

foundation wall is taken 0.5-0.6 m, it is possible to carry the load on the foundation (Alkan, 

2015; Güğercin et al., 2017). The height of 61.5% of the barns varied between 2.5-3.0 m. The 

distance between the service road and the ceiling complied with the values recommended in 

previous studies. It was essential to plan barn wall heights between 2.0-3.5 m in tied-stall barns 

and 2.5-3.0 m in free loose barns to constitute the desired air volume. Kılıç et al. (2020) reported 

that barn height ranges between 2.50-2.75 for warm regions. It has been observed that the 

widths of single winged doors in the barns examined are wider than the 1.00-1.25 m dimensions 

given in Şirin and Kocaman (2016). The door width recommended for double-wing doors 

should be between 1.50-1.65 m (Balaban and Şen, 1988). Door heights are kept low in some 

barns. It can suggest that the door heights to be 2.0-2.4 m higher than the barn floor (Göncü 

and Gökçe, 2017; Güler et al., 2017). Barn window widths varied between 0.8-3.0 m, window 

heights 0.45-0.90 m, and the height of the windows from the ground varied between 1.00-1.25 

m. The windows could not provide a homogeneous light distribution in the barn. Özkütük et 

al. (2007) and Alkan (2015) stated that window widths and heights should be planned 1.00-

1.25 m in size, and the windows in a rectangular shape, adequate lighting and homogeneous 

distribution of light in the barn.  

Choosing the Suitable Barn Type 

The research results showed that the barns could not provide the environmental conditions 

desired by the animals due to various planning faults and lack of information. In terms of 

economic management, planning of dairy cattle barns of 30 heads and above will be appropriate 

considering factors such as the economic situation of the business manager, instability in milk 

prices, rapid increases in feed prices, high feed loan interest rates, and the obligation to employ 

workers. In determining the barn type, environmental conditions, regional habits, and 
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opportunities to provide building materials are essential. When these factors are evaluated 

together, free-stall and free-loose barns are more suitable than tied-stall barns for the region. 

Tied-stall barns are not recommended than the other two barn types due to both the construction 

cost and the difficulties in management, considering the region’s environmental conditions. 

Although free-loose barns constitute the most suitable barn type for the region, they are 

preferred in tied-stall barns due to the habits of those engaged in animal husbandry in the region. 

The recommendations made in the study were consistent with previous studies (Çaylı, 2006; 

Karabacak and Topak, 2007; Kocaman, 2008; Alkan 2015; Şirin ve Kocaman, 2016; Kurç 

ve Kocaman, 2016; Kılıç ve ark., 2020).
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Table 5. Measurements of manger, stall and urinary canal sizes and service road widths in barns 

Busines
s No 

Barn Type Feeder Dimension (m) Stall Dimension (m) Manure Channel 
Dimension (m) 

Servic
e Road 
(m) 

Feede
r 
Road 
(m) 

Width 
(m) 

Feede
r 
Heigh
t (m) 

Feede
r 
Heigh
t (m) 

Feeder 
Thickne
ss (m) 

Width 
(m) 

Lengt
h (m) 

Base 
Materia
ls 

Width 
(m) 

Depth 
to the 
Stall 
Side 

Servic
e Road 
(m) 

Slope 
(%) 

1 Stall Barn 0.75 0.62 0.30 0.10 1.85 1.90 Concret
e 

0.95 0.05 0.95 0.5 0.95 0.95 

2 Stall Barn 0.50 0.40 0.35 0.10 1.85 1.80 Concret
e 

0.50 0.10 - 0.0 - 1.00 

3 Stall Barn 0.50 0.50 0.25 0.10 1.65 2.10 Concret
e 

- - 0.80 1.0 0.80 - 

4 Stall Barn 0.65 0.70 0.40 0.15 1.10 2.00 Concret
e 

0.60 0.05 0.60 0.5 0.60 1.00 

5 Free Loose 
Barn 

0.50 0.50 0.30 0.03 - - Concret
e 

0.60 0.05 0.60 0.5 0.60 0.60 

6 Stall Barn 0.60 0.75 0.25 0.10 1.50 2.50 Concret
e 

1.00 0.15 3.00 0.5 2.00 1.70 

7 Stall Barn 0.60 0.60 0.45 0.10 2.00 1.50 Concret
e 

1.00 0.05 1.00 1.5 1.00 0.95 

8 Stall Barn 0.60 0.20 0.10 0.10 1.20 1.50 Concret
e 

0.35 0.05 1.35 0.5 1.35 0.95 

9 Free Loose 
Barn 

0.70 0.80 0.30 0.15 - - Soil 1.10 0.10 1.10 0.7 1.10 0.90 



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

500 
 

10 Stall Barn 0.60 0.65 0.35 0.10 1.70 1.80 Concret
e 

0.90 0.10 0.90 0.5 0.90 0.50 

11 Free Loose 
Barn 

0.50 0.90 0.60 0.15 - - Soil 0.80 0.15 0.80 1.5 0.80 - 

12 Stall Barn 0.75 0.70 0.45 0.10 1.50 2.50 Concret
e 

0.55 0.05 0.60 0.5 0.60 0.90 

13 Stall Barn 0.60 0.85 0.25 0.10 2.00 2.20 Concret
e 

0.40 0.08 - 0.0 - - 

14 Stall Barn 0.70 0.50 0.25 0.15 1.20 2.00 Concret
e 

0.80 0.10 0.80 1.0 0.80 0.90 

15 Free Stall Barn 0.60 0.10 0.10 - 1.00 2.00 Concret
e 

1.70 0.05 1.70 0.6 1.70 0.90 

16 Stall Barn 0.70 0.85 0.25 0.10 1.10 2.00 Concret
e 

0.36 0.10 2.00 1.5 2.00 1.00 

17 Stall Barn 0.60 0.80 0.35 0.10 1.20 1.60 Concret
e 

- - - 0.0 - - 
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Table 6. Measurements of the number of milking cows, width, length and height of the barns and the dimensions of windows and doors 

Busines
s No 

Barn Type Numbe
r of 
Milch 
Cows 

Barn 
Width 
(m) 

Barn 
Lengt
h (m) 

Barn 
Heigh
t (m) 

Window 
Dimension (mm) 

The height 
of 
Windows 
form the 
Ground 

Door Dimensions 
(mm) 

 
Local 

Width 
(m) 

Height 
(m) 

Width  
(m) 

Height 
(m) 

1 Stall Barn 11 8.0 13 3.5 0.8 0.40 1.45 1.20 1.85 Ayaz 
2 Stall Barn 10 7.0 13 4.0 0.9 0.45 1.70 1.40 2.10 Osmaniye 
3 Stall Barn 14 6.5 20 4.0 0.9 0.65 1.00 1.00 1.70 Karaköy 
4 Stall Barn 13 8.5 24 5.0 1.6 0.60 2.00 2.00 2.00 Karaköy 
5 Free Loose 

Barn 
7 9.0 17 4.0 - - - - - Karacaali  

6 Stall Barn 10 9.5 20 5.0 0.9 0.75 2.00 2.00 3.00 Hayriye 
7 Stall Barn 11 8.5 30 4.0 0.8 0.50 1.65 2.60 1.90 Avşar 
8 Stall Barn 10 10.0 30 5.5 1.5 0.45 1.70 2.50 2.10 Karasıl 
9 Free Loose 

Barn 
20 10.0 30 5.5 - - - - - Karasıl 

10 Stall Barn 10 7.5 20 4.0 1.0 0.60 1.75 2.50 2.75 Karasıl 
11 Free Loose 

Barn 
9 8.0 16 4.0 - - - - - Merkez 

12 Stall Barn 9 8.5 25 4.5 0.9 0.90 2.50 1.50 2.00 Osmaniye 
13 Stall Barn 14 9.5 32 4.5 3.0 0.50 2.00 1.60 2.00 Merkez 
14 Stall Barn 8 7.7 15 3.5 1.1 0.80 1.20 1.10 2.00 Merkez 
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15 Free Stall 
Barn 

26 24.0 26 6.0 - - - 4.00 3.00 Çardakköy 

16 Stall Barn 10 8.0 26 4.3 1.0 0.50 0.50 3.30 2.00 Cihadiye 
17 Stall Barn 9 8.5 15 4.5 0.9 0.50 0.50 1.50 2.00 Menteşe 
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Conclusions 

This research, in 1997, investigated the structural condition and problems of dairy cattle 

farms in the Bursa-Yenişehir district. It was tried to determine the development possibilities 

and the selection of dairy cattle barns suitable for the region. According to the results, various 

faults have been identified in the arrangement of the buildings in the business courtyards. Most 

of the barns are far from providing suitable environmental conditions and modern barns 

required by the animals. It has been determined that the barns planned as free-loose barn types 

were not used during the whole production period due to traditional habits and various 

inadequacies. The barn capacity suitable for the region has been determined as 30 heads 

considering the physical conditions of the agribusinesses and environmental conditions. Free-

loose barn and free-stall barn types are more suitable than tied-stall barns considering the 

regional requirements, and these barn types are recommended to be selected in planning. 
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SÜT ÜRÜNLERİNDE METİL SELÜLOZ VE HİDROKSİPROPİL METİL SELÜLOZ 
KULLANIMI 

 

Mehmet ÇELEBİ1, Müge TORAN1, Pınar DURDABAK1 

1 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

 

Özet 

Hidrokolloidler suda çözündüğü zaman jel veya viskoz dispersiyon oluşturabilme yeteneğinde 
uzun zincirli polimer gruplar olarak bilinmektedir. Yapılarındaki hidroksil gruplarının varlığı, 
suyun hidrofilik bağlanma eğilimini önemli ölçüde artırmaktadır. Stabilize edici ajan olarak 
tarif edilen hidrokolloidler, çok az miktarlarla büyük oranlarda suyu tutabilmektedir. Bu 
özelliği sayesinde son üründe iyi yapıya sahip, pürüzsüz tekstürde ve erimeye dirençli ürünler 
elde edilebilmektedir. Bu yüzden gıda işlemede hidrokolloid kullanımının en önemli amacı 
ürünün reolojik yapısını değiştirme yeteneğinin olmasıdır. Hidrokolloidlerin fonksiyonel 
özellikleri arasında viskozite arttırıcı veya kalınlaştırıcı, jelleştirme ajanı, yüzey aktivite ve 
emülsifier, yağ değiştirici ve yenilebilir film ve kaplama bulunmaktadır. Metil selüloz ve 
hidroksi propil metil selüloz, selüloz türevi olan hidrokolloidler sınıfında yer almaktadır. Metil 
selüloz en düşük hidrofilik ve en fazla suya dirençli selüloz türevi olmasına rağmen soğuk suda 
çözünürlük ve termal jelleşme veya sıcak jelleşme gibi benzersiz bir özelliği vardır. Bu polimer 
enzimlere dirençli ve insan için toksik özelliğe sahip değildir. Vücutta sindirilemezler ve ilginç 
bir diyet lifine sahip olup alerjik reaksiyona neden olmazlar. Hidroksipropil metil selüloz iki 
veya daha fazla selüloz türevlerinin kombinasyonu ile oluşan yarı sentetik, inert ve viskoelastik 
özellikte bir polimerdir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde dondurmalarda, dondurma işlemi 
sırasında ve çözdürme sırasında buz kristali büyümesini azaltmakta, stabilizer olarak ve tekrar 
kristalizasyon olayının kontrolünde, probiyotik dondurmalarda kremamsı yapıyı artırarak 
ağızda dolgunluk hissini fazlalaştırmak amacıyla kullanılmışlardır. Peynirlerde konsistens ve 
raf ömrü açısından, kroket gibi kızartılan ürünlerde ısıl işlem sırasında tekstürel yapının zarar 
görmemesi ve ürünün yağ ve ısıda dağılmasının, kaplamadan peynirin sızmasının önlenmesi 
amacıyla kullanılmıştır.  Az yağlı tofu peynirinde fiziksel özellikleri geliştirmek için yağ 
değiştirici olarak kullanılmışlardır. Sağlık yönünden zararlı etkisi bulunmaması, vücut 
tarafından sindirilmemesi ve alerjik reaksiyona sebep olmamasından, süt ürünlerinde tekstürel, 
stabilizer ve jelleştirici gibi fonksiyonel özelliklerinden dolayı kullanılabileceği çalışmaların 
ışığında görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Metil Selüloz, Hidroksi propil metil selüloz, Süt ürünleri 
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THE USE OF METHYL CELLULOSE AND HYDROXY PROPYL METHYL 
CELLULOSE IN DAIRY PRODUCTS 

 

Abstract 

Hydrocolloids are known as long chain polymer groups that are capable of forming gel or 
viscous dispersion when dissolved in water. The presence of hydroxyl groups in their structure 
significantly increases the hydrophilic bonding tendency of water. Hydrocolloids described as 
stabilizing agents are capable of holding large amounts of water with very small amounts. 
Thanks to this feature, products with good structure, smooth texture and resistance to melting 
can be obtained in the final product. Therefore, the most important purpose of the use of 
hydrocolloids in food processing is the ability to change the rheological structure of the product. 
The functional properties of hydrocolloids include viscosity enhancer or thickener, gelling 
agent, surface activity and emulsifier, oil modifier, and edible film and coating. Methyl 
cellulose and hydroxypropyl methyl cellulose are in the class of cellulose derivative 
hydrocolloids. Although methyl cellulose is the lowest hydrophilic and most water resistant 
cellulose derivative, it has a unique property such as solubility in cold water and thermal 
gelation or hot gelation. This polymer is resistant to enzymes and is not toxic to humans. They 
are indigestible in the body and have an interesting dietary fiber and do not cause an allergic 
reaction. Hydroxypropyl methyl cellulose is a semi-synthetic, inert and viscoelastic polymer 
formed by the combination of two or more cellulose derivatives. When the studies were 
examined, they were used to reduce ice crystal growth in ice cream, during the freezing process 
and during thawing, as a stabilizer and in the control of recrystallization, to increase the creamy 
structure in probiotic ice creams and to increase the feeling of fullness in the mouth. It has been 
used in terms of consensus and shelf life in cheese, in order not to damage the textural structure 
during heat treatment in fried products such as croquettes, to prevent the product from being 
dispersed in oil and heat, and to prevent cheese leaking from the coating. They have been used 
as a fat modifier in low-fat tofu cheese to improve physical properties. It is seen in the light of 
the studies that it can be used in dairy products due to its functional properties such as textural, 
stabilizer and gelling, as it does not have harmful effects in terms of health, is not digested by 
the body and does not cause allergic reactions. 

Keywords: Methyl Cellulose, Hydroxypropyl methyl cellulose, Dairy products 
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Giriş 

Hidrokolloidler suda çözündüğü zaman jel veya viskoz dispersiyon oluşturabilme yeteneğinde 

uzun zincirli polimer gruplar olarak bilinmektedir (Milani ve Maleki, 2012). Hidroksi grupların 

bulunması, suyun hidrofilik bağlanma eğilimini önemli bir şekilde artırmaktadır. Ayrıca çözelti 

ile süspansiyon arasındaki üretim dispersiyonu, hidrokolloidler sağlamaktadır (Li ve Nie, 

2015). 

Nem tutma özelliği olan stabilize ajanlar olarak tanımlanan hidrokolloidler, çok fazla miktarda 

su tutmak için çok az miktarlarda kullanılmaktadır. Son üründe, iyi yapı, pürüzsüz tekstür ve 

erimeye dirençli ürün elde etmeyi sağlamaktadırlar. Bundan dolayı gıda sektöründe 

hidrokolloidlerin kullanımının en önemli amacı son ürünün reolojik özelliklerini değiştirme 

yeteneğinin olmasıdır (Doğan, Şimşek ve Kurultay, 1996). 

Kıvam artırıcı jelleştirici ajanlar gıda sektöründe önemli bir role sahiptir. Yaygın olarak 

kullanılma sebepleri köpük kontrolü, emülsiyon ve dispersiyon, stabilizer köpükler, buz 

önleme, şeker ayrılmasının kontrolü ve aroma ayrılmasının kontrolü şeklinde 

sıralanabilmektedir (Williams ve Phillips, 2000). 

Hidrokolloid grubu içerisinde yer alan selüloz türevleri (karboksi metil selüloz, metil selüloz, 

hidroksipropil metil selüloz) gıdalarda kıvam artırıcı, stabilize edici ve reoloji modifiye edici 

olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Metil selüloz ve hidroksipropil metil selüloz iyonik 

olmayan suda çözünebilen selüloz esterleridir. Bu selüloz türevleri açık renkli serbest akan toz 

şeklinde olup, nötr tadı ve kokusu olan selüloz gumından daha az higroskopik özellik 

göstermektedirler. Metil selüloz ve hidroksipropil metil selüloz GRAS (Genellikle güvenli 

kabul edilen) listesinde yer alan sırasıyla E461 ve E464 kod numaraları ile gösterilmektedir 

(Cash ve Caputo, 2010). 

Metil selüloz ve hidroksipropil metil selüloz ilk olarak ticari olarak 1920’ li yıllarda Almanya’ 

da sonrada 1938’ de Amerika’ da üretilmiştir (Grover, 1993). Bu polimerler diğer selüloz gum 

ve diğer yaygın hidrokolloidlerden ısıtıldıktan sonra jelleşme yetenekleri gibi termal 

jelatizasyon özelliklerinden dolayı farklılık göstermektedirler. Gıda uygulamalarında büyük 

ilgi görmesinin sebebi bu metil selüloz ve hidroksipropil metil selülozun bu termal çözünmezlik 

özelliğinden kaynaklanmaktadır (Imeson, 2012). Su molekülleri, hidrofobik polisakkarit 
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etrafında hidrojen bağları oluşturmaktadır. Isıtma, bu su yapısını etkili bir şekilde bozmakta ve 

polimer-polimer etkileşimi sağlanmaktadır (Haque ve Morris, 1993). Metil selüloz ve 

hidroksipropil metil selüloz gıdalarda kıvam arttırıcı, emülsifier ve jelleştirme ajanı olarak 

kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı süt ve süt ürünlerinde metil selüloz ve hidroksi propil 

metil selüloz kullanımı hakkında bilgi vermektir. 

Süt Ürünlerinde Kullanımları 

Metil selüloz ve hidroksipropil metil selüloz süt ürünlerinde dondurma ve dondurulmuş 

tatlılarda, peynir gibi ürünlerde kullanılmaktadır. Bu katkı maddelerinden viskoziteyi modifiye 

edici, kıvam artırıcı, yenilebilir film üretiminde veya kaplamada, yüzey aktife geliştirici ve 

emülsifier, yağ modifiye edici veya jelleştirme uygulamalarında yaygın olarak 

faydalanılmaktadır. 

Dondurma ve dondurulmuş tatlılarda kullanımları 

Metil selüloz ve hidroksipropil metil selüloz, dondurmada buz kristali büyümesini kontrol 

ederek ısı şoku korumasındaki üstün performansı ile yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

(Wang, Barringer ve Hansen, 1998). Dondurmada buz kristali büyüme kontrolüne ek olarak, 

havayı hapsetme ve fazla akışı artırmak için selüloz türevleri kullanılır. Metil selüloz ve 

hidroksipropil metil selüloz, dondurma ve dondurulmuş tatlılar için stabilizatör karışımlarında 

kullanılmaktadır. Bu selüloz türevlerinin yüzey aktif madde davranışı, donma ve karıştırma 

sırasında yüksek taşma ürünlerine sebep olan köpük oluşumunu destekler (Imeson, 2012). 

Hidroksipropil metil selüloz, ksantan gumdan daha az verimli olsa da, dondurmanın dokusal 

kalitesi üzerine gözle görülür bir etkiye sahip olmaktadır. Hidroksipropil metil selüloz su 

tutumunu artırarak dondurmanın yapışkan ve yağlı olarak algılanmasını sağlamaktadır. 

Probiyotik dondurmaların erime direncini önemli ölçüde artırmasına rağmen, peynir altı suyu 

kusurunu kontrol edemediği belirlenmiştir. Dondurmaların erimesi sırasında oluşan sentez, 

selüloziklerin peynir altı suyu proteinleri ile uyumsuzluğundan kaynaklanan faz ayrılması ile 

ilgili olduğu düşünülmektedir (Murrey, 2000). Hidroksipropil metil selüloz içeren probiyotik 

dondurmalar, artan kremsi ve ağız hissi, ağızda tutulan viskozite artışı, artan vanilya aroması 

salınımı ve kabul edilebilir çözünme kalitesi özellikleri ile karakterize edilmiştir. Yapılan 

çalışmada probiyotik dondurmada hidroksipropil metil selüloz kullanımının tekstür kalitesini 

ve aromayı iyileştirdiği belirtilmiştir (Soukolis, Lyroni ve Tzia, 2010). 
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Dondurulmuş sütlü tatlılar, hava hücreleri, buz kristalleri ve kısmen dengesiz yağ kürelerini 

içeren, polisakkarit, laktoz, şeker ve mineral tuzlarda sürekli aqua fazda dağılan kompleks 

kolloidal sistemlerdir (Goff, 1997). Hidrokolloidler donmuş sütlü tatlıların erime kalite 

karakteristiklerini etkilemektedir (Soukoulis ve Tzia, 2008). Bununla birlikte fermente sütün 

fizikokimyasal etkilerine pH, iyonik denge, protein – polisakkaritler ve benzer interaksiyonlar 

gibi bağlıdır (Soukoulis ve diğerleri, 2010).   

Peynirde kullanımları 

Metil selüloz ve hidroksipropil  metil selüloz, peynir kroketinde pişirme sırasında herhangi bir 

parçalanma olmamasını sağlamak için bir film oluşturucu ajan görevi gören bir polisakkarittir. 

Böylelikle ürün yapısının yağ içinde ısıyla dağılması önlenmiş olmaktadır. Bu tip ürünler 

ısıtıldığında yağın absorpsiyonunu azaltmaktadır. Özellikle hidroksipropil metil selülozun daha 

etkili olduğu belirtilmiştir. Bu tür ürünler genellikle dondurulmuş hazır ürünlerdir (Salvador, 

Sanz, Fiszman, 2008). 

Hidroksipropil metil selülozun az yağlı tofu peynirinde yağ değiştirici olarak kullanıldığı ve 

peynirin fiziksel özelliklerini iyileştirdiği gözlemlenmiştir. Hidroksipropil metil selüloz 

peynirde sert bir tekstür oluşturarak ve sineresizi azaltarak az yağlı tofu tekstürünü geliştirmiştir 

(Shin, Wicker ve Kim, 2017).  

Sonuç 

Gıda sektöründe aktif rol oynayan selüloz türevleri, Türk Gıda Kodeksine göre kullanılmasına 

izin verilen zararsız gıda katkı maddeleridir. Bu katkı maddeleri, viskozite değiştirme veya 

koyulaştırma uygulamalarında, kaplamada veya yenilebilir film üretiminde, yüzey aktivitesi 

arttırıcı ve emülgatör, yağ modifiye edici veya jelleştirme uygulamalarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Böylelikle gıda ürünlerinin yapısal ve fiziksel özelliklerini iyi bir şekilde 

değiştirerek daha iyi tüketim sağlarlar. Ayrıca bu katkı maddeleri, gıda endüstrisinde 

yeniliklerin önünü açmıştır. Bunlar E-kodlarla tanımlanır ve süt ürünlerinde de etkili bir rol 

oynar; E-461 Metil Selüloz (MC) ve E-464 Hidroksipropilmetil Selüloz (HPMC). 

Hidroksipropilmetil Selüloz (HPMC) ayrıca süt ürünlerinde önemli bir rol oynar. Bu 

polimerler, koku ve tatsızlık özelliklerinden dolayı endüstride daha çok tercih edilmektedir. Süt 

ürünlerinde kıvam arttırıcı olarak kullanılmasının yanı sıra su tutma ve yağ azaltma özellikleri 

veya buz kristali oluşumunu engelleme kabiliyetleri nedeniyle de tercih edilmektedir. 
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Polisakkaritleri nedeniyle yüksek moleküler ağırlığa sahiptirler. Bu polisakkaritler, destekleyici 

ve su tutucu bir yapı oluşturur. Stabilizatör görevi gören MC ve HPMC, süt bileşenleri arasında 

bir ağ oluşturur ve termal değişikliklere dirençli hale gelir. İstenilen yapıyı sağlamak için 

kullanılırlar. Peynir, dondurma gibi ürünlerde kullanılmak üzere tercih edilmektedir. Tofu 

peyniri ve düşük yağlı diyet peyniri, MC ve HPMC ile yağ içeriği düşürülerek elde 

edilmektedir. Probiyotik dondurmada buz kristali oluşumunu engeller ve dondurmanın geç 

erimesini sağlar. Selüloz türevi olan bu katkı maddelerinin sağlığa zararlı olmadığı 

düşünülmektedir. Bu nedenle, bu katkı maddelerini kullanan ürünler daha çok tercih edilebilir.  
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları AD 
 

Kronik hastalıklarda ortaya çıkan semptomların kontrol altına alınması, bireyin 

yaşamdan doyum sağlaması amacıyla yaşam kalitesi kavramlarının önemi artmıştır. 

Dispne-solunum sıkıntısı, dünyada milyonlarca insanı etkisizleştiren ilerlemiş kalp ve 

solunum sistem, hastalıkları olan bireylerde sıkıntı verici bir semptomdur. Farmakolojik 

tedaviler dispneyi iyileştirebilmede sınırlı olduğu için Solunum rehabilitasyonu yani pulmoner 

rehabilitasyon programları optimum tedavi aldıktan sonra dispne ve yorgunluk yakınmaları 

devam eden hastalara önerilmektedir.  

Solunum sıkıntısı yaşayan bu hastalara yönelik pulmoner rehabilitasyon programları; 

sigarayı bırakma, solunum egzersizleri, balgamın mobilizasyonu, günlük yaşam aktivitelerini 

yerine getirme, enerji koruma teknikleri, egzersiz, beslenme, uyku, psikolojik, sosyal ve 

davranışsal sorunlara yönelik girişimleri içeren kapsamlı bir programdır.  

Rehabilitasyonun önemli bir parçası olan egzersiz eğitimi; solunum kas eğitimi, alt 

ekstremite ve üst ekstremite eğitimlerini içerir. Üst ekstremite egzersizleri bugüne kadar az 

sayıda çalışmada ele alınmıştır.  

KOAH hastaları tipik olarak üst göğüs solunumu yaparlar ve diyafragmadan ziyade 

yardımcı solunum kaslarını kullanırlar. Bu yüzden hastalar genellikle kolun baş üzerine 

kaldırılmasını gerektiren üst ekstremite aktivitelerinde zorlanırlar. Üst ekstremite kaslarının 

egzersizi, akciğer fonksiyon kapasitesini arttırarak dispneyi azaltabilir. Bu nedenle pulmoner 

rehabilitasyonda kol eğitimi yapmaları teşvik edilmelidir. 

Hemşire, çağdaş rollerinden biri olan "eğitimci rolü" ile sağlığı sürdürme ve 

geliştirmede olduğu kadar kronik hastalıkların rehabilitasyonunda önemli rol üstlenmektedir. 

Her hastanın pulmoner eğitim programlarına ulaşamadığı ülkemiz koşullarında hastanın 

fonksiyonel durumunu iyileştirmek için hemşirenin dispne yaşayan kronik hastalığa sahip 

hastaların eğitimini gerçekleştirmesi son derece önemlidir. 

 
Anahtar Kelimeler: Hemşire, dispne, üst ekstremite egzersizi 
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DYSPNEA AND UPPER EXTREMITY EXERCISE 

The importance of the concepts of quality of life has increased in order to control the 

symptoms that occur in chronic diseases and to provide the individual with life satisfaction. 

Dyspnea-respiratory distress is a distressing symptom in individuals with advanced 

heart and respiratory system diseases that neutralize millions of people around the world. Since 

pharmacological treatments are limited in improving dyspnea, respiratory rehabilitation, that is, 

pulmonary rehabilitation programs, is recommended for patients whose dyspnea and fatigue 

complaints continue after receiving optimum treatment. 

Pulmonary rehabilitation programs for these patients with respiratory distress; It is a 

comprehensive program that includes interventions for smoking cessation, respiratory 

exercises, sputum mobilization, performing daily life activities, energy conservation 

techniques, exercise, nutrition, sleep, psychological, social and behavioral problems. 

Exercise training, which is an important part of rehabilitation; includes respiratory 

muscle training, lower limb and upper limb training. Upper limb exercises have been addressed 

in few studies to date. 

COPD patients typically perform an upper chest breathing and use auxiliary respiratory 

muscles rather than the diaphragm. Therefore, patients often have difficulties in upper extremity 

activities that require the arm to be raised above the head. Exercising the upper extremity 

muscles can reduce dyspnea by increasing lung function capacity. Therefore, arm training 

should be encouraged in pulmonary rehabilitation. 

The nurse plays an important role in the rehabilitation of chronic diseases as well as in 

maintaining and improving health with the "educator role", which is one of her contemporary 

roles. In our country, where not every patient can access pulmonary training programs, it is 

extremely important for the nurse to train patients with chronic diseases with dyspnea in order 

to improve the functional status of the patient. 

Key Words: Nurse, dyspnea, upper extremıty exercıse 
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DİSPNE VE ÜST EKSTREMİTE EGZERSİZİ 

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya BULUT 

Giriş 

Günümüzde tıp ve teknolojideki hızlı gelişmeye paralel olarak, insanın beklenen yaşam 

süresinde artış olmuş ve bu süreninin uzaması ile birlikte kronik hastalıkların insidansı da 

artmıştır. Bu nedenle kronik hastalıklarda ortaya çıkan semptomların kontrol altına alınması, 

bireyin yaşamdan doyum sağlaması amacıyla yaşam kalitesi kavramı tartışılmaya başlanmıştır 

(yorgancıoğlu 2006). 

Dispne dünyada milyonlarca insanı etkisizleştiren ilerlemiş hastalığı olan bireylerde 

sıkıntı verici bir semptomdur (Galbraith 2010).  

Farmakolojik tedaviler dispneyi iyileştirebilmede sınırlıdır, bu hasta populasyonu ile 

ilgili klinik araştırmalarının odak noktası kendi kendine yönetim stratejileri olmalıdır. 

Hastaların akciğer fonksiyonlarını geliştiren farmakolojik tedavilerin egzersiz kapasitesi, 

yaşam kalitesi ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkileri sınırlı olduğundan bu alanlardaki 

bozulmalar ancak pulmoner rehabilitasyon, solunum fizyoterapisi ve egzersiz programları ile 

düzeltilebilir (Nguyen ve ark 2003, Nguyen ve ark 2005, Olgun 2008).  

Solunum rehabilitasyon programları optimum tedavi aldıktan sonra dispne ve 

yorgunluk yakınmaları devam eden hastalara önerilir. Pulmoner rehabilitasyon hastalık 

evresinden bağımsız olarak bütün KOAH’lı olguların yönetiminde bir tedavi yaklaşımı olarak 

yer almalıdır (şen ve ark 2005). 

Dispne semptomunu en çok yaşayan KOAH’lı hastalar hastalık sürecinin günlük yaşam 

aktivitelerine getirdiği kısıtlılıklar, emosyonel, bilişsel, fizik aktivitelerdeki değişiklikler, 

ekonomik ve sosyal sınırlılıklar nedeniyle zor ve karmaşık problemlerle karşı karşıyadırlar 

(Taylor ve ark 2008). Ayrıca hastaların dispneyi önlemek için günlük yaşam aktivitelerini 

azaltması, ilerleyen dönemlerde sosyal izolasyon, bağımsızlık kaybı, anksiyete, depresyon ve 

fiziksel kondüsyon kaybı gibi problemlere neden olabilir ve yaşam kalitesi olumsuz yönde 

etkilenir. Bu hastalar sıklıkla nefessiz kalma ve azalmış egzersiz kapasitesinden yakınırlar. 

Hastaların ilerleyen durumlarda basit günlük yaşamdaki aktiviteler için kollarını 

kullandıklarında bile tolere edilemeyen dispne yaşadıkları belirtilmektedir (Galbraith 2010, 

Nguyen 2005, Olgun 2008, Şen ve ark 2005). 

Dispne farmakolojik ajanlarla kontrol altına alınabilse de, dispne nedeniyle ortaya çıkan 

psikolojik ve davranışsal sorunları ortadan kaldırmak, kişilerin aktivite düzeyini ve yaşam 
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kalitesini artırmak için dispneye yönelik rehabilitasyon uygulamalarının yapılması zorunluluk 

arz etmektedir. Dispne yaşayan KOAH’lı hastalara yönelik pulmoner rehabilitasyon 

programları hastalığın fizyopsikopatolojisini düzeltmeye yönelik sigarayı bırakma, solunum 

egzersizleri, balgamın mobilizasyonu, günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme, enerji 

koruma teknikleri, egzersiz, beslenme, uyku, psikolojik, sosyal ve davranışsal sorunlara yönelik 

girişimleri içeren kapsamlı bir programdır. Rehabilitasyonun önemli bir parçası olan egzersiz 

eğitimi; solunum kas eğitimi, alt ekstremite ve üst ekstremite eğitimlerini içerir. Üst ekstremite 

egzersizleri bugüne kadar az sayıda çalışmada ele alınmış ve Amerikan Kardiyovasküler ve 

Pulmoner Rehabilitasyon Birliği’nin hazırladığı rehberde etkinliğini değerlendirmede kontrollü 

çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtmiştir (Thomas 2009).  

KOAH’lı hastalar azalmış üst ekstremite (kol) egzersiz kapasitesine sahiptirler ve 

pulmoner rehabilitasyonda kol eğitimi yapmaları teşvik edilmelidir. Birçok çalışmada 

desteklenen ve desteklenmeyen kol egzersiz kapasitesini arttırmak için kol eğitiminin etkili 

olduğu belirtilmiştir, kol eğitiminin yoğunluğu ya anlamlı şekilde değişir veya yetersiz bir 

şekilde tanımlanır (McKeough ve ark. 2008).  

KOAH’lı hastalar tipik olarak üst göğüs solunumu yaparlar ve diyafragmadan ziyade 

yardımcı solunum kaslarını kullanırlar. Bu yüzden KOAH’lı hastalar genellikle kolun baş 

üzerine kaldırılmasını gerektiren üst ekstremite aktivitelerinde zorlanırlar. Üst ekstremite 

kaslarının egzersizi, akciğer fonksiyon kapasitesini arttırarak dispneyi azaltabilir (50). İlk 

bakışta üst ekstremite egzersizleri,  dispne ve solunum ile ilişkisiz gibi görünmektedir. Ancak 

üst ekstremite egzersizleri ile solunum arasında ilişki bulunmaktadır. Üst ekstremitelerdeki 

pozisyon değişiklikleri, göğüs duvarı mekaniklerini değiştirebilmektedir. Aynı zamanda, üst 

ekstremitelerde olan basit bit pozisyon değişikliği solunum fonksiyonlarında değişikliğe neden 

olabilmektedir (Kara 2002, Holland ve ark 2004). 

KOAH’lı hastalarda fiziksel egzersizin; egzersiz kapasitesi ve dispne üzerine etkileri 

uygulama sıklığı ve süresine bağlıdır. Egzersizin uygulama sıklığı ve süresi arttıkça ortaya 

çıkan yarar da artmaktadır.  Ancak birçok hastanın fiziksel egzersiz sırasında oluşan dispne ve 

yorgunluk nedeniyle uzun süre yüksek yoğunlukta egzersize devam edemedikleri, bu hastalarda 

aralıklı egzersiz uygulamasının sürekli egzersize benzer şekilde, egzersiz toleransında ve yaşam 

kalitesinde pozitif yönde değişim yarattığı belirtilmiştir (Atasever 2011, Akıncı&Çil 2012, 

Gigliotti 2005,). 
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Egzersiz Çeşitleri 

 1.Alt Ekstremite Egzersizleri: Alt ekstremitelerde ortaya çıkan güçsüzlük, egzersiz 

kısıtlaması ve yürüme mesafelerinin kısalmasına neden olan en önemli faktörlerdir. Bu nedenle 

alt ekstremite egzersizleri, pulmoner rehabilitasyon programlarının temel öğeleridir. Alt 

ekstremite egzersiz programları, bisiklet, yürüyüş ya da herikisinin birlikteliğinden 

oluşmaktadır. 

Bacak egzersizi sırasındaki ventilasyonun artışı, KOAHlı hastalarda ekspiratuar akış 

sınırlılığını azaltan fakat dispneyi arttıran dinamik hiperinflasyon sayesinde başarılır. Bacak 

egzersizi hakkındaki araştırmaların tersine (benzemeyen şekilde), kol egzersizi sırasında 

dinamik hiperinflasyonun düzenlenmesi hakkındaki raporlar sayıca yetersizdir: Orta ile Şiddetli 

obstrüksiyonu olan KOAHlı hastalarda basit kol kaldırma fonksiyonel reziduel kapasite artışı 

veya inspiratuar kapasitede bir azalma ile ilişkilidir. Tersine akım sınırlılığı olan kistik fibrozisli 

hastalarda kol egzersizleri ekspirasyonun erken bitmesine ve dinamik hiperinflasyonda bir 

artmayla sonuçlanır. 

Bacak egzersiz programındakine benzer bir şekilde kol egzersiz programının dispne ve 

kol yorgunluğu üzerine etkisi, verilen düzeyde bir aktivite için gereksinim duyulan 

ventilasyondaki bir azalmadan dinamik hiperinflasyondaki bir azalmadan ve 

desensitizasyondan kaynaklanabilir (Gigliotti 2005,).  

2. Solunum kasları egzersizleri: solunum kaslarının kuvvet, dayanıklılık ve egzersiz 

kapasitesini arttırmak için yapılan egzersizlerdir. 

3. Üst ekstremite ve omuz kuşağı egzersizleri: yüzme, kano gibi aktivitelerle üst ekstremite 

kaslarının eğitimini kapsamaktadır. Bu egzersiz dispne ve dakika ventilasyonunun azalmasını 

sağlamaktadır (Akıncı&Çil 2012, Gigliotti 2005,). 

KOAH’lı hastalarda iskelet kas işlevlerinde zayıflama bildirilmiş fakat bu bozulma 

homojen değildir ve üst ve alt ekstremite arasındaki dağılımı hala bilinmemektedir. Hareketin 

mekanik etkililiği kas tarafından kimyasal enerjinin kinetik enerjiye dönüşümünden sorumlu 

olduğundan, kas işlevlerindeki bir bozulma etkililiğin bozulmasına neden olur. KOAH’lı 

hastalarda azalmış kol egzersiz kapasitesine sahiptirler ve sonuç olarak pulmoner 

rehabilitasyonda kol eğitimi yapmaları teşvik edilmelidir. Birçok çalışma desteklenen ve 

desteklenmeyen kol egzersiz kapasitesini arttırmak için kol eğitiminin etkililiğini göstermiştir, 

kol eğitiminin yoğunluğu ya anlamlı şekilde değişir veya yetersiz bir şekilde tanımlanır. Orta 

ile yüksek derecede bacak egzersizi eğitim sürecinin en büyük fizyolojik yararlar ürettiğine 
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ilişkin çalışmalarla gösterilmesinin tersine bacak eğitiminin yoğunluğu iyi tanımlanmıştır (64). 

KOAH’lı hastalar tipik olarak üst göğüs solunumu yaparlar ve diyafragmadan ziyade yardımcı 

solunum kaslarını kullanırlar. Bu yüzden KOAH’lı hastalar genellikle kolun baş üzerine 

kaldırılmasını gerektiren üst ekstremite aktivitelerinde zorlanırlar. Üst ekstremite kaslarının 

egzersizi, fonksiyonel kapasiteyi arttırarak dispneyi azaltabilir (50). Pulmoner rehabilitasyonda 

üst ekstremitelerin desteksiz direnç eğitimine başlatılması önerilmektedir (Costi 2009, 

Kara&Aşti 2002). 

Kol kaldırma güç kaynaklı kapasitelerini azaltırken fonksiyonel rezidüel kapasite ve 

solunum kaslarını elastik gücünü arttırmaktadır. Üstelik postural destek için 

kullanıldıklarından, desteksiz kol aktiviteleri sırasında solunuma yardım etmek için yardımcı 

solunum kasları kullanılır. Her iki mekanizma solunum kaslarının yük kapasite ilişkisini tamir 

etmek için yardım ederler. KOAH’ta üst ekstremite egzersizi kas gücündeki azalma da kol 

aktivitelerini yapmak da güçlüklere katkıda bulunur. Göğüs duvarı ve üst ekstremitelerde kas 

gruplarının güç temelli kapasitesi yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş deneklerle 

kıyaslandığında KOAH hastalarında azalır. Üst ekstremiteler günlük yaşamdaki aktivitelerinde 

çok önemlidir, ayrıca kol kasları aksesuar solunum kaslarıdır ve onların kullanımı kronik 

solunum hastalığı olanlarda belirgin dispne ile ilişkilidir. Örneğin KOAH hastaları giyinme, 

banyo gibi kişisel bakım eylemlerinde üst ekstremitelerini kullanırken yorgunluk ve dispnede 

artış yaşarlar. Çünkü hareketle artan enerji ve ventilasyon ihtiyacı karşılanamaz ve böylece 

fonksiyonel kısıtlanma meydana gelir. Bu nedenle bu hastalarda üst ekstremite egzersizleri 

tasarlanır. Birincil olarak alt ekstremite egzersizine odaklanan egzersiz programlarına üst 

ekstremite egzersizleri eklendiğinde kronik solunum problemi olan hastalarda dispne ve yaşam 

kalitesi seviyelerinde anlamlı değişiklikler ve günlük yaşamdaki aktiviteleri sırasında 

semptomları azaltabileceği gösterilmiştir (Costi 2009, Ece 2012). 

 

 

 

Üst Ekstremite Egzersizlerinin Dispne Üzerine Etki Mekanizması 

KOAH’lı olgular üst ekstremitelerinde kısıtlılıklar ifade ederler. Bu kısıtlılıkların 

nedenleri:  

- KOAH’lı olgularda üst ekstremiteler solunuma indirekt olarak katılmaktadırlar. 

- Kol egzersizleri desenkron solunum hareketleri ile ilişkilidir. 
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- Üst ekstremite egzersizleri ile daha iyi ventilasyon yapabilirler. 

- Ventilasyon ve oksijen tüketimi, üst ekstremitelerde, alt ekstremitelerden daha fazladır  (8). 

İlk bakışta üst ekstremite egzersizleri,  dispne ve solunum ile ilişkisiz gibi görünmektedir. 

Ancak yukarıda sayılan nedenlerle, üst ekstremite egzersizleri ile solunum isi arasında ilişki 

bulunmaktadır. Üst ekstremitelerdeki pozisyon değişiklikleri, göğüs duvarı mekaniklerini 

değiştirebilmektedir. Aynı zamanda, üst ekstremitelerde olan basit bit pozisyon değişikliği 

solunum fonksiyonlarında değişikliğe neden olabilmektedir (Atasever 2011, Holland 2004). 

Üst ekstremite egzersizlerinde genellikle, kol ergometresi kullanılmaktadır. Bu aletlerin 

avantajı, daha büyük kas gruplarını çalıştırması, uygulamasının basit olması, egzersizin standart 

olması ve gücün direkt olarak ölçülebilmesidir. Ancak ergometrelerin pahalı olması ve her 

yerde bulunamaması da dezavantajları oluşturmaktadır. Bu nedenle günlük yasam aktivitelerine 

daha çok benzeyen desteksiz üst ekstremite egzersizleri geliştirilmiştir (Atasever 2011). 

 

Şekil 1. Üst Ekstremite Egzersiz Hareketleri (Atasever 2011). 

 

Hemşire, çağdaş rollerinden biri olan "eğitimci rolü" ile sağlığı sürdürme ve 

geliştirmede olduğu kadar kronik hastalıkların rehabilitasyonunda önemli rol üstlenmektedir. 

Her hastanın pulmoner eğitim programlarına ulaşamadığı ülkemiz koşullarında hastanın 

fonksiyonel durumunu iyileştirmek için hemşirenin KOAH'lı hasta eğitimini gerçekleştirmesi 

son derece önemlidir (Kara 2002, Taylor 2008). 
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Sonuç  

Hastaların sıkıntı verici semptomlarından biri olan dispnenin azaltılması ve buna bağlı 

olarak yaşam kalitesinin arttırılması ve hemşirelik bakımında yer alması gerekmektedir. 

Hastanın yaşam kalitesini arttırmada hemşireler hastanın dispnesini tanımlayabilmeli ve 

minimuma indirmek için kanıt niteliği yüksek çalışmalar yapılmalı, uygulayabilmeli ve bakıma 

aktarabilmelidir. Ülkemizde üst ekstremite egzersizlerinin hastalık ve hastalığa bağlı 

semptomları gidermedeki rolünü belirten çalışmalar yetersizdir. 
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amacıyla Şubat-Mart 2017 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesinde öğrenim gören ve tesadüfi olarak seçilen öğrenciler (200 kişi) üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Veriler değerlendirildiğinde, süt ve süt ürünlerinden en çok tercih edilen 
ürün %36.5 oranı ile yoğurt olurken, en az tercih edilen ise %1 oranı ile dondurma olduğu 
görülmüştür. İçme sütü olarak hangi sütü tercih ettikleri sorusuna, %40.5 oranında yağlı süt 
cevabı alınırken, en az tercih edilenin %7.5 ile sokak sütü olduğu belirlenmiştir. Peynir 
tüketiminde yağ oranının tüketime etkisinin incelendiği soruya ankete katılanların %11.5’ i 
yağsız peynir, %44.5’ i ise yarım yağlı peynir tükettiklerini bildirmişlerdir. Ankete katılanların 
cinsiyetlerinin yağ oranı tercihlerine etki etmediği fark edilmiştir. Diyetlerinde tercih ettikleri 
yoğurt tipi sorulduğunda, %6.5 oranı ile meyveli yoğurt cevabı alınırken, %33 oranı ile sade 
yoğurt olduğu saptanmıştır. Sezonlara göre ayran tüketiminin incelendiği soruda katılımcıların 
%42 oranı ile her zaman (her mevsimde tükettikleri), %3.5 oranı ile sadece ilkbaharda ayran 
tüketimini tercih ettikleri bulunmuştur. Ayrıca süt ve süt ürünleri alırken dikkate aldıkları 
kriterleri %31.5 ile hijyen ve %20.5 ile yapı özellikleri ve son kullanma tarihi almıştır. Ankete 
katılan öğrenciler süt ve süt ürünleri tüketimlerinin sebeplerini %48 ile besleyici olması, %35.5 
alışkanlıklarından dolayı, %8 erişebilir olması, %8.5 zorunluluk diye belirtmişlerdir. Sonuç 
olarak süt ürünlerinden yoğurt ürünün daha çok tercih edilmesi üniversite öğrencilerinin 
diyetlerindeki ana besinlerin yanında daha pratik ve daha uygun fiyata temin ettikleri 
düşünülmektedir. İçme sütü tercihlerini yağlı sütten yana kullanmalarının yağlı sütün aroma ve 
tat açısından daha lezzetli olmasının sebep olduğu sonucuna varılabilir. Ayranı katılımcıların, 
büyük oranla her mevsim tükettiği bu ürünü tercih etmenin üzerine mevsimin etkisinin az 
olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Süt ve süt ürünleri, Üniversite öğrencileri, Anket 
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MILK AND MILK PRODUCTS CONSUMPTION HABITS OF AYDIN ADNAN 
MENDERES UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY STUDENTS 

 

Abstract 

This study was conducted with randomly selected students (200 people) at Aydın Adnan 
Menderes University Faculty of Engineering between February and March 2017 to determine  
milk and milk products consumption habits of university students. When the data were 
evaluated, it was seen that the most preferred product among milk and milk products was 
yoghurt with a ratio of 36.5%, while the least preferred product was ice cream with a rate of 
1%. When asked the student which milk they prefer as drinking milk, 40.5% ratio of student 
was answered to prefer fat milk, while the least preferred one was determined to be street milk 
with 7.5%. 11.5% of the respondents reported that they consume fat-free cheese and 44.5% of 
them consume low-fat cheese. It was noticed that the gender of the respondents did not affect 
their fat ratio preferences. When asked about the type of yoghurt they prefer in their diets, the 
answer was 6.5% with fruit yoghurt, while it was found to be normal yoghurt at 33%. In the 
question which examined the consumption of ayran according to the seasons, it was found that 
42% of the participants always preferred to consume ayran (all season) and only one with the 
rate of 3.5% in the spring. In addition, the criteria they consider when purchasing milk and milk 
products are hygiene with 31.5% and structure characteristics and expiration date with 20.5%. 
The students participating in the survey stated the reasons for their consumption of milk and 
milk products as being nutritious with 48%, being accessible 8%, for their habits 35.5%, and 
obligatory 8.5%. As a result, it is thought that the preference of yogurt products from dairy 
products is more practical and affordable for university students in addition to the main nutrients 
in their diets. It can be concluded that their preferences of drinking milk to use fat milk because 
of fat milk to be more delicious in terms of aroma and taste. It has been determined that the 
seasonal effect is less on preferring ayran, which the participants mostly consume in every 
season. 

Keywords: Milk and dairy products, University students, Questionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

524 
 

Giriş 

Süt, vücut için gerekli gıda maddelerini dengeli ve tatmin edici bir şekilde içermektedir. Süt ve 

süt ürünleri vücuda enerji sağlamanın yanı sıra vücut yapısı ve biyokimyasal süreçler için 

ihtiyaç olan yaklaşık 85 farklı mineral, vitamin, enzim, organik asit ve hormonu da 

bulundurmaktadır. Süt ve süt ürünleri içerdikleri yararlı besinlerden dolayı hayvansal kaynaklı 

gıdalar arasında önemli bir yere sahip olmaktadır. Sütteki önemli besinler, diğer süt ürünlerinde 

de tam ve çoğu zaman daha zengindir (Şimşek ve Açıkgöz, 2011). Süt ve süt ürünleri günlük 

hayatta en gerekli besinler olarak görülmektedir. Süt, tüketilen diğer gıda maddelerinin aksine, 

canlıların sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan birçok gıda maddesini 

içermektedir. Bu nedenle süt ve süt ürünleri tüketimi insan hayatının her aşamasında önemli rol 

oynamaktadır (Çelik, 2002). 

Süt tüketimi ile ilgili araştırmalara göre günde 1 litre tüketilen süt, yetişkin bireylerin kalsiyum 

ve fosfor ihtiyacının tamamını ve 10 – 12 yaş arası çocukların hemen hemen tüm ihtiyaçlarını 

karşılamaktadır. Benzer şekilde 1 litre süt, günlük protein ihtiyacının yarısını karşılarken, B2 

ve B12 vitamini ihtiyacının tamamını karşılamak için yeterli olmaktadır (Karakaya ve Akbay, 

2013). 

Süt tüketimi, ülkeler için gelişmişlik göstergesi olarak kabul edilmektedir. Yeterli ve düzgün 

beslenen ülkelerde süt ve süt ürünleri tüketim değerleri oldukça yüksek olmaktadır. En etkili 

yolu içme sütü olarak kullanmaktır. Bunun sebebi ise süt ürünlerinin farklı şekillerde işlenmesi 

ve uzun ömürlü hale getirilmesi içeriklerindeki bazı besin maddelerin kaybolmasına neden 

olmaktadır (Çetinkaya, 2010).  

Süt ürünlerinden protein, yağ, mineraller ve vitaminler açısından oldukça zengin bir gıda olan 

peynir, süt ürünleri arasında önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda ülkemizde süt ürünü olarak 

tereyağı da yaygın olarak tüketilmektedir. Süt yağı, yüksek fizyolojik değerlere sahip yağ 

asitlerinin varlığı, sindirilebilirliği ve A, D, E ve K vitaminlerinin varlığı nedeniyle yüksek 

beslenme değerine sahip olmaktadır (Uzunöz ve Gülşen, 2007). Yoğurt yapısında değerli 

protein, karbonhidrat ve lipid bulundurması ve kurumadde içeriği yüksek ayrıca B vitaminleri 

bakımından oldukça zengin ve kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum, çinko gibi mineral 

maddeleri oldukça fazla içermesinden dolayı fonksiyonel bir gıda olarak değerlendirilmektedir. 

İnsan beslenmesinde önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir (Kızılaslan ve Solak, 2016). 

Sıcak aylarda ve öğünlerde iştah açısı bir içecek olarak tüketilen ayran ise çeşitli oranlarda 
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seyreltilmiş sütten veya yoğurttan yapılan bir süt ürünüdür (Yaygın, 1999). Sağlığa faydalı ve 

lezzetli bir gıda olan dondurma, besin değeri ve enerjisi, içerdiği maddelere göre değişmektedir. 

Dondurma 3 – 4 kat daha fazla yağlı süt takviyesi ve  %12 – 16’ dan fazla protein içermektedir. 

Ayrıca dondurma zengin vitamin ve mineral kaynağı olarak düşünülmektedir (Demirci ve 

Şimşek, 1997). Kişinin sağlığı üzerine önemli etkisi olan süt ve süt ürünlerinin Aydın bölgesi 

içerisinde öğrenim gören üniversite öğrencilerince tüketilme durumunu belirlemesi açısından 

bu anket çalışması önemlidir.  

Türkiye’ nin çoğu bölgesinde tüketicinin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarını araştırmaya 

yönelik (Çelik, Karlı, Bilgiç ve Çelik, 2005; Şahinöz ve Özdemir, 2017; Yalçın ve Argun, 2017; 

Çebi, Özyürek ve Türkyılmaz, 2018; Karakaya ve Kızıloğlu, 2018) yapılan anket 

çalışmalarından bazıları verilmektedir. Bu çalışmada süt ve süt ürünlerinin Aydın Adnan 

Menderes Üniversitesi’ nin Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler tarafından 

tüketilme durumları cinsiyetler de göz önünde tutularak tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot 

Bu araştırma üniversite öğrencilerinin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıklarını belirlemek 

amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören 200 

kişilik öğrenci grubu üzerinde, Şubat – Mart 2017’ de yapılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 

öğrenciler tesadüfi olarak seçilmiş ve veriler araştırmacılar tarafından literatürden 

faydalanılarak hazırlanan “Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim 

Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi” isimli anket formuyla toplanmıştır. Anket öğrencilerin süt 

ve süt ürünleri çeşitlerinden hangilerini tercih ettiğine yönelik sorulardan oluşmaktadır.  

Bulgular 

Araştırmada, ankete katılan öğrencilerin %50’ si kız, %50’ si erkek öğrencidir. Öğrencilere ilk 

olarak hangi süt veya süt ürünü daha çok tükettikleri sorulmuştur. Çizelge 1’ de öğrencilerin 

süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlarına ait anket sonuçları verilmiştir. Ankete katılan öğrenciler 

en yüksek oranla (%36.5) yoğurt ürününü tercih ettiklerini söylerken, en düşük oranda (%1) 

dondurma yanıtını vermişlerdir. Cinsiyet farkının tercihlerde çok farklılık yaratmadığı tespit 

edilmiştir.  
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Çizelge 1. Öğrencilerin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıkları ait anket sonuçları 

Cinsiyet Süt ve süt ürünleri tüketiminin dağılımı (%) 

Süt  Yoğurt Peynir Ayran Tereyağı Dondurma  

Erkek 23 33 20 12 11 1 

Kız 20 40 18 10 11 1 

Toplam 21.5 36.5 19 11 11 1 

 Öğrencilerin süt tüketim tercihlerinin dağılımı (%) 

 Yağsız Yarım yağlı Yağlı  Açık süt Meyveli süt 

Erkek  12 24 41 8 15 

Kız 12 33 40 7 8 

Toplam 12 28.5 40.5 7.5 11.5 

 Öğrencilerin yağ oranına göre en sevdikleri peynir çeşidi tercihleri (%) 

 Yağsız  Yarım yağlı Yağlı  Tam yağlı 

Erkek  12 44 19 25 

Kız  11 45 19 25 

Toplam 11.5 44.5 19 25 

 Öğrencilerin en çok tükettikleri yoğurt çeşidinin dağılımı (%) 

 Sade Meyveli Yağlı Yağsız Ev Yapımı 

Erkek 36 5 25 13 21 

Kız 30 8 22 20 20 

Toplam 33 6.5 23.5 16.5 20.5 

 Öğrencilerin mevsimlere göre ayran tüketimlerinin dağılımı (%) 

 İlkbahar  Yaz Sonbahar Kış Her zaman 

Erkek  2 27 5 22 44 

Kız 5 26 4 25 40 

Toplam 3,5 26.5 4.5 23.5 42 

 Öğrencilerin tereyağı tüketim tercihleri 

 Sağlık Raf ömrü Tat Ekonomi Diğer  



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

527 
 

Erkek 27 0 66 0 7 

Kız 30 0 62 0 8 

Toplam 28.5 0 64 0 7.5 

 

Öğrencilere severek tükettikleri süt çeşidinin sorulduğu soruda, öğrencilerin %40.5’ i yağlı 

sütten yana tercihini belirtirken, %7.5 oranında açık süte talep olduğu görülmüştür. Erkeklere 

göre kız öğrencilerin yağsız veya az yağlı süte olan eğilimi biraz daha fazla olduğu 

belirlenmiştir. Yağlı sütten sonra ikinci sırada tercih edilen yarım yağlı süt olmuştur. 

Öğrencilere yağ oranı göre en çok tercih ettikleri peynir sorulduğunda, öğrencilerin %44.5’i 

yarım yağlı peyniri tercih ettiklerini belirtirken, en az tercih edilen peynirin ise %11.5 oranı ile 

yağsız peynir olduğu bulunmuştur. Cinsiyetin peynir tercihleri üzerinde bir farklılık 

oluşturmadığı, hem kız hem de erkek öğrencilerin benzer yanıtlar verdiği görülmüştür.  

Ankete katılan öğrencilere en çok tükettiğiniz yoğurt çeşidi hangisi olduğu sorulduğunda, sade 

yoğurt %33 oranında en çok tercih edilen yoğurt olurken, en az (%6.5) tüketilen meyveli yoğurt 

olduğu saptanmıştır. Ev yapımı yoğurtta %20.5’ lik bir oranla öğrenciler arasında tüketildiği 

bulunmuştur. Sıklıkla ayran tükettikleri mevsimler sorulduğunda öğrencilere %42’ si her 

mevsim tükettiklerini belirtirken, sonbahar (%4.5) ve ilkbaharlarda (%3.5) ayran tüketenlerin 

oranlarının az olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılanlara tereyağı tüketim sebeplerinin ne 

olduğu sorulduğunda öğrencilerin %64’ ü tadı için olarak yanıtlarken, ikinci sırada %28.5 oranı 

ile sağlık yüzünden olduğu bildirilmiştir. 

Ayrıca öğrencilerin süt ve süt ürünleri tüketiminin nedenlerini %48 ile besleyici, %35.5 ile 

alışkanlık, %8 ile erişebilirlik ve %8.5 ile zorunluluk olarak açıklamışlardır. Süt ve ürünlerini 

alırken dikkat ettikleri kriterleri, %31.5 hijyen, %27 marka, %21 genel görünüm, %20.5 yapı 

ve son kullanma tarihi olarak beyan etmişlerdir. Öğrencilere yaz dışında dondurma tüketme 

sıklığı sorulduğunda ise %41.5 nadir, %27 normal, %11.5 çok, %11 sık ve %9 hiç şeklinde 

cevaplamışlardır. 

Tartışma 

Karagözlü, Karagözlü, Karaca ve Eren (2005) yaptıkları çalışmada öğrencilerin %50.4’ ünün 

pastörize süt, %40.70’ inin UHT süt ve %5.3’ünün sokak sütü tercih ettiğini bildirmişlerdir. 

Bizim yaptığımız çalışmada da öğrencilerin %7.5’ inin açık süt tercih ederken geri kalanın 



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

528 
 

paketlenmiş süt tercih ettiği belirlenmiştir. Araştırmacıların sonuçlarıyla benzerlik gösterdiği 

saptanmıştır. Tarakçı, Şahin ve Coşkun (2003) yaptıkları çalışmada öğrencilerin %19.13’ ünün 

tam yağlı sütü, %28.69’ unun yağlı sütü, %44.54’ ünün az yağlı sütü %7.65’ inin ise yağsız 

sütü tercih ettiklerini belirlemişlerdir. Çalışmamızda öğrencilerin %40.5’ i yağlı sütü, %28.5 

yarım yağlı sütü ve %12’si yağsız sütü tercih etmişlerdir. Araştırmacının verilerinin aksine 

anketimize katılan öğrencilerin çoğu yağlı sütten yana tercihini kullanmıştır. Ayar ve 

Demirulus (2000) yaptıkları çalışmada eğitim çağındaki gençlerin süt ve süt ürünleri tüketim 

alışkanlıklarını inceledikleri çalışmada, öğrencilerin en çok hangi süt ürünlerini sevdikleri 

sorulduğunda %16.3 yoğurt, %6 peynir, %19.2 dondurma , %2.4 tereyağı ve %46.2 hepsi diye 

cevapladıklarını belirtmişlerdir. Çetinkaya (2010) çalışmasında öğrencilere süt yerine süt 

ürünlerinin tüketimini tercih edip etmediklerini sorduğu zaman öğrencilerin %75.9’ u evet diye 

cevap vermiştir. Bizim çalışmamızda da öğrenciler %36.5 ile yoğurt, %19 ile peynir, %11 

oranıyla ayran ve tereyağı olarak cevaplamışlardır. Bu verilere göre anketimize katılan 

öğrencilerin %78.5’i sütün yerine ürünlerini tercih ettiği anlaşılmaktadır. Çetinkaya (2010)’ nın 

verilerine bu açıdan yakın olduğu görülmektedir. 

Selçuk, Tarakçı, Şahin ve Coşkun (2003) çalışmalarında öğrencilerin yağ durumuna göre hangi 

peyniri tercih ettiklerini öğrenmek için sordukları soruya öğrencilerin %3.95’ i yağsız peyniri, 

%38.70’ i az yağlı peyniri, %41.53’ ü yağlı peyniri ve %15.82’ si tam yağlı peyniri tercih 

ettiklerini belirtmişlerdir. Anketimize katılan öğrencilerin %4.5’i yağsız peyniri, %44.5’ i 

yarım yağlı peyniri, %19’u yağlı peyniri ve %25’ i tam yağlı peyniri tercih ettiklerini beyan 

etmişlerdir. Araştırmacının yağsız ve yarım yağlı peynir oranlarına çalışmamızdaki verilerin 

yakın olduğu görülmektedir.  

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin süt ürünleri tüketim alışkanlığını 

belirlemek amacıyla yapılan çalışmada Şimşek ve Açıkgöz (2011b) öğrencilerin %3.2’ sinin 

sonbahar mevsiminde, %11.6’ sının kış mevsiminde, %7.6’ sının ilkbahar mevsiminde ve 

%77.6’ sının yaz mevsiminde ayran tükettiklerini tespit etmişlerdir. Çalışmamızda öğrencilerin 

%3.5’ i ilkbahar mevsiminde, %26.5’ i yaz mevsiminde, %4.5’ i sonbahar mevsiminde, %23.5’i 

kış mevsiminde, %42’ si ise her mevsimde ayran tükettikleri tespit edilmiştir.  
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Sonuç 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin süt ve süt ürünleri 

tüketim alışkanlıklarının belirlendiği çalışmada şu sonuçlar elde edilmiştir. Süt ürünlerinden 

yoğurt ürünün daha çok tercih edilmesi üniversite öğrencilerinin diyetlerindeki ana besinlerinin 

yanına daha pratik ve uygun fiyatla yoğurdun temin edilebilmesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. İçme sütü tercihlerini yağlı sütten yana kullanmalarının yağlı sütün aroma ve 

tat açısından lezzetli olmasının sebep olduğu sonucuna varılabilir. Ayranı katılımcıların, büyük 

oranla her mevsim tüketmesi bu ürünü tercih etmenin üzerine mevsimin etkisinin az olduğunu 

göstermektedir.  

Süt ürünlerinin beslenme ve sağlık açısından önemini belirten etkili ve yaygın reklam, 

tanıtımlarla, yazılı ve görsel medya kullanılarak toplum fertlerine bu konuda eğitimi olan 

kişilerin vasıtasıyla doğru bilginin verilmeye devam ettirilmesi gerekmektedir. Ayrıca 

tüketiciye sağlıklı ve kaliteli ürün  sunulabilmek için yeni teknolojilerin kullanımına olanak 

sağlayacak teşvik ve tedbirler düzenlenmelidir. Bu ve benzeri çalışmaların süt ve süt ürünleri 

üretimine yönelik yararlı veriler sunacağı düşünülmektedir.  
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EGZERSİZ SONRASI TOPARLANMADA BESLENME STRATEJİLERİ 
 

Eren CANBOLAT1, Cansu MEMİÇ İNAN2, Funda Pınar ÇAKIROĞLU3, Ayşe Özfer 
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Özet 

Sporda yüksek performans ve başarının sağlanmasında rolü bulunan teknik eğitim, 

antrenmanlar, yetenek, zekâ, yaşam tarzı, beslenme gibi faktörlere ek olarak toparlanma 

stratejileri de önemli bir yer tutmaktadır. İyi bir toparlanma sporcunun hem fiziksel hem de 

psikolojik sağlığını sürdürmesi sağlar ve spor hayatının devamlılığını getirir. Tam bir 

toparlanma sağlanmadığında sporcularda yorgunluk, kronik stres ve sakatlıkların görülme riski 

artmakta ve sporcunun kariyeri bitme noktasına gelebilmektedir. Toparlanma stratejilerinin 

odak noktalarını antrenman veya müsabaka sürecinde oluşan laktik asitin uzaklaştırılması, kas 

liflerindeki hasarın rejenerasyonu, glikojen depolarının yenilenmesi, hidrasyonun optimum 

düzeye getirilmesi ve mental yorgunluğun önüne geçilmesi oluşturmaktadır. Günümüzde 

uygulanan toparlanma stratejilerinden başlıcaları beslenme, soğuk uygulama, düzenli uyku, 

aktif toparlanma, fleksibilite, basınç giysileri, masaj ve elektriksel stimülasyon yöntemleri 

olarak belirtilmektedir. Bu yöntemler arasından soğuk su, beslenme, hidrasyon ve uykunun 

diğerlerine göre üstünlüğünün olduğu ifade edilmektedir. Toparlanmada uygulanan beslenme 

stratejileri özellikle egzersiz sonrası dehidratasyonu önleyip, glikojen deposunun ve kas 

liflerinin yenilenmesini sağlamaktadır. International Society of Sports Nutrition (ISSN) ve The 

American College of Sports Medicine (ACSM) kılavuzlarında genellikle egzersiz sonrası 

alınması gereken karbonhidrat, protein, sıvı miktarları ve zamanlamalarına yönelik öneriler 

bulunmakla birlikte literatürde çeşitli besin desteklerinin toparlanma üzerinde olumlu etkileri 

olduğu bildirilmiştir. Bu derleme yazıda sporcularda uygulanan toparlanma stratejileri 

arasından beslenme yaklaşımlarının incelenmesi ve sporcular ile antrenörlerine yönelik öneriler 

sunulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Besin Destekleri, Sporda Beslenme, Toparlanma, Yorgunluk 
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NUTRITION STRATEGIES IN RECOVERY AFTER EXERCISE 

Abstract 

In addition to factors such as technical education, training, talent, intelligence, lifestyle and 

nutrition, which play a role in ensuring high performance and success in sports, recovery 

strategies also play an important role. A good recovery allows the athlete to maintain both 

physical and psychological health and brings the continuity of sports life. When a complete 

recovery is not achieved, the risk of fatigue, chronic stress and injuries increases in athletes and 

the athlete's career may come to the end. The focus of recovery strategies is the removal of 

lactic acid that occurs during training or competition, regeneration of muscle fiber damage, 

regeneration of glycogen stores, optimization of hydration and prevention of mental fatigue. 

The main recovery strategies applied today are nutrition, cold application, regular sleep, active 

recovery, flexibility, pressure suits, massage and electrical stimulation methods. Among these 

methods, it is stated that cold water, nutrition, hydration and sleep are superior to others. 

Nutritional strategies used in recovery prevent dehydration, especially after exercise, and ensure 

the regeneration of glycogen storage and muscle fibers. In addition to the recommendations in 

the International Society of Sports Nutrition (ISSN) and The American College of Sports 

Medicine (ACSM) guidelines regarding the amount and timing of carbohydrates, proteins, 

which should generally be taken after exercise, various nutritional supplements have been 

reported to have positive effects on recovery. In this review article, it is aimed to examine the 

nutritional approaches among the recovery strategies applied in athletes and for present 

suggestions for athletes and their trainers. 

Key words: Food Supplements, Sports Nutrition, Recovery, Fatigue 
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Giriş 

Sporda başarının sağlanması ve performansın arttırılması için sporculara günde üç kereye kadar 

veya toplamda üç saatten fazla süre ile yaptırılan antrenmanlar, şiddetli yüklenmeler ve 

yeterince dinlenme süresinin verilmediği belirtilmekte (Gümüşdağ ve ark., 2015) buna ek 

olarak özellikle elit sporcuların haftada 1-2 kez müsabakalara katılmaları, yolculuk süreleri gibi 

faktörlerin sonucunda sporcular fizyolojik ve psikolojik stres altında kalmaktadır (Alemdaroğlu 

ve Koz, 2010). Bu stres yeterli bir toparlanma dönemi ile dengelenmediği taktirde sporcu aşırı 

antrenman sendromu (over training sendrom), aşırı zorlama (over reaching), açıklanamayan 

performans düşüklüğü sendromu (unexplained under performance syndrome-UUPS), bitkinlik 

(staleness), tükenmişlik (burnout), kronik yorgunluk sendromu, tekrarlayan sakatlıklar ve son 

olarak kariyerinin bitmesi tehlikesiyle karşılaşabilmektedir (Dinçer ve Ertuna, 2020). Fakat 

sporcuların ve antrenörlerin yoğun yüklenme sürecinde toparlanmaya yeterince önem 

vermediği (Doeven ve ark., 2018) ve yapılan bir çalışmada elit sporcuların %5-64’ünün 

kariyerleri boyunca en az bir kez aşırı antrenman sendromu yaşadığı görülmektedir (Slivka ve 

ark., 2010). 

Toparlanma vücudun antrenman öncesi duruma geri gelme süreci olarak tanımlanır. Diğer bir 

ifade ile toparlanma; vücudun fizyolojik ve psikolojik kaynakları yenilediği aktif süreçtir 

(Aydemir ve ark., 2020). İyi bir toparlanma, sporcunun antrenman ya da yarışma sonucunda 

meydana gelen yorgunluktan kurtulmasını ve enerji rezervlerinin tekrar dolmasını 

sağlamaktadır (Gümüşdağ ve ark., 2015). Sporcunun toparlanma evresi yeterli olmadığında 

daha önce bahsedilen olumsuzluklara ek olarak otonom sinir sistemi aktivitesinde ve kalp hızı 

değişkenliğinde azalma, dinlenik kalp atım hızında artış (Hynyen ve ark., 2006), kas 

yorgunluğu veya ağrının sonucunda yetersiz uyku ve buna bağlı olarak katabolik hormonlarda 

artış, kas protein sentezinde bozulma, glikojen resentezinde azalma gibi durumlar 

yaşanabilmektedir (Ulusoy, 2020a). Bu nedenle aşırı antrenman sendromundan, olası sağlık 

problemlerinden kaçınmak ve optimum performansı yakalamak için sporcuların fizyolojik ve 

psikolojik toparlanmalarının, antrenmanın bir parçası gibi programlanması gerekmektedir 

(Alemdaroğlu ve Koz, 2010; Gümüşdağ ve ark., 2015). 

Spor-sağlık bilimcilerin ve antrenörlerin çalışma ve deneyimleri ile günümüzde beslenme 

soğuk uygulama, düzenli uyku, aktif toparlanma, fleksibilite, basınç giysileri, masaj ve 

elektriksel stimülasyon yöntemleri olmak üzere çeşitli toparlanma yöntemleri uygulanmaktadır 
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(Kızıltoprak, 2020). Fransa’da bulunan profesyonel futbol takımlarının uyguladığı toparlanma 

yöntemlerinin incelendiği bir çalışmada en çok kullanılan yöntemler sırasıyla beslenme ve 

hidrasyon (%97), soğuk ve kontrast su (%88), aktif toparlanma (%81), masaj (%78), açma-

germe uygulamaları (%50), dar kıyafet (%22) ve elektriksel uyarı (%13) olarak tespit edilmiştir 

(Nedelec, 2013). Bu derleme çalışmada sporcular için güncel toparlanma yöntemleri hakkında 

kısa bilgiler sunulması ve özellikle toparlanma yöntemleri arasında uygulanan beslenme 

stratejilerine yönelik bilgiler verilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sporcu ve antrenörlerinin 

yanı sıra spor-sağlık bilimciler içinde bir rehber niteliğinde olması hedeflenmiştir. 

 

Gelişme 

Sporda Toparlanma Çeşitleri ve Yöntemleri 

Toparlanma antrenman veya müsabaka sonrasında kas hasarının onarımı, glikojen ve kreatin 

fosfat depolarının yenilenmesi, laktik asitin kandan ve kastan uzaklaştırılması ve hemostatik 

dengenin tekrar sağlanıp mental olarak iyileşmeyi içinde bulunduran fizyolojik ve psikolojik 

süreçleri kapsamaktadır (Aydın, 2020). Yenilenme, rejenerasyon, dinlenme ilkeleri altında 

toparlanma literatürde çabuk, kısa süreli ve uzun süreli olmak üzere üç başlıkta incelenmektedir 

(Aydın, 2020; Aydemir, 2020). 

Çabuk Toparlanma 

Çok kısa süreli egzersizlerde uygulanan çabuk toparlanmada egzersizler arasında ATP ve 

Kreatin Fosfat (CP) depoları yenilenmeye çalışılmaktadır. ATP depoları ilk 30 saniyede %70 

yenilenebilirken, tamamı 3-4 dakikada dolmakta; fosfokreatinin %84’ü ilk 2 dakikada 

yenilenebilirken %89’u için 4 dakika ve tamamı için ortalama 8 dakikaya ihtiyaç bulunmaktadır 

(Aydemir, 2020). Çabuk toparlanmaya örnek olarak yürüme yarışlarında bir ayağın her iki adım 

arasında toparlanması gösterilebilir. Sporcu adımlarını hızlandırdığı taktide egzersiz süresi ve 

mesafesi azalacaktır (Alemdaroğlu ve Koz, 2010). 

Kısa Süreli Toparlanma 

Kısa süreli toparlanmaya tekrarlı ağırlık çalışmasındaki setler ya da tekrarlı sprintler arasındaki 

dinlenme süreler örnek olarak verilmektedir. Sporcunun bir sonraki performansının olumsuz 

yönde etkilenmesini önlemek için kısa süreli toparlanma süresine dikkat edilmesi 

gerekmektedir (Şahin, 2018). Yapılan bir çalışmada, aynı tipteki egzersizler sonunda farklı 
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dinlenme süreleri verilerek sonuçların karşılaştırılması sonucunda, 15-30 saniyelik 

dinlenmelerin 60-120 saniyelik dinlenme süresine oranla performansta anlamlı olarak düşüşe 

neden olduğu belirtilmektedir (Coffey ve ark., 2004). 

Uzun Süreli Toparlanma 

Uzun süreli toparlanma türü birbirini izleyen iki antrenman veya maç arasında yaşanan 

toparlanma sürecini içermektedir. Antrenman toparlanması da denilen bu süreçte özellikle 

glikojen depolarının tamamlanmasına odaklanılmıştır. Kas glikojenin yenilenme hızı %5/sa 

iken tam toparlanma için en az 20 saat olması gerektiği belirtilmektedir (Şahin, 2018; Aydemir, 

2020). Genel olarak aerobik egzersiz sonrasında en az 24 saat dinlenmenin önerildiği (Sporer 

ve Wenger, 2003) ve yoğun müsabaka dönemlerinde sporcular için 72 saatlik dinlenme 

süresinin bile yetersiz kaldığı belirtilmektedir (Nedelec ve ark., 2012). 

Toparlanma Yöntemleri 

Spor-sağlık bilimciler toparlanma yöntemleri üzerine uzun yıllardır çalışmış olmalarına rağmen 

bu konuda altın standart olarak nitelendirilen bir yöntem bulunmadığı ve etkinliklerinin hala 

tartışmalı olduğu ifade edilmektedir (Marqués-Jiménez ve ark, 2017). Bunun nedenleri arasında 

toparlanma sürecini etkileyen birçok faktör olması (sporcunun yaşı, uyku düzeni, antrenman 

durumu, fizyolojik ve genetik faktörler, beslenme alışkanlıkları gibi) ve uygulanacak yöntemin 

tespitinde egzersiz sonrası ihtiyaçlar ve oluşmuş olan biyokimyasal, mekanik, fizyolojik 

değişikliklerin farklı olması durumu yatabilir (Kara ve Ünver, 2019). Örneğin egzersiz 

sonrasında yoğun kas ağrısı ve inflamasyon gözlenen bir sporcu için uygulanacak toparlanma 

yöntemi masaj veya hidroterapi uygulamaları iken; haftada 2 veya 3 müsabakaya çıkan bir 

sporcu için öncelikle beslenme uygulamaları toparlanma yöntemi olarak tercih edilmektedir. 

Sporcuyu mümkün olan en kısa sürede toparlayabilmek adına birkaç toparlanma tekniği birlikte 

uygulanması da akıllıca olacaktır (Aydemir, 2020). Tablo 1.’de en sık uygulanan toparlanma 

yöntemleri verilmiş olup (Tokat, 2018; Şahin, 2018) bunlar arasından beslenme stratejileri, 

uyku, soğuk su uygulamasının daha etkili, diğerlerinin ise tartışmalı olduğu ifade edilmektedir 

(Kızıltoprak, 2020). Ayrıca etkili bir toparlanma için iki egzersiz arasında uygulanan yöntem 

kadar verilen dinlenme süresinin de çok önemli olduğu bilinmektedir (Alemdaroğlu ve Koz, 

2010). 
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Tablo 1. Sporda Toparlanma Yöntemleri 

� Hidroterapi 
● Soğuk su uygulaması 
● Sıcak su uygulaması 
● Kontrast su uygulaması 

� Reküpatif yöntemler  
● Yeterli uyku  
● Meditasyon ve Yoga  
● Kendi kendini hipnoz etme, gevşeme 

egzersizleri 
� Fiziksel Toparlanma Yöntemleri 
● Açma-germe (stretching) 
● Aktif Toparlanma 

� Pasif Toparlanma 

� Masaj � Baskı Yapan Kıyafetler 
� Elektromyostimulasyon � Ultrason 
� Beslenme Stratejileri � Farmakolojik Ajanlar 

 

Toparlanmada Beslenmenin Önemi  

Toparlanmada beslenmenin amacı egzersiz sonrası boşalan glikojen depolarının yenilenmesi, 

kas hasarının düzeltilmesi ve sıvı elektrolit dengesinin sağlanmasıdır (Kızıltoprak, 2020).  

Yoğun egzersize ek olarak beslenme stratejilerinin yeterince uygulanmadığı bir sporcuda 

yeterince onarılamayan kas hasarı nedeni ile GLUT-4 proteinin hücre içine glikoz taşımasında 

aksaklıklar görülmekte ve hücre içi glikojen miktarının azalmasına bağlı olarak yorgunluk 

oluşmaktadır (Dinçer ve Ertuna, 2020). Glikojen depolarındaki yetersizlik dallı zincirli 

aminoasitlerin (BCAA) ve yağ dokunun enerji için kullanmasına neden olmaktadır. Yağ asitleri 

triptofan aminoasidi ile albümine bağlanmak için yarış halinde olduğundan yağ doku enerji için 

kullanıldığında ortaya çıkan serbest yağ asitleri albümine bağlanarak plazmadaki serbest 

triptofan düzeyinin artmasına yol açar. Ayrıca BCCA’in enerji için kullanılmasından dolayı 

plazmada daha yüksek miktarda kalan triptofanın merkezi sinir sistemine (MSS) geçişi 

kolaylaşır. MSS’de artan triptofan serotonine dönüşür ve bu durum aşırı antrenman 

sendromundaki duygusal tablo ile ilişkilendirilmektedir (Şekil 1.) (Carfagno ve Hendix, 2014; 

Dinçer ve Ertuna, 2020). 
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Şekil 1. Yetersiz Beslenme ve Yoğun Antrenmanın Sporcular Üzerindeki Etkisi 

Toparlanmada beslenmenin diğer bir bileşimi olan sıvı elektrolit dengesi sporcularının 

performanslarını sürdürmelerinin yanı sıra hayati fonksiyonlarının devam etmesinde de önemli 

bir yere sahiptir. Sıvı elektrolit dengesinin bozulması sonucu ortaya çıkan dehidratasyon 

fiziksel ve bilişsel performansta düşüş, bilinç bulanıklığı, gastrointestinal ve böbrek 

fonksiyonlarında bozulma, kalp fonksiyonları ve hemodinamik işlevlerde bozukluk, baş ağrısı 

sorunlara yol açabilmektedir (Çırak ve Çakıroğlu, 2017). Sporcuların yaptıkları spor türüne, 

şiddetine ve ortam sıcaklığına göre terleme miktarları değişse de ortalama ter kaybı 2L/sa 

(Ulusoy, 2020b) ve vücut ağırlıklarında ortalama %2-7 oranlarında kayıp belirlenmiştir 

(Egesoy ve ark., 2017). Terle su ve sodyum (800 mg/lt) ile birlikte kas kasılmalarında önemli 

fonksiyonları olan kalsiyum (20 mg/L), magnezyum (10 mg/L), ve potasyum (200 mg/L) 

mineralleri kaybedilmektedir (Ulusoy, 2020b). Yeterli hidrasyon sağlanamaması sporcunun 

kan hacmi azalma, kaslara ve dokulara giden kan ve oksijen oranlarında düşme ve artan iç 

sıcaklığın dış ortama atılamamasıyla sonuçlanarak performansını olumsuz yönde 

etkilemektedir (Demirkan ve ark., 2010; Çırak ve Çakıroğlu, 2017). Hafif dehidratasyonun 

(<%2) anaerobik ve bilişsel performansı olumsuz yönde etkilediği (Kızıltoprak, 2020) oran 

%5,0 olduğunda ise performansın %45 azaldığı belirtilmektedir (Egesoy ve ark., 2017). 

Toparlanmada Beslenme Stratejileri 

Toparlanmada uygulanan beslenme stratejileri genellikle karbonhidrat, protein, sıvı ve 

mineraller üzerine odaklanmıştır. Bunun nedeni egzersizin kas ve karaciğerdeki glikojen 

depolarında azalmaya, kas liflerinde oluşan mikro düzeydeki yırtıklara bağlı kas hasarına, 

 

 

BCAA ↓  

FFA ↑ 

BİTKİNLİK  

TRİPTOFAN ↑ 
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SEROTONİN ↑ 
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terleme ile birlikte vücuttan sıvı ve mineral kaybına yol açmasındandır. Nitekim bu konuda, 

alandaki öncü kurumlar olan American College of Sport Nutrition (ACSM), International 

Olympics Committee (IOC), International Society for Sports Nutrition (ISSN)’nin belirtilen 

makro ve mikro besin ögelerine yönelik sporcular için kılavuz niteliğinde rehberleri 

bulunmaktadır. Tablo 2.’de bahsi geçen kurumların rehberleri göz önünde bulundurularak 

sporcuların egzersiz öncesi, sırası ve sonrasında uygulaması gereken beslenme stratejileri 

detaylı olarak sunulmuştur (Rodriuquez ve ark., 2009; Kreider ve ark., 2010; Potgieter, 2013; 

Thomas ve ark., 2016; Kerkscik ve ark., 2018).  

 

Tablo 2. Egzersiz Öncesi-Sırası ve Sonrasında Beslenme Hidrasyon Stratejileri 

 
 
 
Egzersiz Öncesi 
Beslenme 

ISSN 3-4 saat önce 
0,15-0,25 gr/kg protein 
+ 
1-2 gr/kg karbonhidrat 

Fazla hacimli olmayan ve kolay 
sindirilen, çok acılı ve baharatlı 
olmayan, yağ, protein ve lif oranı 
düşük, orta glisemik indeksli 
karbonhidratlar. Eğer egzersiz 
sırasında karbonhidrat tüketimi 
olmayacaksa düşük glisemik 
indeksliler tercih edilmelidir. 

ACSM 3-4 saat önce 
200-300 gr karbonhidrat 

IOC 1-4 saat önce 
1-4 gr/kg karbonhidrat 

 
Egzersiz Öncesi 
Hidrasyon 

ACSM 2-3 saat önce 
400-600 mL su veya sporcu içeceği 

 

ACSM 
DC 

2-4 saat önce 
5-10 ml/kg sıvı 

 
 
 
 
Egzersiz 
Sırasında 
Beslenme 
Ve 
Hidrasyon 

ISSN Egzersiz süresi> 60 dk ise 
%6-8 oranında karbonhidrat içeren 
sporcu içecekleri ile 30-60 gr/saat 
karbonhidrat 

Metabolizmada saatte 1-1.1 g/kg 
karbonhidrat kullanılmaktadır. Bu 
nedenle 600-1200 mL/saat veya her 
15-20 dakikada 150-200 mL %6-
8’lik sporcu içecekleri enerji 
dengesinin sağlanmasında yeterlidir.  
150 dk üzerindeki egzersizlerde 
kombine karbonhidrat alımı ile 
metabolizma saatte 1.2-1.75 g/kg 
karbonhidrat kullanabilir hale 
getirilebilir. Kombine kullanılacak 
karbonhidratlar için glikoz, fruktoz 
sükroz ve maltodekstrin iken 
fruktozun gastroinstestinal 
bozukluklara yol açabilmesinden 
dolayı düşük miktarda kullanılması 
gereklidir.  

ACSM Egzersiz süresi> 60 dk ise 
%6-8 oranında karbonhidrat içeren 
sporcu içecekleri ile 30-60 gr/saat 
karbonhidrat veya 
0,7 gr/kg karbonhidrat içeren 
solüsyonlar 

IOC Egzersiz Süresi 45-75 dk ise 
Ağızda çalkalama yöntemi 
Egzersiz süresi 60-150 dk ise 
30-60 gr/saat karbonhidrat 
Egzersiz süresi >150 dk ise 
>90 gr/saat karbonhidrat 
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Egzersiz Sonrası 
Beslenme 

ISSN 1.2 g/kg/sa GI>70 karbonhidrat 
+ 3-8 mg/kg kafein 
Veya 
0.8 g/kg karbonhidrat 
+0.2-0.4 g/kg protein 

ISSN egzersiz sonrası alınacak 
karbonhidrat protein oranını 3-4:1 
olması için 0.2-0.5 g/kg protein alımı 
önerir. Bu oran egzersiz sonrası kas 
glikojen depolarını arttırıp kas 
hasarını azaltarak adaptasyonu 
hızlandırmaktadır. 

ACSM İlk 30 dk içinde 1,0-1,5 g/kg 
karbonhidrat 
Sonraki 6 saat içerisinde ise her 2 
saatte bir aynı miktarda karbonhidrat 

Egzersiz sonrası karbonhidratlara ek 
olarak 30 dk içinde 0.25–0.55 g/kg 
veya 20-40 gr yüksek kaliteli 
protein alımını önermektedir. Akut 
dozda 700-3000 mg lösin olması da 
kas protein sentez hızının artması 
için önemlidir. Protein kaynağı 
olarak az yağlı aromalı süt 
önerilmektedir. 

IOC İki egzersiz arasında <8 saat varsa 
İlk 4 saat boyunca 1,0-1,2 gr/kg/saat 
karbonhidrat. Sonrasında kalan 
günlük ihtiyaç 

 
 
Egzersiz Sonrası 
Hidrasyon 

 
 
ACSM 
DC 

 
 
Her 1 kg kayıp için 
1.25-1.50 sıvı alımı 

Normal yiyecek ve içecekler sıvı 
elektrolit kaybının dengelese de 
rehidrasyon içeriğinin, litrede 480-
1440 mg sodyum, 78-195 mg 
potasyum içermesi ve toparlanma 
döneminde sporcunun severek 
tüketmek isteyeceği bir tatta olması 
tavsiye edilmektedir. 

ACSM: American College of Sport Nutrition, DC: Dietitians of Canada, GI: Glycemic Index, 
IOC: International Olympics Committee, ISSN: International Society for Sports Nutrition 

 
Tablo 2.’de verilen beslenme stratejilerin yanı sıra çeşitli besinsel ergojenik desteklerinde 

toparlanma üzerinde olumlu etkileri olduğu görülmektedir. Besinsel egojenik destekler 

arasından BCAA’in yorgunluk hissi ve mental performans üzerinde olumlu etkileri olduğu, 

esansiyel aminoasitlerin kas protein sentezini arttırarak kas hasarını azalttığı (Kerkscik ve ark., 

2018) E vitaminleri, karotenoidler ve flavonoidleri omega 3 yağ asitleri, zerdeçal, vişne suyu 

ve domates suyunun anti-inflamatuar ve antioksidan etkileri nedeniyle toparlanma sürecini 

iyileştirdiği, (Calleja-González ve ark., 2016; Kızıltoprak, 2020), nitrat kaynağı olan pancar 

suyunun hem anti-inflamatuar hem de performansı arttırıcı özellik gösterdiği (Aydın ve ark., 

2019), egzersizden önce verilen L-karnitinin egzersiz sonrasında oluşan laktik asit miktarını 

azalttığı (Orer ve Güzel, 2014) yönünde sonuçlar bulunmaktadır. Ancak IOC besin 

desteklerinin akut veya uzun süreli olumlu etkileri olsa bile doping riski veya egzersiz üzerine 

olumsuz etkisi olabileceğinden dolayı yaygın kullanımına karşı çıkmakta olup özellikle 18 yaş 
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altındaki genç sporcularda besin desteklerinin kullanılmamasını ve doğal beslenme ile 

ihtiyaçların karşılanması gerektiğini vurgulamaktadır (Potgieter, 2013). 

 

Sonuç 

Şiddetli yüklenmeler, art arda gelen müsabakalar, yetersiz dinlenme sporcuyu tükenmişlik 

noktasına getirebilmekte ve peşi sıra sakatlıkların yaşanma riskini arttırmaktadır. Bu nedenle 

sporcular için toparlanma göz ardı edilemez bir unsurdur. Beslenme sporcuların performans ve 

başarıyı yakalamalarının yanı sıra mental, fizyolojik toparlanmasında ve spor yaşamlarını 

sürdürebilmelerinde önemli rol oynamaktadır. Sporcuların ve antrenörlerin beslenmeyi doğru 

kaynaklardan, doğru bilgiler ile öğrenmelerinin gerekliliği açıktır. Aksi halde yanlış, keyfi ve 

kanıta dayalı olmayan uygulamaların görülmesi hali sürecektir. Bu konuda doğru bilgiyi 

verebilecek kişiler başta diyetisyenler olmak üzere alanda uzmanlaşmış sağlık ve spor 

bilimcilerdir. Ancak çeşitli yerlerden alınan “Sporcu Beslenmesi Uzmanlık Sertifikasyonu”, 

“Sporcu Diyetisyenliği Eğitimi” adı altında verilen sertifikaların veya katılım belgelerinin 

resmiyette bir geçerliliği bulunmamaktadır. Ülkemizde bu tarz sertifikalar yalnızca Yüksek 

Öğretim Kurumu (YÖK), Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İŞKUR onaylı yerler aracılığı ile 

verilebilmektedir. Sporcu beslenmesi alanında ülkemizde Türkiye Futbol Fedarasyonu (TFF) 

tarafından organize edilen üç basamaktan oluşan Futbolda Beslenme Uzmanlığı haricinde bir 

uzmanlık eğitimi yoktur. Sadece eğitime katılan diyetisyenler TFF liglerine bağlı kulüplerinde 

“Beslenme Uzmanı” olarak çalışabilmektedir. Diğer federasyonlarında bu konuda gerekli 

adımları atması, sportif etkinliğin gerçekleştirildiği her branştan profesyonel veya amatör 

kulüplerde ve sayıları her geçen gün artıp ciddi sayıda üyeye sahip olan spor salonlarında da bu 

alanda uzman kişilerin bulunmasının zorunluluk haline getirilmesi önerilmektedir. 
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BESLENME VE AĞRI 
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Özet 

Toplumdaki birçok birey tarafından deneyimlenen ağrı, gerçek veya potansiyel doku hasarı ile 

karakterize, hoş olmayan duyusal ve duygusal bir durum olarak tanımlanmakta ve bireylerin 

yaşam kalitesini düşürmektedir. Ağrı tedavisinde farmakolojik ve koruyucu tedaviler 

bulunmakla birlikte bazı besin ve diyetlerin inflamasyonu azaltabilmesi ağrı yaşayan bireylerde 

iyileşmeler sağlamaktadır. Besinlerin bileşiminde yer alan antioksindanlar, vazokonstriktör 

veya vazodilatör maddeler ağrı yolakları üzerinde nörofizyolojik özellikler göstererek ağrının 

iletilmesini ve algılanmasını etkileyebilir. Bazı makro ve mikro besin ögelerinin diyete 

eklenmesi ya da bu besin ögelerini sıklıkla içeren besinlerin diyette tercih edilmesi ağrı 

oluşumunu hafifletebilmekte ve bireylerin yaşam kalitesini arttırabilmektedir. Beslenme ve ağrı 

arasındaki ilişki güncel literatürde dikkat çekmekte ve bu alanda birçok araştırma yapılmaktır. 

Bu çalışmada beslenme ve diyetin ağrı üzerindeki etkilerine yönelik araştırmaların derlenmesi 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Ağrı, Beslenme, Besin Ögeleri, Diyet 

NUTRITION AND PAIN 

Abstract 

Pain experienced by many individuals in the society is defined as an unpleasant sensory and 

emotional state characterized by actual or potential tissue damage and reduces the quality of 

life of individuals. Although there are pharmacological and preventive treatments in pain 

treatment, inflammation of some foods and diets provides improvements in the living 

environment. Antioxidants, vasoconstrictors or vasodilators in the composition of foods may 

affect the transmission and perception of pain by showing neurophysiological properties on 

pain pathways. Adding some macro and micronutrients to the diet or choosing foods that 
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frequently contain these nutrients in the diet can alleviate the occurrence of pain and increase 

the quality of life of individuals. The relationship between nutrition and pain draws attention in 

the current literature and many studies have been conducted in this area. In this study, it is aimed 

to compile researches on the effects of nutrition and diet on pain.  

 

Keywords: Pain, Nutrition, Nutrients, Diet 

 

Giriş 

İnsan olmanın bir parçası olan ağrı, Uluslararası Ağrı İnceleme Derneği (IASP) tarafından 

“gerçek veya potansiyel doku hasarı ile ilgili hoş olmayan duyusal ve duygusal bir deneyim” 

olarak tanımlanmaktadır (IASP, 2017). Emosyenel bir deneyim olan ağrı, sinir sisteminin 

nosiseptörlerinden (ağrı reseptörü) kaynaklanmakta ve beyinde algılanmaktadır. Ağrı 

davranışsal, çevresel, biyolojik ve sosyal faktörlerin karmaşık bir etkileşimi ile oluşmaktadır 

(Woolf ve Ma, 2007). Ağrı akut ve kronik olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Akut ağrı 

dokularda hasar oluşturabilecek, zararlı bir uyarana yanıt olarak ortaya çıkan biyokimyasal ve 

nöral değişiklerden kaynaklanan belirli bir bölgede kuvvetli bir uyarılma sonucu gelişmektedir. 

Kronik ağrı sinir sistemi boyunca (çevre, omurilik ve beyin) kimyasal, fonksiyonel ve anatomik 

değişikliklere yol açmakta ve normal doku iyileşme süresinin ötesinde üç aydan uzun 

sürmektedir (Shipton ve Shipton, 2015). 

Ağrı vücudun herhangi bir yerinde inflamasyon veya doku hasarı ile gerçekleşebilmektedir. 

Ağrı oluşumuna neden olan hasarlı bölgede, araşidonik asitten sentezlenen lökotrienler, 

prostaglandinler ve mast hücrelerinden salınan interlökinler (IL), TNF-α (tümör nekrozis 

faktör-alfa), histamin, bradikinin ve sinir terminallerinden salınan P maddesi gibi inflamatuar 

biyobelirteçler artmaktadır. Besinler akut bir doku hasarından bağımsız olarak, 

inflamasyon/oksidatif stresin yönetimi yoluyla ağrı üzerinde artış veya azalmalara neden 

olabilmektedir (Aydın ve Güneş, 2020). Ağrı ile beslenme arasındaki çok yönlü ilişkide, besin 

bileşiminde bulunan antioksidanlar, vazokonstriktör veya vazodilatör maddeler ile besin 

ögelerinin inflamatuar, oksidatif ve biyokimyasal yolaklardaki rolleri beslenme ve ağrı ilişkisini 

gündeme getirmiştir. Bu derleme çalışmada, bazı besin ögelerinin ve diyet türlerinin ağrı 

üzerindeki etkileri incelenmiştir. 
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Gelişme 

Ağrı ile İlişkili Besin Ögeleri 

Bazı besinlerin diyete eklenmesi ya da diyetten çıkarılması kronik ağrı sorunları yaşayanların 

şikâyetlerini azaltabilmektedir. Kronik ağrısı olan hastaların kan ve dokularında yüksek 

seviyelerde pro-inflamatuar sitokinler bulunmaktadır. Bazı besin ögeleri anti-inflamatuar 

etkiler göstererek, ağrı oluşumunu ve/veya şiddetini azaltabilmektedir. Bunlara örnek olarak D, 

C ve B12 vitamini, bazı yağ asitleri ve magnezyum verilebilir. 

 

D Vitamini 

Yağda çözünen vitaminlerden biri olan D vitamininin sadece %20’si besinler (yumurta, somon, 

ringa balığı ve karaciğer) yoluyla alınırken, esas üretim güneş ışığına maruziyet sonucu deride 

gerçekleşmektedir. Yeterli D vitamini seviyeleri (>25 nmol/L) sadece iskelet sistemi için değil 

aynı zamanda bağışıklık yanıtı için de önemli görülmektedir. D vitamini, pro-inflamatuar 

sitokinlerin salınımını azaltarak ve T hücre yanıtlarını baskılayarak anti-inflamatuar etkiler 

göstermektedir. In vitro bir çalışma, D vitamininin prostaglandin E2 (PGE2) sentezini inhibe 

ettiğini göstermiştir (Liu ve ark., 2014). Yapılan bazı çalışmalarda da ağrı şiddeti ve 

duyarlılığında D vitamininin etkili olduğu görülmüştür (Ovesjö ve ark., 2016; Helde-Frankling 

ve ark., 2017).  Lomber Spinal Stenozlu hastalar ile gerçekleştirilen kesitsel bir çalışmada, 

serum D vitamini düzeyinin ağrı şiddeti ile negatif korelasyon gösterdiği saptanmıştır (Memiç, 

2019). Kas iskelet ağrısı olan 80 hasta üzerinde yapılan randomize, plasebo kontrollü bir 

çalışmada, üç ay boyunca 4000 IU/gün D vitamini takviyesinin, ağrı şiddeti skorlarında anlamlı 

iyileşmeler gösterdiği bulunmuştur (Gendelman ve ark., 2015). Palyatif kanser hastaları ile 

gerçekleştirilen gözlemsel bir çalışmada, serum D vitamini düzeyi ile opioid dozları arasında 

negatif korelasyon bulunmuştur (Bergman ve ark., 2015). Kronik ağrısı olan bireylerin serum 

D vitamini düzeylerinin 25-80 nmol/L aralığında olması ağrı yönetimi için önemli 

görülmektedir (Liu ve ark., 2014). 

 

 

 

 



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

547 
 

C Vitamini 

Güçlü bir antioksidan olan C vitamini kolajen, bazı hormonlar ve nörotransmiterlerin üretimi 

için gerekli olup doku onarımı ve strese yanıtta önemlidir. Yetersiz C vitamini düzeylerinin kas 

iskelet sistemi ağrısı ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Kas-iskelet sistemi ağrısı aynı zamanda 

C vitamini eksikliğinin neden olduğu skorbüt hastalığının belirtilerinden biri olarak da 

görülmektedir (Carr ve ark., 2017). Üç randomize plesabo kontrollü çalışmanın dahil edildiği 

sistematik derleme ve metaanaliz çalışmasında, 50 gün boyunca 500 mg/gün C vitamini 

takviyesinin bilek kırığı sonrası kompleks bölgesel ağrı sendromu tip 1 riskini azalttığı 

saptanmıştır (Aim ve ark., 2017). C vitamini ihtiyacı stres, yaralanma ve hastalık durumuna 

bağlı olarak değişmekle birlikte C vitamini eksikliğinden kaynaklanan ağrı için 200 mg/gün C 

vitamini alımının yeterli olduğu bildirilmektedir (Popovich ve ark., 2009). 

B12 Vitamini 

B12 vitamini kırmızı kan hücresi üretimi ve optimal kemik mineral yoğunluğu için gereklidir 

ve eksikliğinde nörolojik disfonksiyon ve kronik ağrıya neden olabileceği belirtilmiştir. B12 

vitamini aksonal büyüme ve schwann hücre farklılaşmasını indükleyerek sinir hücrelerinin 

yenilenmesinde rol almaktadır. Ayrıca beyin kaynaklı nörotrofik faktör düzeylerini arttırarak 

sinir iletim hızını da etkilemektedir (Zhang ve ark., 2013). Randomize, plasebo kontrollü, çift 

kör bir çalışmada, iki hafta boyunca intramuskuler B12 vitamini (1000 ug/gün) enjeksiyonunun 

non-spesifik kas iskelet ağrısı olan bireylerde ağrı skorlarını %87 oranında azalttığı 

belirlenmiştir (Mauro ve ark., 2000). Diyabetik nöropatisi olan hastalara üç ay süreyle yapılan 

B12 takviyesinin (1500 ug/gün) ağrı şiddetinde ve kramplarda azalmalara yol açtığı bildirilmiştir 

(sırasıyla azalma %70, %85) (Buesing ve ark., 2019). Kronik ağrılı bireylerde serum B12 

vitaminin takip edilmesi ve gerekli görüldüğü durumda takviye yapılması önemli 

görülmektedir. 

Yağ Asitleri 

Günlük diyette besinlerle alınan omega-3 ve omega-6 yağ asitlerinin inflamatuar süreçleri 

etkileyerek, ağrı ile ilişkili olabileceği bildirilmiştir (Galán-Arriero ve ark., 2017). Omega-6 

yağ asitleri (araşidonik asit, linoleik asit) prostaglandinler, lökotrienler ve tromboksanların 

sentezi yoluyla proinflamatuar süreçlerde rol alırken, omega-3 yağ asitleri (alfalinolenik asit, 

dokosaheksaenoik asit (DHA) ve eikosapentaenoik asit (EPA)) antiinflamatuar yolakları teşvik 

etmektedir (Sibille ve ark., 2018). Beş gözlemsel ve 46 müdahale çalışmasının dâhil edildiği 
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bir meta-analiz çalışmasında, çoklu doymamış yağ asitleri alımının kronik ağrıda önleyici 

olmasa da iyileştirici etkiler gösterebileceği rapor edilmiştir (Prego-Dominguez ve ark., 2016). 

Maroon ve Bost (2006), tarafından yapılan bir çalışmada, diskojenik ağrısı olan katılımcılarda 

1200 mg/gün omega-3 balık yağı takviyesinin ağrı şiddetinde %60 azalmaya neden olduğu 

bulunmuştur. Sağlıklı bir diyette omega6/omega3 oranının 5/1-10/1 arasında olması 

önerilmektedir (Sibille ve ark., 2018). 

Magnezyum 

Magnezyum enerji üretimi için gereklidir ve 300'den fazla metabolik reaksiyonda kofaktör 

olarak etki göstermektedir. Magnezyumun doğrudan analjezik bir etkisi olmamasına rağmen 

N-metil D-aspartat (NMDA) reseptörünü bloke ederek, hücre dışı kalsiyumun hücreye 

girmesini önlemekte ve böylece antinosiseptif etkiye neden olmaktadır (Morel ve ark., 2018). 

Fibromiyalji, dismenore ve baş ağrısı olan bireylerde serum Mg düzeyleri düşük bulunmuştur.  

Yetersiz magnezyum alımı, özellikle düşük lif alımına (10,7 g) sahip kişilerde, diz 

osteoartritinde daha şiddetli ağrı ile ilişkilendirilmiştir (Shin ve ark., 2020). Nöropatik ağrısı 

olan kanser hastalarında intravenöz olarak verilen magneztum sülfatın (500 mg veya 1 g bolus 

dozları) ağrı şiddetini azalttığı saptanmıştır (Na ve ark., 2011). 

Farklı Diyet Türlerinin Ağrı Üzerindeki Etkileri 

Vejetaryen Diyet 

Vejetaryen diyetler hayvansal besinlerin kısıtlandığı veya hiç tüketilmediği, bitkisel kaynaklı 

besinlerden zengin olan bir diyet türü olarak tanımlanmaktadır. Diyette bitkisel besinlerin 

zengin tüketimi, inflamatuar biyobelirteçlerin azalmasını ve serbest radikallerin 

nötralizasyonunu sağlayarak vaskülarizasyonu iyileştirmekte ve vücut ağırlığında azalmaya 

neden olarak mekanik yükü düşürmekte ve bu yolla kronik kas iskelet ağrısını azaltabilmektedir 

(Elma ve ark., 2020). Kronik kas iskelet ağrısı olan katılımcılardan oluşan klinik bir çalışmada, 

sekiz haftalık laktoova vejeteryan diyet (meyveler, sebzeler, tahıllar, baklagiller, süt ürünleri ve 

yumurtadan oluşan) müdahalesinin ağrıyı azalttığı ve yaşam kalitesini iyileştirdiği saptanmıştır 

(Towery ve ark., 2018). Randomize kontrollü bir çalışmada, fibromiyaljili kadın hastalarda dört 

haftalık laktovejeteryan diyet (meyveler, sebzeler, tahıllar, baklagiller, süt ürünlerinden oluşan) 

müdahalesinin ağrı üzerine etkisi değerlendirilmiş ve katılımcılar (n=20 kadın) A (çekirdek 

stabilizasyon egzersizleri + lakto-vejetaryen diyet), B (plasebo + lakto-vejetaryen diyet) ve C 

(kontrol) olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Çalışmanın sonuçlarında hem diyet müdahalesi hem 
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de egzersiz yapılan A grubunda müdahale sonunda ağrıda azalma ve vücut kompozisyonunda 

anlamlı iyileşmeler (yağ kütlesinde azalma ve kas kütlesinde artış) görülmüştür (Martinez-

Rodriguez ve ark., 2018). 

Vegan Diyet 

Vegan diyet et, hayvanlardan elde edilmiş bal, süt, yumurta, yoğurt, kefir gibi besinlerle birlikte 

bu besinleri içeren yiyeceklerin de (çikolata, kek, bisküvi) tüketilmediği beslenme şeklidir. 

Diyette anti-inflamatuar etkiler gösteren bileşenleri (vitaminler, mineraller, polifenoller) içeren 

meyve ve sebzelerin yüksek tüketimi ve inflamatuar etkileri bulunan kırmızı et, yağlı süt 

ürünleri gibi besinlerin diyetten tamamen çıkarılması otoimmün ağrılı hastalıklara karşı 

koruyucu etkiler gösterebilmektedir (Menzel ve ark., 2020). Ayrıca vegan diyetlerle birlikte 

yüksek lif alımı (30-35 g) da bağırsak mikrobiyotasında yararlı bakterilerin çeşitliliğini 

arttırarak inflamasyonu azaltabilmektedir (Alwarith ve ark., 2019). Randomize olmayan 

kontrollü bir çalışmada fibromiyalji hastalarında vegan ve omnivor diyetlerin ağrı üzerindeki 

etkisi karşılaştırılmıştır. Katılımcılara uygulanan üç aylık diyet müdahalesinin sonuçlarında, 

omnivor diyete kıyasla vegan diyeti uygulayanlarda ağrı şiddeti skorlarında anlamlı azalmalar 

görülmüştür. Ancak ağrı üzerindeki iyileşmeler omnivor diyete geri dönüldükten sonra 

kademeli şekilde azalmıştır (Kaartinen ve ark., 2000). 

Ketojenik Diyet 

Ketojenik diyetlerin yüksek yağ, çok düşük karbonhidrat ve sınırlı protein içermesi nedeniyle 

diyet enerjisinin büyük çoğunluğu yağlardan karşılanmaktadır. Ketojenik diyetlerin hipoaljezik 

ve anti-inflamatuvar etkilerini açıklayan hipotezler arasında; epileptik nöbetler gibi kronik 

ağrıda da nöronlarda aşırı uyarılma görülmesi, antikonvülsan ilaçların genel olarak tipik 

analjezik ilaçlara zayıf yanıt veren ağrılı bireylere reçete edilebilmesi ve açlık metabolizmasının 

adenozin sinyallerini uyararak nöromodülasyon sağlaması bulunmaktadır (Masino ve Ruskin, 

2013). Yapılan hayvan modelli bir çalışmada, genç ve yetişkin ratlara dört hafta boyunca 

ketojenik diyet (%79 yağ) müdahalesinin ağrı ve inflamasyonu azalttığı belirlenmiştir (Ruskin 

ve ark., 2009). 

Düşük FODMAP Diyet 

Düşük FODMAP diyeti, fermente oligo-, di- ve monosakkaritler ile poliollerin azaltılmasına 

dayanmakta ve inflamatuar bağırsak hastalıkları olan bireyler için umut verici sonuçlar 
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bildirmektedir. Bu beslenme tedavisi ince bağırsakta zayıf emilen ve daha sonra ince veya kalın 

bağırsakta fermente edilen karbonhidrat grubunun tüketiminin sınırlandırılmasına 

dayanmaktadır. Zayıf emilen kısa zincirli karbonhidratlar arasında laktoz, serbest fruktoz, 

polioller, fruktanlar ve galakto-oligosakaritler bulunmaktadır (Marum ve ark., 2017). Karın 

ağrısı olan çocuklarda iki hafta süreyle uygulanan düşük FOODMAP diyeti müdahalesi ağrı 

semptomlarında azalmaya neden olmuştur (Castro ve ark., 2019). Marum ve ark., (2016), 

fibromiyalji hastalarında sekiz hafta boyunca uygulanan düşük FOODMAP diyetinin ağrı 

şiddetinde azalma ve yaşam kalitesinde iyileşmeler sağladığı bildirilmiştir. 

Kronik Ağrıda Besin Piramidi 

Rondanelli ve ark., (2018), ağrı yönetiminde optimum diyetlerle ilgili 172 çalışmanın 

sonuçlarını inceleyerek değerlendirmiş ve kronik ağrı için bir besin piramidi (Şekil 1) 

geliştirmişlerdir. Piramidin tabanında her gün tüketilmesi önerilen düşük glisemik indeksli 

karbonhidratlar, sebze ve meyve, yoğurt, kırmızı şarap ve sızma zeytinyağı bulunmaktadır. Bir 

sonraki basamakta yer alan baklagiller, balık, beyaz et, yumurta, peynir, kırmızı ve işlenmiş 

etlerin haftada bir gün tüketilmesi önerilmektedir. Şekerli besinlerin tüketim sıklığı ise 

“nadiren” olarak belirtilmiştir. Piramidin en üstündeki flamada kronik ağrılı bireyler için 

özelleştirilmiş anti-inflamatuar etkiler gösteren bazı takviyeler (D ve E vitaminleri, lif ve n-3 

yağ asitleri) yer almaktadır (Rondanelli ve ark., 2018).  Kronik ağrıyı hafifletmek için önerilen 

bu besin piramidi kronik ağrıdan yakınan bireylere rehberlik ederek, sağlıklı bir yaşam tarzının 

benimsetilmesi için kişiselleştirilebilmektedir. 
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Şekil 1. Kronik Ağrıda Besin Piramidi 

Sonuç 

Kronik ağrı inflamasyon ve oksidatif stresle ilişkili olup beslenme gibi yaşam tarzı faktörleri 

ağrı oluşumunu etkileyebilmektedir. Dolayısıyla antiinflamatuar etkiler gösterebilen bazı besin 

ögelerinin (D, C ve B12 vitamini, n-3 yağ asitleri, magnezyum) diyette yeterince yer alması 

ağrıyı azaltabilmektedir. Ancak kronik ağrının yönetimi için etkili bir diyet tedavisinin 

önerilebilmesi için inflamasyon, kronik ağrı ve beslenme arasındaki mekanizmaları araştıran 

beslenme ve ağrıyı doğrudan ilişkilendiren iyi tasarlanmış klinik araştırmalara ihtiyaç 

bulunmaktadır. 
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Özet 

Son yıllarda, toprak düzenleyicisi olarak değerlendirilen biyokömür araştırma konuları arasında 

dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, kumlu tın ve killi tın tekstüre sahip topraklara, farklı 

dozlarda (% 0 0.25, 0.5, 1) ve boyutlarda (< 1, <0.5 mm) uygulanan biyokömür’ün ağırlıklı 

ortalama çap, fraktal boyut ve agregat stabilitesi özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır.  

Kontrol dozuna göre % 1 biyokömür uygulamasıyla ağırlıklı ortalama çap her iki toprak 

tekstüründe % 17-19 seviyelerinde artmıştır (p<0.01). Uygulamaların ana etkileri ve 

interaksiyonları fraktal boyut üzerine istatistiksel olarak önemsiz bulunsa da uygulama 

dozundaki artışla fraktal boyut değeri azalmıştır.  % 0.5 biyokömür uygulamasıyla killi tın 

tekstürde agregat stabilitesi yaklaşık % 6 seviyesinde artış sergilemiştir. Biyokömür uygulama 

boyutları kumlu tın tekstürde agregat stabilitesi ve ağırlıklı ortalama çap üzerinde istatistiksel 

olarak önemli (p<0.01) değişimlere neden olurken, killi tın bünyede boyutun etkisi önemsiz 

bulunmuştur. Killi tın tekstürde her iki boyut (< 1, <0.5 mm)  uygulaması için  agregat stabilitesi 

değerleri sırasıyla  % 83.47-83.99 olarak birbirine benzer bulunmuştur. Kumlu tın tekstürde ise 

<0.1 mm boyut uygulaması ile % 2.5’lik bir artış belirlenmiştir. Uygulamalar sonucunda 

özellikler arasındaki korelasyonlar incelendiğinde ağırlıklı ortalama çap ile fraktal boyut 

arasında negatif (-0.671;p<0.01) agregat stabilitesi ile pozitif (0.885; p<0.01) yönlü istatistiksel 

olarak önemli seviyede korelasyonlar elde edilmiştir. Bu çalışma sonucunda biyokömür 

uygulama dozlarıyla strüktürel özelliklerde iyileşmelerin olduğu, ayrıca toprakların fraktal 

boyut özelliklerinin diğer strüktürel özelliklere bağlı olarak önemli seviyede değişkenlikler 

gösterdiği ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Biyokömür, fraktal boyut, strüktür, fiziksel özellikler 
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Abstract 

In recent years, biochar, which is considered as a soil regulator, has attracted attention among 

research topics. In this study, the effects of biochar applied at different dosages (0, 0.25, 0.5, 1) 

and sizes ( <1, <0.5 mm) to sandy loam and clay loam textures on mean diameter weight, fractal 

dimension and aggregate stability were investigated. With the application of 1% biochar 

compared to the control dose, the mean diameter weight increased by 17-19% (p<0.01) in both 

soil textures. Although the main effects and interactions of the applications on the fractal 

dimension were not statistically significant, the value of the fractal dimension decreased with 

the increase of the application dose. The application of 0.5% biochar increased the aggregate 

stability in clay loam texture by about 6%. While the application dimensions of biochar caused 

statistically significant (p 0.01) changes on aggregate stability and mean diameter weight in 

sandy loam texture, the effect of size on clay loam was found to be non-significant. The values 

of aggregate stability for the application of both dimensions ( <1, <0.5 mm) in clay loam texture 

were similar 83.47-83.99%. In sandy loam texture, an increase of 2.5 % was found when the 

0.1 mm size was applied. When the correlations between the properties were examined as a 

result of the applications, statistically significant correlations were obtained between mean 

diameter weight and fractal dimension, with negative (-0.671; p <0.01) aggregate stability and 

positive (0.885; p<0.01). As a result of this study, it was found that there were improvements 

in structural properties with biochar application doses, and also that fractal dimension properties 

of soils showed significant variations depending on other structural properties. 

Keywords: Biochar, fractal dimension, structure, physical properties.  
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Introduction 

In order for plants to grow in an ideal environment, it is very important to provide the necessary 

balance of air and water, as well as to have a sufficient amount of plant nutrients in the soil, for 

optimal efficiency. Achieving this balance is closely related to the structural properties of the 

soil. Plant growth in soils with similar textural composition but different structural properties 

can be altered by the differentiation of soil-water-plant relationships. The weakening of soil 

structure leads to soil degradation and has implications for land use and crop management 

(Chan et al., 2003). Moreover, soil structure; retention and movement of water in soil is very 

effective on parameters such as erosion, nutrient cycling, root development, crop yield (Bronick 

and Lal, 2005). In addition, particle size distribution, organic matter, structure and permeability 

properties are used to determine erosion susceptibility factor (K) used in Universal Soil Loss 

Estimation Equation (USLE). Noting that K values should be kept at the lowest level to reduce 

soil loss, Cebel et al. (2013) recommended increasing soil organic matter content and hydraulic 

permeability and improving structure. Stine and Weil (2002) found that soil macroaggregate 

stability and carbon content are strongly correlated with product productivity. Kavdir and 

Smucker (2005), on the other hand, reported yield losses in poorly structured soils. One of the 

characteristics that is effective in assessing structural condition is aggregate stability. The 

availability of fractal dimension as an indicator showing aggregate condition has been studied 

by researchers (Martinez-Mena et al., 1999; Gülser, 2006). In addition, the mean diameter 

weight characteristic has a high correlation with the fractal dimension and thus significantly 

influences the aggregation and erosion susceptibility parameters (Gülser, 2006). 

Nowadays, unconscious and wrong practices of people in soil management lead to decrease in 

productivity, increase in structural degradation, and negative impact on performance and 

quality elements. Various soil amendments are used to improve and protect the degradation that 

occurs. In recent years, the use of biochar, obtained as a result of pyrolysis of organic materials 

at high temperatures (300-1000 °C), as a regulatory material has become a research topic 

(Novak et al., 2012; Alaboz and Işıldar, 2018). Biochar, which is a source of carbon, contains 

a very high porosity (Verheijen et al., 2010). The positive effects of biochar applications on 

moisture constants, aggregation, fracture value and hydraulic properties of soils (Alaboz and 

Işıldar, (2018); Günal et al., 2018; Gümüş et al., 2018) have shown different effects on soils 

with different structures. In addition, studies have found that biochar particle size has a 



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

558 
 

statistically significant effect on soil permeability and constant infiltration (Rui-peng et 

al.2014). 

In this study; water resistant aggregate stability of soils with fractal dimension and mean 

diameter weight of biochar in different sizes (<1mm, <0.5mm) and doses (0, 0.25, 0.5, 1%) on 

soils with different textures (sandy loam, clay loam) it is aimed to determine the effect on it 

was researched. 

Material and Method 

Study area 

The study was conducted in 2020 in a 10 m2 area with a polycarbonate cover of 2.5 m width, 

5 m length and 2.5 m height of the heating and cooling automatic system belonging to Isparta 

University of Applied Sciences, Faculty of Agriculture, Soil Science and Plant Nutrition 

Department. The experimental area is located in WGS 1984 coordinate system between UTM 

36th zone 283 368.88 m East - 41902 327.55 m North and its altitude is about 1009 m. The 

province of Isparta, where the study is conducted, is located in the transition zone between the 

Mediterranean and Central Anatolia continental climate. Summers are hot and rainy, and 

winters are cold and rainy. In the long-term average of Isparta province, the average temperature 

is 12.3 ºC, the highest temperature is 18.4 ºC, the lowest temperature is 6.2 ºC, the annual 

average sunshine duration is 7.1 hours and the annual precipitation total is 569.4 mm (MGM, 

2021). 

Soil properties and biochar 

The use of soils with 2 different textures and some physicochemical properties are given in 

Table 1 in the experiment. According to Hazelton and Murphy (2016), the soils used in the 

experiment are slightly alkaline, very calcareous, saline, low in organic matter, and have a 

texture of clay loam and sandy loam. 

 

Tablo 1. Deneme topraklarının fiziksel özellikleri 

Tekstüre 
Class 

pH 
EC 

Mmhos/cm 
CaCO3 % 

Organic 
Matter 

% 

Sand 
% 

Silt 
% 

Clay 
% 

Field 
Capacity 

% 

Wilting 
point 

% 

Sandy Loam 8.15 0.15 25.79 0.76 52.51 29.24 18.25 13.1 9.9 

Clay  
Loam 8.16 0.28 23.68 1.27 38.41 27.08 24.51 28.1 15.9 
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Biochar properties used in research 

The biochar used in the experiment was obtained from the residues left after corn harvest. 

Pyrolysis was carried out at 400 ° C in the biochar extraction device (Demirbaş and Coşkan, 

2019). The biochar obtained was sieved. Biochar was sieved through 1 mm (B1) and 0.5 (B2) 

mm sieves and different sizes were obtained. 

Experiment and cultural operations 

In the experiment, biochar of different sizes(<1mm(B1), <5mm (B2)) with proportions of 0% 

(D0), 0.25(D1), 0.5(D2), 1(D3) were weighed and homogeneously mixed in pots with a total of 

2 kg of soil biochar. The experiment was laid out according to a randomized experimental 

design with a total of 48 pots with 2 different soil textures, 2 biochar sizes, 4 biochar dosages 

and 3 replicates. 20-20-20 compound fertilizer was added to the pots as 200 ppm base fertilizer 

(Durukan et al., 2020). Maize seeds were planted and dilution process was done so that 1 plant 

was left in each pot after emergence. Irrigations were made every 2-3 days according to the 

weighing basis and applied at the rate that brings the reduced water to the field capacity. The 

experiment was conducted between July 3 and September 22, 2020.  

Method 

The % sand, silt and clay contents of the soils were measured using the Bouyoucos 

hydrometer method (Bouyoucos, 1951), and the electrical conductivity (EC) and pH values 

were measured in a 1: 1 soil-water suspension (Soil Survey Staff, 2014; Kacar, 2016). Percent 

CaCO3 content was determined using a volumetric calcimeter and organic matter content was 

determined using the modified Walkley-Black method (Soil Survey Staff, 2014). For wet 

aggregate stability analysis, the wet sieving method recommended by Kemper and Rosenau 

(1986) (with a single sieve diameter) was used and calculated using the equation given in 

Equation 1. 

AS = !"
!#$!" (Eq. 1) 

In the equation AS: aggregate stability, Ma: soil weight dispersed in water, Mb: amount of 

soil dispersed in dispersing solution. 

 

Sieves of 4.00, 2.00, 1.00, 0.50, 0.25, 0.106 and 0.053 mm were used to determine the 

particle size distributions. The air-dry soil sample was sieved using a sieve with different sieve 

openings at a shaking time of 1 minute (50 Hz). After forming the curves of the aggregate size 
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distributions of the soils, the properties of mean diameter weight (MDW) and fractal dimension 

(FD) were determined (Equations 2, 3). 

MDW= ∑ %&.(&
)

*
&+,   (Eq. 2) 

 

Here: 

M: the ratio of the total dry sample weight, Xi: mean diameter of the sieve size ranges, Wi: 

soil content in the sieve size range 

 

A mass-based model derived from Tyler and Wheatcraft (1992) was used to estimate the 

fractal dimension. 

!(#	%	&')
!)  =" #

&'#
*+,-

    (Eq. 3) 

The logarithms of both sides in Eq (3) produce Eq (4) and FD (Liu et al.2009): 

FD= 3- 
Log M(x < XL)/MT

Log( x  /XL)
   (Eq. 4) 

Here; M (x <XL) is the additive mass of particles smaller than x diameter, XL is the largest 

particle diameter, and MT is the total sample mass. The FD: mass based fractal dimension 

obtained in this approach takes a value between 0 <FD <3. 

 

The effects of the applications were tested using Tukey, one of the multiple comparison tests, 

through the IBM SPSS-23 package program. In addition, the Pearson correlation method was 

used to determine the correlation between the studied characteristics. 

 

Results and Discussion 

The effect of biochar application dose and intrafractions on mean diameter weight, fractal 

dimension and aggregate stability in both texture groups of different sizes is given in Table 1. 

Dose and size symbols are indicated as Dc and Bc for clay loam soils, respectively. Again, dose 

and size symbols are specified as Ds and Bs for sandy loam soils, respectively. The main effects 

of the applications on mean diameter weight are shown in Figure 1. The MDW values of clay 

loam soils (CL) showed a statistically significant change between 1.14-1.45 mm (p<0.01). 

While it was at the highest Bc1Dc3 interaction, an increasing trend was generally observed with 

increasing administration dose. The MDW in the sandy loam texture showed a statistically 
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significant change between 0.45 and 0.64 mm (p<0.01). While there was no difference between 

application doses for Bs1 application, the most effective dose for Bs2 application was found to 

be Ds3 (0.59 mm). 

Table 1. Effects of applications on structural properties 

 CL ****Dc0 Dc1 Dc2 Dc3 SL Ds0 Ds1 Ds2 Ds3 

MDW* 

*****Bc1 1.14b 1.25b 1.26b 1.45a Bs1 0.59a 0.58a 0.59a 0.64a 

Bc2 1.22b 1.25b 1.41a 1.37a Bs2 0.45b 0.49b 0.50b 0.59a 

 B*D;p<0.01  B*D;p<0.01 

FD** 

Bc1 2.08 1.82 1.78 1.79 Bs1 2.42 2.43 2.42 2.32 

Bc2 1.88 1.82 1.85 1.72 Bs2 2.72 2.62 2.61 2.42 

 B*D;p>0.05  B*D;p>0.05 

AS** 

Bc1 79.79b 82.69b 83.16b 88.23a Bs1 44.27a 44.17a 44.31a 45.68a 

Bc2 81.86b 82.69b 88.76ab 82.65b Bs2 40.43b 41.75b 41.86b 44.27a 

 B*D;p<0.01  B*D;p<0.01 

*:Mean diameter weight, ** :Fractal dimension, ***AS: Aggregate stability, ****Dc: Dose application in clay 
loam texture, DS: Dose application in sandy loam texture, *****Bc: Size application in clayloam texture, DS: Size 
application in sandy loam texture. 

MDW in clay loam soil; The lowest Dc0 dose, Dc1 and Dc2 were statistically similar and the 

highest Dc3 dose was obtained. Ds3 dose was different from the other applications in sandy loam 

soil. Ds0, Ds1, Ds2 applications showed similar effects. While the difference between biochar 

dimensions in clayey soils was insignificant (1.28-1.31 mm), the highest MDW in sandy loam 

soils was 0.60 mm at a statistically significant level (p 0.01) in Bs1 application. Karimi et al 

(2012) reported that MDW increased with the increase in aggregation with the increase in 

organic matter. 

 

Figure 1. Main effects of applications on mean diameter weight 
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The fractal dimension values obtained from the effects of the applications ranged from 1.72-

2.08 for clayey loam and 2.42-2.72 for sandy loam (Table 1). The main effects of the 

applications (Figure 2) and the change in their interactions (Table 1) were not found to be 

statistically significant. The mass fractal measures varied from 1.72 to 2.72. This property, 

which varies from 0 to 3, was found to be higher for soils with a fine texture compared to the 

coarse body (Li and Zhang, 2000). 

 
Figure 2. Main effects of applications on fractal dimension 

Both soil textures generally showed a decreasing trend with the increase of the highest FD 

dosage in the control application. While the effect of dimension in the loamy texture (Bc1-Bc2) 

was very close (1.82-1.87), a decrease of 7.5% was observed when BS1 was applied in the sandy 

texture. The concept of fractal dimension is a dimensionless approach used in modeling 

irregular shapes. Although it can be described in terms of parameters such as sphericity, 

roundness, roughness, which occur independently in the shapes of fractures, fractal dimension 

can explain all these parameters with a single parameter. (Gori and Mari, 2001). The value of 

the fractal dimension increases with increasing fragmentation, and higher values of the fractal 

dimension are the result of a distribution dominated by smaller fragments (Gülser 2006).  

The effects of the applications on aggregate stability are shown in Table 1 and Figure 3. The 
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Figure 3. Effect of applications on aggregate stability 

In clay loam soils, the lowest AS is at the Dc0 dose, and although it tends to increase with 

increasing dose, the change between Dc0 and Dc1 is not statistically significant. While the 

highest AS was found at Dc2, Dc2 and Dc3 were found to be similar to each other. On the sandy 

loam texture, the main effects of application doses changed insignificantly and were found at 

the lowest AS, Ds0 and Ds1 doses. Increases in AS values at the level of about 5% were found 

for Ds3 applications compared to the control. As determined from fractal size and mean diameter 

weight, the main effect of the two size applications on clay loam texture in AS was quite close 

(83.47-83.99%). For sandy loam texture, an increase at the level of 2.5% was observed in Bs1 

and AS. The stability of aggregates is generally closely related to clay content and organic 

matter (Chenu et al., 2000). 

In the correlations of the data obtained by the effects of biochar dose and size on the 

properties of MDW, FD and AS, a negative correlation was found between FD and AS (-0.440; 

p<0.05) and MDW (-0.671; p<0.01). In addition, a statistically significant positive correlation 

(0.885; p< 0.01) was found between AS and MDW. Lake et al. (2009) determined the mean 

diameter weight  values as a function of clay, organic matter, silt + fine sand content. Higher 

content of clay with high surface area and presence of organic matter as bonding agent 

significantly increases aggregation (Gale et al., 2000). Low FD and high MDW aggregate 

stability index in soils is an indicator of the presence of large aggregates (Ding and Zhang, 

2016). Similarly, Gülser (2006) found a negative correlation between FD and MDW. 
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Result 

In this study, the effects of biochar applications of different sizes and doses on some 

structural properties on soils with two different textures (CL, SL) were investigated. As a result 

of the study, B1 size and D3 dosage were determined to be the most effective dose and size to 

increase the mean diameter weight and aggregate stability in both texture group soils. The 

applications had no significant effect on fractal dimension. In addition, high correlations were 

found between the studied properties as a result of the effects of the applications. With this 

study, it was shown that biochar applications have positive effects on structural properties. The 

application of the indicated dosages and dimensions as soil regulators in sustainable soil 

management will help to minimize the degradation processes occurring in the future. 
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TELEMENİN BAZI KİMYASAL VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BAMBU 

LİFİ KULLANIMININ ETKİSİ 
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Zehra ALBAY, Bedia ŞİMŞEK 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 

 

Özet 

 

Telemenin özellikleri üzerine bambu lifinin kullanılmasının etkisi çalışmanın amacını 

oluşturmaktadır. Farklı oranlarda (%0.1, %0.25, %1, %2 ve %3) bambu lifi, Teleme üretiminde 

kullanılmıştır. Teleme örneklerinin bazı kimyasal, mikrobiyolojik değerleri ve duyusal 

değerlendirme puanları incelenmiştir. Çalışmada en yüksek titrasyon asitliği değerinin kontrol 

örneğinde (%1.96) olduğu belirlenmiştir. Kontrol Teleme örneğinin yağ ve kurumadde 

değerleri sırasıyla %26.67 ve %49.86 olarak bulunmuştur. Bambu lifi içeren örneklerde en 

yüksek yağ değerinin %0.1 bambu lifi içeren örnekte olduğu (%18.25) görülmüştür. Peyniraltı 

suyu örnekleri incelendiğinde titrasyon asitliği değerinin bambu lifi ilavesiyle azaldığı 

belirlenmiştir. Peyniraltı suyu örneklerinin yağ değerlerinin %0.20 olduğu ve bu değerin 

kontrol grubu ile aynı olduğu bulunmuştur. Teleme örneklerinde maya-küf ve koliform grubu 

bakterilerin gelişimine rastlanmamıştır. Duyusal analiz sonuçlarına göre kontrol grubunun en 

yüksek kabul edilebilirlik puanlarına sahip olduğu ve %0.1 bambu lifli örneğin kontrol grubuna 

en yakın puanları aldığı saptanmıştır. Çalışma sonucunda %0.1 bambu lifi içeren Teleme 

örneğinin titrasyon asitliği, yağ ve kurumadde değerlerinin kontrol grubuna daha yakın olduğu 

ve bambu lifi ilavesi arttıkça bu değerlerin düştüğü tespit edilmiştir. Yapı bakımından %0.1 ve 

%0.25 bambu lifi ilaveli örneklerin kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. Tüm kabul 

edilebilirlik puanları ve kimyasal analiz sonuçları dikkate alındığında Teleme üretiminde %0.1 

oranında bambu lifinin kullanılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Bambu Lifi, Teleme, Çözünmez Diyet Lifi 
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THE EFFECT OF USING BAMBOO FIBER ON SOME CHEMICAL AND SENSORY 

PROPERTIES OF TELEME 

 

Abstract 

 

The aim of the study is the effect of using bamboo fiber on the properties of Teleme. Bamboo 

fiber in different ratios (0.1%, 0.25%, 1%, 2% and 3%) was used in the production of Teleme. 

Some chemical, microbiological values and sensory evaluation scores of Teleme samples were 

analyzed. In this study, it was determined that the highest titration acidity value was in the 

control sample (1.96%). The fat and dry matter values of the control Teleme sample were found 

to be 26.67% and 49.86%, respectively. In the samples containing bamboo fiber, it was 

observed that the highest fat value was in the sample containing 0.1% bamboo fiber (18.25%). 

When the whey samples were examined, it was determined that the titration acidity value 

decreased with the addition of bamboo fiber. It was found that the fat values of the whey 

samples were 0.20% and the value was the same as the control group. Growth of yeast-mold 

and coliform group bacteria wasn’t observed in Teleme samples. According to the sensory 

analysis results, it was determined that the control group had the highest acceptance scores and 

the sample with 0.1% bamboo fiber got the closest scores to the control group. As a result of 

the study, it was determined that the titration acidity, fat and dry matter values of Teleme sample 

containing 0.1% bamboo fiber were the closest to the control group, and these values decreased 

as the bamboo fiber addition increased. In terms of texture, samples with 0.1% and 0.25% 

bamboo fiber were found to be acceptable. Considering all the acceptability scores and chemical 

analysis results, it is thought that it would be appropriate to use 0.1% bamboo fiber in the 

production of Teleme. 

 

Keywords: Bamboo Fiber, Teleme, Insoluble Dietary Fiber 
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Giriş 

 

Son yıllarda fermente süt ürünlerine diyet liflerin eklenmesi fonksiyonel besinler alanında artan 

çeşitlilikle araştırma sayısını artırmıştır. Diyet lifleri, ince bağırsakta sindirilemeyen bitkilerin 

yenilebilir kısımlarıdır (Seçkin ve Baladura, 2012). Diyet liflerini glukoz ünitelerine parçalayan 

sindirim enzimleri insanlarda bulunmamaktadır. Bundan dolayı bu bileşenler tamamen 

sindirilememekte ve dolayısıyla emilememektedir. Ancak, bağırsakta fermentasyona 

uğradıktan sonra bir miktar enerji vermektedir. Diyet liflerinin, insan metabolizmasındaki 

bakteri türlerini etkilediği, bağırsak florası ve metabolizmasını sinerjik ve antogonist etkileri ile 

kontrol ettikleri belirtilmektedir (Dülger ve Şahan, 2011).  

 

Diyet lifleri; obezite, diabet, kalp hastalıkları, divertiküloz ve kolon kanserine karşı koruyucu 

etki sağlamaktadır. FAO ve WHO tarafından besinsel lifler, sudaki çözünürlüklerine göre 

çözünür ve çözünmez diyet lifi olarak 2 ana grupta değerlendirilmektedir (Göncü, 2016). 

Yetişkinler için liflerin tavsiye edilen günlük alım miktarı 0.025-0.030 kg/gün'dür. Çözünen ve 

çözünmeyen lifler bulunmasına rağmen gıda takviyesi amacıyla daha yüksek miktarlarda 

çözünmeyen lifler kullanılmaktadır. Lif, işleme sırasında gıdanın diğer bileşenleri ile etkileşime 

girebilmektedir. Bu etkileşimler, ürünün besin, yapı veya aromasında değişikliklere yol 

açabilmektedir (Staffolo, Bertola, Martino ve Bevilacqua, 2004). 

 

Diyet lifi, peynir üretiminde dokuyu geliştirme, topaklaşmayı önleme, depolama stabilitesini 

ve eriyebilirlik özelliklerini arttırmak amacıyla kullanılmaktadır (Göncü, 2016). Bambu lifi; 

tatsızdır, kalorisi yoktur ve suyun fiziksel bağından dolayı su bağlama kapasitesi oldukça 

yüksektir (Seçkin ve Baladura, 2012). Bambu lifi, %70'in üzerinde selüloz (çözünmez), %10 

lignin (çözünmez) ve sadece %12 hemiselüloz (çözünür) içermektedir (Szafrańska, Muszyński, 

Tomasevic ve Sołowiej, 2021). Maliyet olarak ucuz olup, kullanıldığı ürünlerde kolaylıkla 

yapısal değişimler sağlayabilmektedir. Özellikle bambu sürgünlerinden elde edilen lifler unlu 

mamüller, süt ürünleri ve et ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Kılınççeker ve 

Karahan, 2019).  Gıdalarda katkı maddesi olarak kullanılan liflerin çoğu buğday, yulaf, mısır 

ve elmadan elde edilmektedir. Bambu filizleri, meyve ve sebzelerden daha yüksek lif içeriğine 

sahiptir. Bambu filizi, sağlık için çeşitli biyoaktif bileşikler bakımından zengin bir üründür. 

Besleyici değeri ve sağlığa yararlı biyoaktif bileşiklerin varlığı ile bambu filizleri, fonksiyonel 
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yiyeceklerin üretimi için kullanılabilir. Ayrıca bambu, farklı tarımsal iklim koşullarında hızlı 

büyüyen bir bitkidir ve gıda endüstrisinin sürekli artan yenilebilir lif talebini karşılayabilir 

(Nirmala, Bisht ve Laishram, 2014). 

 

Seçkin ve Baladura (2012), yaptıkları çalışmada farklı oranlarda (%1, %2, %3) buğday ve 

bambu lifi içeren süzme yoğurtların duyusal değerlendirme ile kabul edilebilir olduğunu 

belirlemişlerdir. Buğday ve bambu lifleriyle (%1.3) üretilen yoğurtları inceleyen Staffolo ve 

diğ. (2004), bazı reolojik özelliklerin değişmesine rağmen, lif eklenmiş yoğurtların tüketiciler 

için kabul edilebilir olduğunu belirlemişlerdir. Buğday ve bambu lifi içeren yoğurtlar için daha 

yüksek maksimum sıkıştırma kuvveti, tekstür için en yüksek duyusal puanlarıyla 

ilişkilendirilmiştir.  Beyaz peynirde bambu lifi ilgili yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. 

Szafrańska ve diğ. (2021) asit kazein, WPC80 ve susuz süt yağı veya organik hindistan cevizi 

yağı bazlı işlenmiş peynir soslarının dokusu, reolojik özellikleri, rengi, yoğunluğu ve su 

aktivitesi üzerinde farklı liflerin (akasya, bambu, turunçgil veya patates) etkisini; Xue ve diğ. 

(2020) mikronize yulaf kepeğinin yumuşak peynirin diyet lifi, dokusu ve reolojisi üzerindeki 

etkisini; Çetinkaya ve Öz (2020) inek sütünden üretilen Beyaz peynire buğday ruşeymi 

ilavesinin depolama süresince yağ asitleri ve kimyasal bileşime etkisini, Özdemir (2016) farklı 

oranlarda pektin, buğday ve inülin ilavesinin Beyaz peynirin fizikokimyasal ve duyusal 

özelliklerine etkisini; Elsanhoty, Zaghlol ve Hassanein (2009) arpa kaynaklı β-glukanın, düşük 

yağ içerikli Labne peynirinde 30 günlük depolama süresince peynirin özellikleri üzerine etkisini 

incelemişlerdir. 

 

Bu çalışmada Telemenin bazı özellikleri üzerine bambu lifinin etkisinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla farklı oranlarda (%0.1, %0.25, %1, %2 ve %3) bambu lifi, Teleme 

üretiminde kullanılmıştır ve bazı kimyasal ve duyusal özellikleri değerlendirilmiştir. 

 

Materyal ve Metot 

 

Teleme Üretimi 

 

Çiğ inek sütü, süzüldükten sonra 72°C’de 2 dk pastörize edilerek, 50°C’ye soğutulmuştur. Daha 

sonra 6 kısma ayrılan sütlerin ilk kısım kontrol grubu (lif ilavesiz) olarak Telemeye işlenmiştir. 
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Diğer 5 kısım süte farklı oranlarda (%0.1, %0.25, %1, %2 ve %3) bambu lifi (Katkı Dünyası, 

İstanbul) ilavesi yapılmıştır. İlave edilen bambu lifleri 5 dakika karıştırılarak çözünmesi ve sütte 

homojen dağılımı sağlanmıştır. Sütün sıcaklığı 36°C’ye geldiğinde her bir gruba %1 oranında 

mezofilik starter kültür (CHR Hansen R-707) ilave edilmiştir. Teleme sütü 15 dakika ön 

olgunlaşmaya bırakılmıştır. Sütlere daha sonra CaCl2 çözeltisinden %0.02 oranında 

eklenmiştir. Sütün pH’ı 6.50’ye ulaşınca maya kuvveti esas alınarak yapılan hesaplamaya göre 

sıvı şirden peynir mayası (Naturen Mandra) ilave edilmiştir. Mayalama işlemi 33±2°C’de 

gerçekleştirilmiştir. Pıhtılaşma işlemi tamamlandıktan sonra 1x1x1 cm boyutlarında kesilen 

pıhtıya ilk 20 dakika kendi halinde süzme işlemi uygulanmıştır. Daha sonra kademeli olarak 

baskılama işlemi uygulanmıştır. Bu çalışmada Tulum peyniri Telemesi üretilmiştir ve tuz 

ilavesi yapılmadan vakum plastik ambalaj içerisinde 4±1°C’de muhafaza edilmiştir (İleri, 

2019). Üretilen Telemelerin bazı kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizleri yapılmıştır.  

 

Uygulanan Analizler 

 

Çiğ Süt ve Peyniraltı Suyu Analizleri 

 

Çiğ sütün ve peyniraltı sularının kimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla; titrasyon asitliği 

(%LA), yağ (%) ve kurumadde (%) analizleri yapılmıştır (AOAC, 1997). Örneklerin pH değeri 

WTW pH 315 (Weilhelm, Almanya) dijital pH metre yardımıyla tespit edilmiştir. 

 

Teleme Analizleri 

 

Teleme örneklerine titrasyon asitliği, kuru madde ve yağ analizleri (AOAC, 1997) 

uygulanmıştır ve randıman belirlenmiştir. Telemelerde randıman, kg değerine çevrilen süt 

miktarı ve elde edilen peynirlerin tartım yolu ile belirlenen miktarlarının 100 lt süt üzerinden 

oranlanması ile belirlenmiştir (Tekinşen ve Tekinşen, 2005). Örneklerin pH değeri WTW pH 

315 (Weilhelm, Almanya) dijital pH metre yardımıyla tespit edilmiştir. 

 

Maya-küf sayımı için Potato Dextrose Agar (Merck, Germany) besiyerine yayma yöntemi ile 

ekim yapılmıştır. Ekimi yapılan petriler 25°C’de 4-5 gün süreyle inkübe edilmiş ve petrilerde 

gelişen koloniler sayılmıştır. Toplam koliform bakterilerinin sayımı için EMB (Eosin 
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Methiylen-Blue Lactose Sucrose, Merck) besiyerine yayma yöntemi ile ekim yapılmıştır. 

Petrilerde 37°C’de 48 saat sonunda gelişen koloniler Halkman (2005) tarafından verilen metoda 

göre sayılmıştır. 

 

Teleme örnekleri, 20-30 yaş aralığındaki 10 kişilik (6 kadın ve 4 erkek) panelist grup tarafından 

duyusal analizleri gerçekleştirilmiştir. Teleme örnekleri oda sıcaklığına getirilmiştir. Rastgele 

belirlenen üç basamaklı sayılar ile kodlanan örnekler, panelistlere su ile servis edilmiştir. 

Teleme örneklerinin duyusal analizlerinde görünüş, yapı, tat ve koku parametreleri kabul 

edilebilirlik açısından değerlendirilmiştir. Uygulanan analizde puanlama sistemi için puanlar 

en fazla beğeni 9 ve en az beğeni 1 puan olacak şekilde belirlenmiştir. Duyusal analizler 

konusunda deneyimli olan panelistler Teleme örneklerini değerlendirmeye başlamadan önce iki 

gün 2 saatlik bir eğitim verilerek belirtilen duyusal özellikler bakımından çok iyi ve çok kötüyü 

temsil edecek örnekler panalistlere tattırılmış ve asıl örneklerin değerlendirilmesinde referans 

olarak kullanılmaları istenmiştir. Yaklaşık 3 günde tamamlanan analizler her gün sabah 11.00 

ve öğleden sonra 15.00 de gerçekleştirilmiştir (Lawless ve Heymann, 2010). 

 

Çalışmanın istatistik değerlendirmesi için SPSS (Ver. 22.0) istatistik programı kullanılarak 

Tukey istatistik analizi ile sonuçlar saptanmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Çiğ Süt ve Peyniraltı Suyu Analiz Sonuçları 

 

Teleme örneklerinin üretimi için kullanılan çiğ sütün ortalama pH değeri 6.86, titrasyon asitliği 

laktik asit cinsinden %0.16, yağ oranı %4.35 ve kurumadde oranı %12.56 olarak bulunmuştur. 

 

Peyniraltı suyuna ait kimyasal analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Çalışmada kontrol grubu 

peyniraltı suyunun ortalama pH değerinin 4.54 ve titrasyon asitliğinin %0.92 olduğu 

görülmüştür. Kontrol örneğine en yakın titrasyon asitliği değerinin %0.1 bambu lifi içeren 

örneğin olduğu ve lif ilave oranı arttıkça titrasyon değerlerinin azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca 

kontrol örneğinin yağ değerinin %0.20 olduğu ve bambu lifi ilaveli örneklerle aynı değerde 

olduğu saptanmıştır. Peyniraltı suyu örneklerinde en yüksek kurumaddenin %0.1 ve %2 bambu 
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lifi içeren ve en düşük %1 bambu lifi içeren örneklerin olduğu görülmüştür. Xue ve diğ. (2020), 

yaptıkları çalışmada peynirdeki çözünmeyen diyet lifi içeriğinin azaldığını ve diyet lifinin 

baskılama işlemi sırasında peyniraltı suyu ile elimine edilmiş olabileceğini belirlemişlerdir. 

Özdemir (2016), farklı besinsel lif (pektin, inülin, buğday lifi) kullanımı ve depolamanın peynir 

üretiminden elde edilen peyniraltı suyunun titrasyon asitliği, pH ve yağ değerlerini önemli 

düzeyde etkilemediğini (p>0.05) tespit etmiştir. 

 

Tablo 1. Peyniraltı Suyuna Ait Bazı Kimyasal Analiz Sonuçları 

Örnek pH %LA % Yağ % Kurumadde 
Kontrol 4.54±0.05d 0.92±0.01a 0.20±0.05a 7.13±0.02ab 
%0.1 Bambu Lifi 4.61±0.05b 0.82±0.01b 0.20±0.05a 7.20±0.05a 
%0.25 Bambu Lifi 4.58±0.05c 0.81±0.01bc 0.20±0.05a 7.00±0.10b 
%1 Bambu Lifi 4.60±0.05b 0.80±0.01c 0.20±0.05a 6.98±0.03b 
%2 Bambu Lifi 4.71±0.05a 0.75±0.01d 0.20±0.05a 7.20±0.05a 
%3 Bambu Lifi 4.60±0.05b 0.74±0.02d 0.20±0.05a 7.01±0.02b 
a-d: Küçük harfler farkın istatistiksel olarak önemli olduğunu göstermektedir (p<0.05). 
 

Teleme Analiz Sonuçları 

 

Yapılan çalışma sonucunda belirlenen Telemelerin ortalama pH, titrasyon asitliği (%LA), yağ 

ve kurumadde değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Teleme örneklerinden en yüksek pH değerine 

%3 bambu lifi içeren örneğin sahip olduğu ve bu değeri %2 lifli örneğin izlediği belirlenmiştir. 

Bambu lifli örneklerin, kontrol örneğinden daha yüksek pH değerlerine sahip olduğu 

görülmüştür. Titrasyon asitliği bakımından en yüksek değere kontrol örneğinin (%1.96) sahip 

olduğu, bu değere en yakın değerin %0.1 bambu lifli örneğin olduğu ve bambu lif oranı arttıkça 

titrasyon asitliği değerinin devamlı azaldığı tespit edilmiştir. 

 

Tablo 2. Telemelerin Bazı Kimyasal Analiz Sonuçları 

Örnek pH %LA % Yağ % Kurumadde % Randıman 
Kontrol 4.48±0.01c 1.96±0.01a 26.67±0.28a 49.86±0.15a 9.77±0.02d 
%0.1 Bambu Lifi 4.50±0.01bc 1.76±0.01b 18.25±0.25b 34.64±0.38b 12.44±0.44c 
%0.25 Bambu Lifi 4.51±0.01b 1.69±0.01c 14.75±0.25c 33.14±0.38c 12.38±0.39c 
%1 Bambu Lifi 4.51±0.02b 1.51±0.01d 12.50±0.20d 31.60±0.10d 14.60±0.60b 
%2 Bambu Lifi 4.52±0.01ab 1.51±0.01d 11.17±0.28e 28.85±0.05e 18.94±0.75a 
%3 Bambu Lifi 4.54±0.02a 1.36±0.01e 12.17±0.28d 28.10±0.00f 19.98±0.49a 
a-f: Küçük harfler farkın istatistiksel olarak önemli olduğunu göstermektedir (p<0.05). 
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Telemelerin ortalama yağ değerlerinin bambu lif ilavesiyle azaldığı, kontrol örneğinde yağ 

değerinin %26.67 iken %3 lifli örneğin %12.17 değerine düştüğü bulunmuştur. Aynı şekilde 

kurumadde değerinin de bambu lif ilavesiyle azaldığı ve en düşük değerin %3 bambu lifli 

örneğin olduğu saptanmıştır. Ayrıca bambu lifi oranı arttıkça Telemelerin randımanının genel 

olarak arttığı bulunmuştur. Kontrol Telemesinin kuru madde değerinin bambu lifli 

Telemelerden daha yüksek olmasının nedeni besinsel liflerin suyu bağlama özelliklerinden 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Diyet lifinin hidrasyon özellikleri su bağlama kapasitesi, su 

tutma, şişme ve çözünürlük olmak üzere 4 farklı şekilde tanımlanmaktadır. Çözünmeyen lifler, 

ağırlıklarının 5 katı kadar yağı tutabilmektedirler ve gıdanın teknolojik özelliğinin artırılması 

için önemlidir. Yüksek yağ absorblama kapasitesi, yağ ve su emülsiyonlarında stabilitenin 

sağlanması açısından önem taşımaktadır (Burdurlu ve Karadeniz, 2003). 

 

Mikrobiyolojik Analiz Sonuçları 

 

Teleme örneklerinin mikrobiyolojik sonuçları belirlenmiştir. Yapılan mikrobiyolojik analizler 

sonucuna göre tüm örneklerde maya-küf ve koliform bakterilerin bulunmadığı tespit edilmiştir.  

 

Duyusal Analiz Sonuçları 

 

Teleme örneklerine panelistler tarafından duyusal analiz uygulanmıştır. Elde edilen ortalama 

duyusal analiz sonuçları Tablo 3’de verilmektedir. Yapılan duyusal analiz ile Teleme 

örneklerinin görünüş, yapı, koku ve tat açısından kabul edilebilirliği belirlenmiştir. 

 

Tablo 3. Telemelerin Duyusal Analiz Sonuçları (Kabul Edilebilirlik) 

Örnek  Görünüş Yapı Koku Tat 
Kontrol 8.60±0.54a 9.00±0.00a 8.60±0.54a 8.80±0.44a 
%0.1 Bambu Lifi 6.60±0.54b 5.40±0.54b 6.20±0.83b 5.40±0.54b 
%0.25 Bambu Lifi 6.00±1.00bc 5.40±1.14b 4.60±0.54c 4.40±1.14b 
%1 Bambu Lifi 5.00±0.70cd 3.60±1.14c 3.20±0.83d 2.80±0.44c 
%2 Bambu Lifi 4.60±0.89cd 2.80±0.44c 2.40±0.54d 2.00±0.70c 
%3 Bambu Lifi 4.00±0.70d 2.40±0.54c 2.00±0.00d 1.60±0.54c 
a-d: Küçük harfler farkın istatistiksel olarak önemli olduğunu göstermektedir (p<0.05). 
 

Panelistler tarafından kabul edilebilirlik açısından en yüksek görünüş, yapı, koku ve tat puanları 

kontrol örneğine verilmiştir. Duyusal analiz sonucunda kontrol örneğine en yakın puanları %0.1 
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bambu lifi içeren örneğin aldığı belirlenmiştir. Bambu lif oranı arttıkça görünüş, yapı, koku ve 

tat parametrelerinin kabul edilebilirlik puanlarının devamlı azaldığı görülmüştür. Yapı 

bakımından %0.1 ve %0.25 bambu lifli örneklerin kabul edilebilir olduğu saptanmıştır. %2 ve 

%3 bambu lifli örneklerin yapı, koku ve tat bakımından kabul edilebilirlik puanlarının %1.60 

ila %2.80 aralığında olduğu tespit edilmiştir. Yüksek oranda bambu lifinin Telemede duyusal 

özellikleri olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Ancak %0.1 oranında kullanılan bambu 

lifinin kontrol grubuna daha yakın sonuçlar verdiği görülmüştür.  

 

Sonuç 

 

Bambu lifi; selüloz, hemiselülöz ve lignin bakımından oldukça zengindir. Tatsız, kalorisi 

olmayan ve ucuz bir üründür. Ürünlerde kolaylıkla yapısal değişimler sağlayabilmektedir. Bu 

çalışmada farklı oranlarda (%0.1, %0.25, %1, %2 ve %3) bambu lifi ile Telemeler üretilmiştir. 

Çalışma sonucunda bambu lifi ilavesi arttıkça Telemelerin titrasyon asitliği, yağ ve kurumadde 

değerlerinin düştüğü belirlenmiştir. Duyusal olarak değerlendirilen yapı özellikleri bakımından 

%0.1 ve %0.25 bambu lifi ilaveli örneklerin kabul edilebilir olduğu görülmüştür. Tüm kabul 

edilebilirlik puanları ve kimyasal analiz sonuçları dikkate alındığında Teleme üretiminde %0.1 

oranında bambu lifinin kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada özellikle duyusal 

kabul edilebilirlik ve bazı kimyasal analizlere göre ön bir bilgi alabilmek için bu çalışma ve 

değerlendirmeler yapılmıştır. Ancak kimyasal, tekstürel vd. analizlerle bambu lifinin Teleme 

üzerindeki etkilerinin ayrıntılı olarak incelenmesi gerekliliği de görülmektedir.   
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FARKLI ORANLARDA BUĞDAY LİFİ İÇEREN TELEMENİN BAZI KİMYASAL 

VE DUYUSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ 

 

Sözel Bildiri 

 

Zehra ALBAY, Bedia ŞİMŞEK 

 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 

 

Özet 

 

Bu çalışmada, farklı oranlarda (%0.25, %0.5, %1, %2 ve %3) çözünmez diyet lif olan buğday 

lifi, Teleme üretiminde kullanılmıştır. Çalışmada üretilen Telemenin bazı kimyasal, 

mikrobiyolojik ve duyusal analizleri yapılarak buğday lifinin farklı oranlarının etkisinin 

incelenmesi amaçlanmıştır.  

Bu çalışmada buğday lifi içeren peyniraltı suyu örneklerinin pH değerlerinin 4.48-4.55 

aralığında değiştiği, % laktik asit değerlerinin ise kontrol örneğinden düşük değerlerde olduğu 

saptanmıştır. Buğday lifi içeren peyniraltı suyu örneklerinin yağ değerlerinin kontrol grubu ile 

aynı değere (%0.15) sahip oldukları belirlenmiştir. Kontrol grubu Telemenin ortalama pH ve 

% laktik asit değerlerinin sırasıyla 4.38 ve %1.96 olduğu tespit edilmiştir. Buğday lifi içeren 

Teleme örneklerinden %0.25 lif içeren örneğin daha yüksek % laktik asit değerine (%1.77) 

sahip olduğu görülmüştür. Kontrol grubunun yağ değeri %26.67 olarak bulunmuştur ve bu 

değere en yakın değeri %0.25 buğday lifi içeren Teleme (%20.33) vermiştir. Teleme 

örneklerinde maya-küf ve koliform grubu bakterilerin gelişimine rastlanmamıştır. Duyusal 

analiz sonucuna göre %0.5, %1 ve %2 oranlarında buğday lifi içeren Teleme örneklerinin kabul 

edilebilirlik açısından görünüş, yapı, koku ve tat puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Bu üç lif oranından %0.5 oranında buğday lifi içeren örneğin titrasyon asitliği değerinin kontrol 

örneğine daha yakın olduğu ve yapı bakımından daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir. 

Çalışmada buğday lifinin miktarı arttıkça örneklerin titrasyon asitliği, yağ ve kurumadde 

değerlerinin azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca %3 buğday lifi içeren Telemenin, en düşük kabul 

edilebilirlik değerlerine sahip olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Teleme, Buğday Lifi, Çözünmez Diyet Lifi 



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

578 
 

DETERMINATION OF SOME CHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES OF 

TELEME CONTAINING DIFFERENT RATIO OF WHEAT FIBER 

 

Abstract 

 

In this study, insoluble dietary fiber, wheat fiber in different ratios (0.25%, 0.5%, 1%, 2% and 

3%) was used in the production of Teleme. It was aimed to investigate the effect of different 

ratios of wheat fiber by making some chemical, microbiological, and sensory analysis of 

Teleme produced in the study.  

 

In this study, it was determined that the pH values of the whey samples containing wheat fiber 

varied between 4.48-4.55 and the % lactic acid values were lower than the control sample. It 

was determined that the fat values of the whey samples containing wheat fiber had the same 

value (0.15%) as the control group. The average pH and % lactic acid values of the control 

group Teleme were found to be 4.38 and 1.96%, respectively. It was observed that the samples 

containing 0.25% fiber of Teleme samples containing wheat fiber had higher % lactic acid value 

(1.77%). The fat value of the control group was found to be 26.67% and the closest value to 

this value was Teleme (20.33%) containing 0.25% wheat fiber. Growth of yeast-mold and 

coliform group bacteria was not observed in Teleme samples. According to the results of the 

sensory analysis, it was observed that the appearance, texture, odor and taste scores of Teleme 

samples containing 0.5%, 1% and 2% wheat fiber were higher in terms of acceptability. It was 

determined that the titration acidity value of the sample containing 0.5% wheat fiber from these 

three fiber ratios was closer to the control sample and it gave better results in terms of texture. 

In the study, it was determined that as the amount of wheat fiber increased, the titration acidity, 

fat and dry matter values of the samples decreased. In addition, it was determined that Teleme 

containing 3% wheat fiber has the lowest acceptability values. 

 

Keywords: Teleme, Wheat Fiber, Insoluble Dietary Fiber 
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Giriş 

 

Gıdalarda lif bakımından zengin ürünler ve bileşenleri için büyük ve potansiyel bir pazarın 

gelişmekte olduğu ve son yıllarda gıda endüstrisinde kullanılabilecek yeni diyet lifi kaynakları 

bulma eğilimi arttığı görülmektedir (Dhingra, Michael, Rajput ve Patil, 2012). Lifler, sebze ve 

meyvelerin kabuk, zar, sap, çekirdek gibi sindirilmeyen nispeten daha katı kısımlarını 

oluşturmaktadır (Özdemir ve Güven, 2018). Bitki hücre duvarını oluşturan sindirilemeyen 

bileşenler ilk kez 1953 yılında Hispley tarafından “diyet lif” olarak adlandırılmıştır (Göncü, 

2016). Amerikan Tahıl Kimyagerleri Derneği (AACC) 2000 yılında diyet lifini, kalın 

bağırsakta tam veya kısmi fermantasyona uğrayan, ince bağırsakta sindirime ve emilmeye 

dirençli bitkinin yenilebilir kısımları veya analog karbonhidratlar olarak tanımlamıştır. Diyet 

lifi; polisakkaritleri, oligosakkaritleri, lignini ve ilgili bitki maddelerini içermektedir (Dhingra 

ve diğ., 2012).  

 

Diyet lif suda çözünen ve suda çözünmeyen olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Suda 

çözünmeyen lifler; lignin, selüloz ve suda çözünmeyen pentozanları, suda çözünen lifler ise 

suda çözünen pentozanları, pektinleri ve zamksı maddeleri içermektedir. Diyet lif içeren 

gıdalarda çözünür ve çözünmez lifler değişik oranlarda bulunmaktadır. Çözünmez diyet lif 

grubundan selüloz, kepekte; hemiselüloz, tahıllarda ve lignin ise buğdayda bol miktarda 

bulunmaktadır. Buğday ve birçok tahıl ürünü ile sebzelerde fazla miktarda bulunan selüloz, 

lignin ve hemiselüloz suda çözünmeyen özellikteki diyet lif bileşenlerini oluşturmaktadır. 

Gıdalardaki diyet lifinin yaklaşık %75’lik kısmı çözünmeyen özelliktedir (Dülger ve Şahan, 

2011). 

 

Diyet lifleri, peynir üretimlerinde randımanı artırmak ve üründe istenilen yumuşaklığı sağlamak 

amacıyla kullanılmaktadır. Peynir üretiminde en çok kullanılan lifler; buğday lifi, yulaf lifi, 

inülin ve karboksimetil selülozdur (Özdemir ve Güven, 2018). Buğday lifi, peynirlerin duyusal 

kalitesinde olumsuz etki oluşturmadan dokuyu ve depolama stabilitesini geliştirmekte, 

sineresizi önlemekte ve işlenmiş peynirlerin erime özelliklerini arttırmaktadır (Göncü, 2016). 

Ayrıca buğday lifi, sağlık açısından bağırsak ve rektum kanserini önlemeye yardımcı olur, 

kolesterol ve kan şekerinin kana geçişini yavaşlatır, hiperkolesterolemi ve şeker hastalığında 

etkilidir (Seçkin ve Baladura, 2012). 
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Peynir üretiminde buğday lifi kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar sınırlıdır. Yapılan bazı 

çalışmalarda; peynir altı suyu kremalı peynirlerin (whey-creamy cheese) yapı oluşum sürecine 

buğday lifinin etkisi (Grek, Ovsiienko, Tymchuk, Onopriichuk ve Kumar, 2020), farklı 

oranlarda besinsel lif ilavesinin (%0.001 pektin, %0.25 buğday ve %1 inülin) Beyaz peynirin 

fizikokimyasal ve duyusal özelliklerine etkisi (Özdemir ve Güven, 2018), farklı oranlarda (0.1, 

0.2, 0.3, 0.4 ve 0.5 g buğday kepeği / 100 g süt) buğday kepeğinin Mısır Kariesh peynirlerinin 

depolanması sırasındaki fizikokimyasal, reolojik ve duyusal özelliklerine etkisi (Abd Elhamid, 

2016), olgunlaşma sırasında light Prato tipi peynirin proteolizinde jelatin, buğday lifi ve 

Lactobacillus rhamnosus ilavesinin etkisi (Valduga ve diğ., 2012) incelenmiştir. 

 

Bu çalışmada, farklı oranlarda (%0.25, %0.5, %1, %2 ve %3) buğday lifinin, Telemenin bazı 

kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri incelenerek buğday lifinin farklı oranlarının 

etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Materyal ve Metot 

 

Teleme Üretimi 

 

Çiğ inek sütüne 72°C’de 2 dk ısıl işlem uygulanmıştır. Sütün sıcaklığı 50°C’ye ayarlanarak 6 

kısma ayrılan sütlere %0.25, %0.5, %1, %2 ve %3 oranında buğday lifi (Katkı Dünyası, 

İstanbul) ilave edilmiştir. Bir kısım kontrol grubu (lif ilavesiz) olarak üretilmiştir. Sütlere %1 

oranında mezofilik starter kültür (R-707, CHR Hansen) eklenmiştir. Ön olgunlaşma sonucunda 

her bir kısma CaCl2 ve peynir mayası (Naturen Mandra) ilave edilmiştir. Mayalama işlemi 

33±2°C’de gerçekleştirilmiştir. Pıhtılaşma işlemi tamamlandıktan sonra 1x1x1 cm boyutlarında 

kesilen her bir pıhtı, ilk 20 dakika kendi halinde süzülmüştür ve daha sonra 2.5 saat her birine 

ayrı ayrı kademeli olarak baskılama işlemi uygulanmıştır. Çalışmada Tulum peyniri Telemesi 

üretilmiştir (İleri, 2019) ve tuz ilave edilmeden vakumlu plastik ambalajlanarak bazı kimyasal, 

mikrobiyolojik ve duyusal analizleri yapılmıştır.  
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Uygulanan Analizler 

 

Çiğ Süt ve Peyniraltı Suyu Analizleri 

 

Çiğ inek sütünün ve peyniraltı sularının titrasyon asitliği, titrasyon yöntemi ile belirlenmiştir ve 

sonuçlar % laktik asit cinsinden verilmiştir. Ayrıca örneklere kurumadde (%) ve yağ (%) 

analizleri uygulanmıştır (AOAC, 1997). Örneklerin pH değeri, WTW pH 315 (Weilhelm, 

Almanya) dijital pH metre yardımıyla tespit edilmiştir. 

 

Teleme Analizleri 

 

Kimyasal Analizler 

 

Telemelere titrasyon asitliği (% LA), pH, kuru madde (%) ve yağ (%) analizleri (AOAC, 1997) 

uygulanmıştır. Telemelerde randıman, Tekinşen ve Tekinşen (2005) tarafından verilen metoda 

göre gerçekleştirilmiştir. 

 

Mikrobiyolojik Analizler 

 

Maya-küf sayımı Potato Dextrose Agar (Merck, Germany) besiyerinde (25°C’de 4-5 gün 

inkübasyon) ve toplam koliform bakterilerinin sayımı EMB (Eosin Methiylen-Blue Lactose 

Sucrose, Merck) besiyerinde (37°C’de 48 saat inkübasyon) yapılmıştır. Yayma yöntemi ile 

ekimi yapılan örneklerde gelişen koloniler Halkman (2005)’a göre sayılmıştır. 

 

Duyusal Analizler 

 

Teleme örneklerinin duyusal analizi, 25-40 yaş aralığındaki 10 kişilik (5 kadın ve 5 erkek) 

panelist grup tarafından gerçekleştirilmiştir. Teleme örnekleri oda sıcaklığına getirilmiştir ve 

rastgele belirlenen üç basamaklı sayılar ile kodlanıp panelistlere su ile servis edilmiştir. Teleme 

örnekleri kabul edilebilirlik açısından (görünüş, yapı, tat ve koku parametrelerinde) 

değerlendirilmiştir. Panelistler yaptıkları duyusal analiz ile Teleme örneklerine en fazla 9 ve en 

az 1 puan vermişlerdir. Teleme örneklerinin değerlendirilmesini duyusal analizlerde deneyimli 



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

582 
 

olan panelistler gerçekleştirmiştir. Panelistlere duyusal değerlendirmeden önce iki gün 2 saatlik 

bir eğitim verilmiştir. Eğitimde belirtilen duyusal özellikler açısından çok iyi ve çok kötüyü 

temsil edecek örnekler panalistlere tattırılmış ve asıl örneklerin değerlendirilmesinde referans 

olarak kullanılmaları istenmiştir. Analizler her gün sabah 10.00 ve öğleden sonra 14.00 de 

gerçekleştirilmiştir ve yaklaşık 3 günde tamamlanmıştır (Lawless ve Heymann, 2010). 

 

İstatistik Analizi 

 

Çalışmada SPSS (Ver. 22.0) istatistik programı kullanılarak Tukey istatistik analizi ile istatistik 

değerlendirme yapılmıştır. 

 

Bulgular ve Tartışma 

 

Çiğ Süt ve Peyniraltı Suyu Analiz Sonuçları 

 

Telemelerin üretimi için kullanılan çiğ sütün ortalama titrasyon asitliği laktik asit cinsinden 

%0.16, pH değeri 6.86, kurumadde oranı %12.56 ve yağ oranı %4.35 olarak bulunmuştur. 

 

Telemelerin süzme işleminde elde edilen peyniraltı suyu örneklerinin bazı kimyasal analizleri 

yapılmıştır (Tablo 1). Çalışmada peyniraltı suyu örneklerinden kontrol örneğinin en yüksek pH 

(4.55) değerinin %3 buğday lifli örnekte, en yüksek titrasyon asitliği (%0.92) değerinin ise 

kontrol örneğinde olduğu belirlenmiştir. Buğday lifi ilave edilmiş örneklerin titrasyon asitliği 

değerlerinin kontrol örneğinden daha düşük değerlerde olduğu saptanmıştır. Kontrol örneğine 

en yakın titrasyon asitliği değerine %0.25 buğday lifi içeren örneğin sahip olduğu ve buğday lif 

oranı arttıkça titrasyon asitliği değerinin devamlı azaldığı görülmüştür. Çalışmada kontrol 

örneği ve buğday lifi içeren örneklerin yağ değerlerinin aynı değerde (%0.15) olduğu 

belirlenmiştir. Peyniraltı suyu örneklerinde en yüksek kurumaddenin kontrol örneğinde 

(%7.15) ve en düşük %3 buğday lifli örneğin (%6.86) sahip olduğu saptanmıştır. Yapılan bir 

çalışmada farklı oranlarda pektin, inülin ve buğday lifi kullanılarak üretilen Beyaz peynirden 

elde edilen peyniraltı suyunun yağ, pH ve titrasyon asitliği değerlerini önemli düzeyde 

etkilemediği (p>0.05) belirlenmiştir (Özdemir, 2016). 
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Tablo 1. Peyniraltı Suyuna Ait Bazı Kimyasal Analiz Sonuçları 

Örnek  pH %LA % Yağ % Kurumadde 
Kontrol 4.48±0.01cd 0.92±0.01a 0.15±0.05a 7.15±0.10a 
%0.25 Buğday Lifi 4.50±0.01c 0.88±0.01b 0.15±0.05a 7.10±0.05ab 
%0.5 Buğday Lifi 4.51±0.01c 0.85±0.01c 0.15±0.00a 6.93±0.02bc 
%1 Buğday Lifi 4.52±0.01bc 0.85±0.01c 0.15±0.05a 7.11±0.05ab 
%2 Buğday Lifi 4.53±0.02b 0.83±0.01d 0.15±0.00a 7.13±0.07a 
%3 Buğday Lifi 4.55±0.01a 0.82±0.01de 0.15±0.05a 6.86±0.07c 
a-e: Küçük harfler farkın istatistiksel olarak önemli olduğunu göstermektedir (p<0.05). 
 

Teleme Analiz Sonuçları 

 

Telemelerin bazı kimyasal analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Çalışmada kontrol örneğinin 

en yüksek titrasyon asitliği değerine (%1.96) ve en düşük pH değerine (4.38) sahip olduğu 

saptanmıştır. Buğday lifi oranı arttıkça titrasyon asitliği değeri devamlı azalmıştır ve %3 

buğday lifli örnekte en düşük değer (%1.45) elde edilmiştir. Ayrıca kontrol örneğinin en yüksek 

yağ (%26.67) ve kurumadde (%49.86) değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Kontrol örneğine 

en yakın yağ (%20.33) ve kurumadde (%35.57) değerlerine %0.25 buğday lifli örneğin sahip 

olduğu ve buğday lif oranı arttıkça bu değerlerin azalma gösterdiği bulunmuştur. Çalışma 

sonucunda buğday lifi ilavesinin Telemenin randımanını artırdığı görülmüştür. 

 

Diyet liflerinin hidrasyon özellikleri, besinlerde optimal kullanım seviyelerini belirler, çünkü 

arzu edilen bir tekstür muhafaza edilmelidir. Genellikle hidrasyon özellikleri dört farklı ve 

ölçülebilir parametre ile tanımlanır: su tutma kapasitesi, su bağlama kapasitesi, şişme ve 

çözünürlük. Şişme, su tutma kapasitesi ve su bağlama kapasitesi değerleri, daha çok 

çözünmeyen polisakkaritlerin özellikleridir (Thebaudin, Lefebvre, Harrington ve Bourgeois, 

1997). Ayrıca çözünmeyen lifler, ağırlıklarının 5 katı kadar yağı tutabilme özelliğine sahiptir. 

Besinsel liflerin yağ ve su bağlama özelikleri gıdaların yapı ve tekstürel özelliklerinde stabil 

yapının sağlanmasında önemli rol oynamaktadır (Özdemir, 2016). Bu çalışmada kontrol 

örneğinin kuru madde ve yağ değerlerinin, buğday lif ilaveli örneklerden daha yüksek 

olmasının nedeni besinsel liflerin su ve yağ bağlama özelliklerinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 
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Tablo 2. Telemenin Bazı Kimyasal Analiz Sonuçları 

Örnek  pH %LA % Yağ % Kurumadde % Randıman 
Kontrol 4.38±0.01c 1.96±0.01a 26.67±0.28a 49.86±0.15a 9.77±0.12d 
%0.25 Buğday Lifi 4.40±0.01b 1.77±0.00b 20.33±0.28b 35.57±0.57b 13.30±0.40c 
%0.5 Buğday Lifi 4.41±0.01b 1.67±0.01c 18.00±0.05d 32.54±0.52cd 14.50±0.50c 
%1 Buğday Lifi 4.42±0.02b 1.47±0.01d 17.00±0.05c 31.82±0.52c 13.58±0.13c 
%2 Buğday Lifi 4.42±0.01b 1.46±0.01d 11.50±0.05e 30.30±0.99d 16.86±0.27b 
%3 Buğday Lifi 4.54±0.01a 1.45±0.01d   9.50±0.05f 28.11±0.01e 19.02±0.16a 
a-f: Küçük harfler farkın istatistiksel olarak önemli olduğunu göstermektedir (p<0.05). 
 

Mikrobiyolojik Analiz Sonuçları 

 

Yapılan mikrobiyolojik analizler ile tüm örneklerde maya-küf ve koliform bakterilerin 

bulunmadığı tespit edilmiştir. 

 

Duyusal Analiz Sonuçları 

 

Elde edilen ortalama duyusal analiz sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Yapılan duyusal analiz ile 

Telemelerin görünüş, yapı, koku ve tat açısından kabul edilebilirliği belirlenmiştir. Duyusal 

analiz sonucunda en yüksek kabul edilebilirlik puanlarının lif ilavesi olmayan kontrol örneğinde 

olduğu belirlenmiştir. Buğday lifi içeren örneklerden %0.5, %1 ve %2 buğday lifli örneklerin 

kabul edilebilirlik puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Yapı bakımından 

incelendiğinde %0.5, %1 ve %2 oranlarında buğday lifi içeren örneklerden %0.5 lifli örneğin 

daha kabul edilebilir olduğu saptanmıştır. Tüm örnekler incelendiğinde görünüş, yapı, koku ve 

tat açısından en düşük kabul edilebilirliğe %3 buğday lifli örneğin sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo 3. Telemelerin Duyusal Analiz Sonuçları (Kabul Edilebilirlik) 

Örnek  Görünüş Yapı Koku Tat 
Kontrol 8.60±0.54a 9.00±0.00a 8.60±0.54a 8.80±0.44a 
%0.25 Buğday Lifi 8.00±0.00a 6.00±0.70b 7.40±0.54a 6.40±0.54b 
%0.5 Buğday Lifi 8.40±0.54a 8.60±0.54a 8.60±0.54a 8.00±0.70a 
%1 Buğday Lifi 8.60±0.54a 8.00±0.70a 8.00±0.70a 8.40±0.54a 
%2 Buğday Lifi 8.40±0.54a 8.00±0.00a 7.60±0.54a 8.00±0.70a 
%3 Buğday Lifi 6.60±0.54b 5.40±1.14b 5.60±0.89b 5.60±0.54b 
a-b: Küçük harfler farkın istatistiksel olarak önemli olduğunu göstermektedir (p<0.05). 
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Sonuç 

 

Sağlık açısından yararlı olan buğday lifi, peynirin dokusunu ve depolama stabilitesini 

geliştirmektedir. Bu çalışmada farklı oranlarda (%0.25, %0.5, %1, %2 ve %3) buğday lifi, 

Teleme üretiminde kullanılmıştır. Çalışma sonucunda buğday lifi içeren örneklerin pH ve 

titrasyon asitliği değerlerinin kontrol örneğinden daha düşük değerlerde olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmada buğday lifinin miktarı arttıkça örneklerin titrasyon asitliği, yağ ve kurumadde 

değerlerinin azaldığı belirlenmiştir. Duyusal analiz sonucuna göre kabul edilebilirlik açısından 

görünüş, yapı, koku ve tat puanlarının, %0.5, %1 ve %2 oranlarında buğday lifi içeren 

Telemelerde daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu üç lif oranından %0.5 oranında buğday lifi 

içeren örneğin pH ve titrasyon asitliği değerlerinin kontrol örneğine daha yakın olduğu ve yapı 

bakımından daha iyi sonuç verdiği tespit edilmiştir.  
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BAZI İŞLENMİŞ GIDA ÖRNEKLERİNDE MISIR VE SOYA İÇERİĞİNİN PCR İLE 
TARANMASI 

Sözel Bildiri 

Begüm TERZİ AKSOY1, Alaa KAMO1 Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU1 

     1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik  

Öz 
Transgenik bitkiler konusundaki kaygılar son yıllarda oldukça artmaktadır. Soya ve mısır 
bitkileri transgenik olarak dünyada en çok ekimi yapılan bitkilerin başında gelmektedir. Bu 
konudaki endişelerle ilgili olarak başta etiketleme prensipleri olmak üzere pek çok düzenleme 
olmakla birlikte gıda ve yem ürünlerinde genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) içeriğini 
belirlemek için kullanılan en sık kullanılan yöntem, polimeraz zincir reaksiyonudur (PCR). 
Birçok işlenmiş gıda ve yem ürünü, çok sayıda karmaşık bitki ve hayvan kaynağından genomik 
DNA içerir. Bu koşullar altında, PCR ile belirli bir miktarda DNA eklendiğinde, moleküllerin 
sadece küçük bir kısmı amplifikasyon için uygun uzunluktaki ilgili hedefi içerebilmektedir. Bu 
bakımdan PCR'nin güvenilirliğini artırmak için taksona özgü bir referans (endojen kontrol) geni 
ile normalleştirme önemli bir basamaktır. Bu çalışmada yerel marketlerden temin edilmiş olan 
işlenmiş gıda ürünleri kullanılmıştır. Elde edilen DNA örneklerinden GDO PCR 
amplifikasyonu amacıyla uygun uzunluktaki ilgili hedef organizmaya ait gen bölgesinin 
kontrolü için soya ve mısır bitkilerine ait primerlerle PCR taramaları gerçekleştirilmiş ve 
bisküvi, kek, kraker, cips gibi işlenmiş gıda örneklerindeki PCR ürünleri bakımından eser 
miktardaki içeriklerin mısır unu ve soya unu örnekleri ile birlikte değerlendirilmesi yapılmıştır. 
Elde edilen verilerin işlenmiş gıdalardaki transgenik içeriğin belirlenmesi adına yararlı olması 
hedeflenmektedir. 
Anahtar Kelimeler: PCR, gıda ürünleri, transgenik bitkiler, DNA 
Abstract 
Concerns about transgenic plants have been increasing in recent years. Soy and corn plants are 
the most transgenically cultivated plants in the world. Although there are many regulations, 
especially labelling principles, the most commonly used method used to determine the content 
of genetically modified organisms (GMOs) in food and feed products is the polymerase chain 
reaction (PCR). Many processed food and feed products contain genomic DNA from a large 
number of complex plant and animal sources. Under these conditions, when a certain amount 
of DNA is added by PCR, only a small fraction of the molecules can contain the target of the 
appropriate length for amplification. In this respect, normalization with a taxon-specific 
reference (endogenous control) gene is a crucial step to increase PCR reliability. Processed food 
products obtained from local markets were used in this study. PCR scans were performed with 
primers of soy and maize plants for the control of the gene region of the relevant target organism 
of the appropriate length for GMO PCR amplification from the DNA samples obtained, and the 
trace amounts of PCR products in processed food samples such as biscuits, cakes, crackers, 
chips, cornmeal and soy flour. It was evaluated together with the samples. It is aimed that the 
data obtained will help determine the transgenic content in processed foods. 
 
Keywords: PCR, food samples, transgenic plants, DNA 
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Giriş 
 

 Artan dünya nüfusunun beslenmesi konusunda sınırlı kaynakların verimli kullanımı için 

tarımda modern teknolojinin kullanımı giderek artmaktadır (Güngören, 2012). Tarımsal 

biyoteknoloji arzu edilen genlerin aranması, karakterizasyonu ve istenilen özelliğin aktarımının 

gerçekleştirilmesi için hedef hücreye aktarılması konularını kapsamaktadır. Bitkilerde gen 

aktarımında amaç istenen geni taşıyan gen parçasının hücrenin kromozomlarına 

yerleştirildikten sonra doku kültürü teknikleri ile bu hücrelerden transgenik bitikilerin elde 

edilmesidir.  

 Günümüzde genetiği değiştirilmiş gıdalar, herbisitlere karşı tolerans, raf veya depolama 

ömrünü uzatmak, nişasta oranını arttırmak, toksik madde oranını azaltmak, virütik hastalılara 

dayanıklılık, antibiyotik ve insektisitlere karşı direnç sağlamak gibi amaçlarla kullanım geniş 

alanı bulmaktadır. Bu konularda en çok ekimi yapılan transgenik bitkiler ise, soya, mısır, 

kanola, patates, pamuk ve tütündür. 

Biyoteknolojideki gelişmeler özellikle son yıllarda gıda güvenliği, ekolojik denge ve sosyo 

ekonomik riskleri gündeme getirmektedir. Genetiği değiştirilmiş bitkiler veya bu bitkilerden 

elde edilen ürünlerin biyolojik kaynaklar, çevre, insan ve hayvan sağlığı üzerine riskleri veya 

güvenli kullanımları konusunda endişeler sürmektedir. Tarımda yaygın olarak ekimi yapılan 

transgenik bitkilerin kontrolünün ve risk analizinin etkin bir şekilde sürdürülmesi önemlidir 

(Özgen ve diğ. 2007).  

 Transgenik ürünlerin üretimi ve tüketiminin artmasıyla birlikte, transgenik ürünlerin 

piyasadaki varlığının araştırılmasına dair birçok çalışma yapılmıştır (Branquinho ve diğ. 2010; 

Arun ve diğ. 2013; Meriç ve diğ. 2014; Sönmezoğlu ve Keskin, 2015). Soya ve mısır ürünleri 

en çok üretilen transgenik bitki türleri içinde yer aldığı için bu konuda yapılan çalışmalar 

mevcuttur (Turkec ve diğ. 2015). 

 Gıdalarda GDO varlığının araştırılması temel olarak protein ve nükleik asit tabanlı 

tekniklerle yapılmaktadır. Protein temelli yöntemler ilgili gen tarafından ifade edilen proteinin 

tespitine dayanan yöntemler olmakla birlikte, nükleik asit temelli yöntemler işlenmiş gıda 

örneklerindeki muhtemel proses işlemleri nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. GDO tespiti 

kalitatif veya kantitatif yani belli bir miktar tayini baz alınarak yapılabilmektedir (Farid, 2002). 

PCR yöntemleri, moleküler çalışmalar içinde, modifiye ürünlerin tespitinde kullanılan en 

güvenilir ve hassas yöntemlerden biridir (Yuan ve diğ. 2006). 
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 İşlenmiş gıda ürünlerinde GDO tespitinde gıda prosesleri boyunca maruz kalınan, 

yüksek sıcaklık, kimyasallar, basınç, fırınlama, kızartma gibi fiziksel, kimyasal veya enzimatik 

işlemler özellikle su varlığında ürün içerisinde var olan total DNA bütünlüğüne ve kalitesine 

zarar vermektedir, bu durumda işlenmişlik düzeyi arttıkça GDO varlığını tespit etmek daha da 

zorlaşmaktadır (Lipp ve diğ. 2001).  

 Mısır ve soya içeriği, gıda koruyucu ve katkı maddeleri olarak ürünler içinde yer 

alabilmektedir. Bu gıda bileşenlerinin gıda endüstrisinde kullanımı, proses süreçleri sebebiyle 

tespiti zorlaştırmaktadır (Gryson, 2010). Aşırı işlenmiş numunelerin aynı anda birçok bileşene 

sahip olduğu bilinmektedir ve bu durum GDO analizlerinde safsızlık ve bozulmuş DNA 

nedeniyle tespiti zorlaştırmaktadır. Bakanlık prosedürüne göre elde edilen DNA 

ekstraksiyonundan DNA miktarı ve saflık değerleri uygun değilse bitki DNA araştırma testi 

yapılmalı eğer DNA tespit edilemiyorsa raporda uygun şekilde bildirilmelidir (Linnhoff ve diğ. 

2017). Bu durumda ürünün, PCR'de amplifiye edilebilecek düzeyde DNA içermediğini 

belirtilir. GDO tespitinde işlenmiş gıda örneklerinde oluşabilen bu olumsuz durum ürün 

bileşenlerine dikkat çekmektedir.  

 GDO tayininde kullanılan genel prosedüre göre iş akışı, öncelikle örnek 

homojenizasyonu ardından total DNA izolasyonu sonrasında muhtemel transgenik içeriğin 

aktarılmış olabileceği bitki spesifik PCR çalışmaları ile başlamaktadır. Ürün eğer spesifik bitki 

DNA'sı bulundurmuyorsa GDO için PCR tarama aşamalarına geçilmez. Spesifik bitki DNA'sı 

saptandıktan sonra transgenik içeriğin izlenmesi açısından transgene özgü bilinen örneğin 

karnabahar mozaik virüsünden izole edilen 35 promotör veya Agrobacterium tumefaciens 

kökenli Nos terminatör gibi bazı düzenleyici bölgelerin PCR taramaları yapılarak ardından 

olaya özgü PCR taramaları ve miktar tayini analizi için kullanılan RT PCR teknikleri 

kullanılmaktadır. 

 Bu çalışmada, çeşitli işlenmiş gıda numunelerine ait DNA örneklerinden GDO PCR 

amplifikasyonu amacıyla uygun uzunluktaki ilgili hedef organizmaya ait gen bölgesinin 

kontrolü için soya ve mısır bitkilerine ait primerlerle PCR taramaları gerçekleştirilmiştir. 
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Materyal ve Metot 

Materyal 
 
 Farklı firma ve marketlerden içeriğinde eser miktarda soya veya mısır içeriği bulunan 

bisküvi, kraker, kek, cips ile soya ve mısır unları gibi ürünler toplanmıştır. Pozitif kontrol olarak 

TÜBİTAK-MAM Biyoteknoloji Enstitüsünden temin edilen standart GD soya ve GD mısır 

küspesi, negatif kontrol olarak ise buğday DNA’sı kullanılmıştır. 

Materyal olarak işlenmiş gıda örnekleri için; marketlerden toplanan 20 farklı çeşit gıda ürünü 

(mısır unu (2), soya unu (3), bisküvi (6), kek (4), kraker (3), cips (2)) kullanılmıştır. 

 

Metot 
 
DNA İzolasyonu 

 

 Örneklerin DNA izolasyonu için, modifiye Wizard metodu kullanılmıştır (Tung 

Nguyen ve diğ, 2009; Sönmezoglu ve Keskin 2015). Buna göre homojenize gıda örnekleri 

üzerine 1500 μL TNE tampon çözeltisi (0.1 M Tris- HCL, 150 mM NaCl, 2mM EDTA, %1  

SDS, pH:8.0)  ve 20 mg/ml proteinase K eklenmiş ve 55°C’de 2 saat inkübe edildikten sonra 5 

μL 10mg/ml RNaz ile 65°C’de 1 saat daha inkübe edilmiştir. 1300 rpm'de 10 dk santrifüj 

işleminden sonra, süpernatant yeni bir tüpe alınarak ayı hacim Kloroform ilave edilerek yeniden 

santrifüj edilmiştir. Üst faz 1.5 ml’lik yeni tüpe aktarılıp üzerine 3M sodium asetat (PH 5,2) ve 

50 μL saf etanol eklenmiştir, böylece kalan nişasta polisakkaritler çözünür. Karışım 15 dk 

buzda tutulmuş ve 13000 ’rpm 7 dk santrifüj edilmiştir. Yeni tüplere alınan örneklere 3M 

sodium asetat (PH 5,2) ile 500 μL saf etanol ilave edilmiştir. DNA’nın çözmesine izin vermek 

için 15 dk buzda inkübe edilmiş, sonra 12000’rpmde 7dk santrifüj edilmiştir. Sıvı kısım dökülür 

ve pelet elde edildikten sonra pelet % 70 ethanol çözeltisi ile bir kaç kez yıkandıktan sonra, oda 

sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Kuruduktan sonra pelet 100 μl 100 μl saf su ile ya da TE 

(Tris-EDTA) tampon çözelti ile eritilmiştir. Referans ürünleri için ekstraksiyon verimlerinin 

kontrolü ve karşılaştırılması amacıyla CTAB (Mathess ve diğ. 2020) ve kit (Thermo Scientific 

GeneJET Plant Genomic DNA Purification Mini Kit) izolasyon protokolleri kullanılmıştır.  
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Örneklerde Soya ve Mısır Geninin Moleküler Taraması 

 Çalışmada incelenen gıda ürünlerinin DNA izolasyonu yapılan örneklerde soya ve mısır 

içeriğinin varlığı araştırılmıştır. PCR çalışmaları boyunca (Bio-Rad C1000 Touch) termal 

döngü cihazı kullanılmıştır.  

 Yerel marketlerden toplanan ve farklı işlenmişlik seviyelerine sahip farklı marka gıda 

örneklerinde soya/mısır içeriğinin belirlenmesi amacıyla spesifik primerler yardımıyla soya-

mısır DNA taraması yapılmıştır. İzole edilen örnek DNA’larda soya içeriğinin belirlenmesinde 

lectin geni varlığının izlenmesi için LEC1/LEC2 primer çiftleri (Vollenhofer ve diğ. 1999) 

kullanılmış ve aynı şekilde mısır içeriğinin tespiti amacıyla mısır bitkisine özgü zein geninin 

örneklerde izlenmesi için ZEIN03/ZEIN04 (Pauli ve ark., 2000) primer çiftleri kullanılmıştır 

(Tablo 1). 

Tablo 1. Soya ve mısır DNA’sı taramasında kullanılan primerlere ait bilgiler 

Primer Adı Baz Dizisi (5’-3’) Beklenen Bant 

Büyüklüğü (bç) 

LEC1 GTG CTA CTG ACC AGC AAG GCA AAC TCA 

GCG 

164  

LEC2 GAG GGT TTT GGG GTG CCG TTT TCG TCA 

AC 

164  

ZEIN03 AGT GCG ACC CAT ATT CCA 277  

ZEIN04 GAC ATT GTG GCA TCA TCA TTT 277  

 

Bulgular ve Tartışma 
 
 Birçok işlenmiş gıda ve yem ürünü, çok sayıda bitki ve hayvan kaynağından genomik 

DNA içermektedir. Bu koşullar altında, PCR'ye belirli bir miktarda DNA eklendiğinde, 

moleküllerin sadece küçük bir kısmı amplifikasyon için uygun uzunluktaki ilgili hedefi 

içerecektir. PCR'nin güvenilirliğini artırmak için taksona özgü bir referans (endojen kontrol) 

geni ile normalleştirme kritik hale gelmektedir (Shokere ve diğ. 2009). Bu sebeple bu çalışmada 

soya ürünlerinin içeriğinin belirlenmesi için lektin geni varlığı ve mısır ürünlerinin içeriğinin 

tespiti için zein geni varlığının tespiti gerçekleştirilmiştir. 
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 PCR çalışmalarında öncelikli olarak, incelenen gıda ürünlerinde soya içeriğinin varlığı 

araştırılmıştır. Lectin geni varlığının tespiti amacıyla PCR sonucu beklenen yaklaşık bant 

büyüklüğü 164 baz çifti olup, pozitif kontrol olarak kullanılan referans soya örneğinde ve soya 

içeriği bakımından incelenen ürünlerde doğru bç aralığında bant varlığı görülmektedir (Şekil 

1-2). 

 

 
Şekil 1. Lektin primeri ile yapılan PCR örneklerine ait agaroz jel görüntüsü 
*100 bç Ladder kullanılmıştır. 
nk: Negatif Kontrol 
 

 Şekil 1’de Lektin primeri için yapılan PCR sonucu agaroz jelde görüntülenen ilk üç 

örnek, farklı izolasyon protokollerine ait referans soya örnekleridir, buna göre Wizard metodu 

ile izole edilen DNA örneğinde beklenen bant büyüklüğüne sahip bant profili 

gözlemlenememiştir, sebebinin Wizard izolasyon metodu ile elde edilen referans soya örneğine 

ait total DNA miktarının çok yüksek olması ve PCR’ı inhibe edici safsızların bulunması olarak 

düşünülmektedir. Bu sonucu doğrulamak için Şekil 2’de Ladder’dan sonraki 2. kuyucuğa örnek 

miktarı çok daha azaltılarak ve izolasyondan sonra tekrar edilen DNA yıkama basmağı sonucu 

elde edilen örnek yüklenmiş ve doğru bant aralığı elde edilmiştir. Şekil 1’e göre soya içeriği 

bulunduran örnekler sırasıyla 1-4 (bisküvi), 6 (bisküvi), 8 (kraker) numuneleri olarak seçilmiş 

ve son kuyucuğa yüklenmiş olan buğday DNA’sına ait negatif kontrol numunesinde spesifik 

bant aralığı gözlemlenmemiştir. 
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Şekil 2. Lektin primeri ile yapılan PCR örneklerinin devamına ait agaroz jel görüntüsü 
*100 bç Ladder kullanılmıştır. 
nk: Negatif Kontrol 
 
 Soya içeriğine sahip örnek numunelerinin belirlenmesi amacıyla Lectin primerine ait 

yapılan PCR çalışması diğer örnek grupları için de tekrarlanmıştır (Şekil 2). Buna göre, 

belirtilen agaroz jel sırasına göre, 4. (kraker) ve 6. (bisküvi) 7-9 (soya unu) arası numuneler için 

lectin geni içeriğinin varlığı tespit edilmiştir. 

 Zein geni taramaları için kullanılan ZEIN03/ZEIN04 primer çifti ile yapılan 

amplifikasyon sonucu elde edilen agaroz jel görüntüsü şekil 3’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 3. Zein primeri ile yapılan PCR örneklerine ait agaroz jel görüntüsü 
*100 bç Ladder kullanılmıştır. 
 
 Şekil 3’de görüldüğü üzere incelen ürünler içerisinden sadece mısır cipsi numunesinde 

mısır geni içeriğine rastlanmış olup, incelenen primer bakımından zein geni varlığı için 

beklenen 277 bç aralığında olan doğru bant değerleri baz alınmıştır. 

Gıda maddelerinde, izole edilmiş DNA'nın uzunluğu maruz kaldığı prosese bağlı olarak 

değişebilir, ancak yine de çok düşük konsantrasyonlar GDO materyalinin tespiti için yeterli 
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olabilmektedir. Bu sebeple teoride, PCR, DNA karışımındaki tek bir hedef molekülü dahi 

belirleyebilir (Holst-Jensen ve Berdal, 2004). Mandacı ve diğerleri (2014) çalışmalarında soya 

fasulyesinden gelen lectin geninin 118 bp büyüklüğündeki DNA fragmanını tüm örnek 

numuneleri için başarıyla gerçekleştirmiştir. Elde ettikleri sonuçlar, soya içeriğine sahip 9 

örneğin hepsi için pozitif bant profilleri göstermiştir. Meriç ve diğerleri (2014), mısır ve soya 

fasulyesinin türe özgü genlerini tespit etmek için, mısır için zein genine özgü spesifik ZEIN_1-

L / ZEIN_1-R ve soya için lektin gen bölgesine özgü olan GM03F / GM04R primerleri 

kullanmışlardır. Bu taramalar 11 yem ürünlerinin hepsinde bitki kökenini doğrulamak için 

tamamlanmıştır. Arun ve diğerleri (2013), yanlış negatif sonuçları ortadan kaldırmak için, 

CaMV 35S ve nos negatif numunelerinde sırasıyla hem GM hem de GDO'suz soya ve mısırda 

bulunan soya spesifik lektin ve mısır spesifik zein sekanslarını analiz etmişlerdir. Taranan 100 

ürünün tamamından 25'inin (%25) GDO'ların varlığını gösteren dizilerden biri veya her ikisi 

için pozitif olduğu belirtilmiş olup bu pozitif ürünlerin soya ve mısır içindeki dağılımı; test 

edilen toplam 43 mısır örneğinin 14'ü (%32,6) ve test edilen toplam 57 soya örneğinin 11'i 

(%19,3) olarak bildirilmiştir. 

 Bu çalışmada soya ve mısır içeriği çok düşük veya eser miktarda bulunma olasılığı olan 

farklı markalara ait benzer gıda ürünleri için takson spesifik PCR taramaları gerçekleştirilmiştir. 

Soya içeriği için bisküvi ve kraker numunelerinde doğru bant profilleri net bir şekilde elde 

edilirken, mısır içeriği için taranan ilgili gen bölgesi bakımından doğru bant profili sadece mısır 

cipsi örneğinde elde edilebilmiştir. Nişasta, lesitin içeren örnekler ve çikolata, sos gibi 

içeriklerden kaliteli ve bütün bir DNA elde etmek zordur (Greiner ve diğ. 2005). Bu sebeple 

ürün işlenmişlik düzeyinin negatif etkisinin yanında ürün bileşiminden kaynaklanan farkların 

numune tipi bakımından farklı sonuçlara sebep olabileceği sonucu desteklenmektedir.  

 

Sonuç 

 Bu çalışma ile karmaşık matris içeriğine sahip gıda numunelerinde GDO analizi için 

önemli bir basamak olan, transgenik içeriğin varlığının araştırılması adına mısır ve soya 

varlıkları taranmıştır. Gıda güvenliği ve yasal kontrol konusunda gıda ürünlerinin pazardaki 

durumun tespit edilmesi için bu tür çalışmalara dikkat çekmek önemlidir. Bu çalışmada rutin 

kontrol analizleri için kullanılan yöntemlerden biri olan geleneksel PCR yöntemi kullanılmıştır. 

Elde edilen sonuçlar işlenmiş gıda ürünlerindeki proses işlemleri veya karmaşık ürün 

bileşiminin takson spesifik çalışmalar için sınırlayıcı faktörler olduğunu doğrulamaktadır. 
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KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI 
VE 
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ÖZET 

Bu çalışmada Kentsel mekanda kimlik kavramı işlevleri, özellikleri ve katkıları incelenmiş olup 
kent kimliği çalışmaları hakkında bilgiler verilmiştir. Bu konuyla ilgili karşılaşılan sorunların 
en aza indirilmesi amacıyla, kentsel mekanda kimlik kavramının sürdürülebilir olarak 
yönetiminden bahsedilmiştir. Gündeme gelmiş olan kent kimliğinin oluşum, değişim ve 
yeniden üretim süreçlerinde kentsel mekânlar önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda, kentsel 
tasarım kent kimliğini hem fiziksel hem de sosyal açıdan etkileyen en önemli faktörlerden 
biridir. 
Ekonomik, kültürel, sosyal ve fiziksel yapının çok fazla değişim gösterdiği günümüzde, 
mekansal olgular da hızla yenilenmekte ve değişmektedir. Bu tarz değişime ayak uyduramayan 
mekanlar ise yıpranma sürecine girmekte ve kentsel çöküntü oluşumu sebebiyle 
sağlıksızlaşmaktadır. İşte bu noktada yaşanabilir kentlerin oluşturulması gayesi ile ''kentsel 
dönüşüm'' kavramı ortaya çıkmıştır. Odak noktası haline gelen bu kentsel dönüşüm projeleri 
gerçekleştirilirken peyzaj mimarlığının bu projelere kazandırdığı ekonomik, kültürel, sosyal ve 
fiziksel girdiler yadsınamaz. 
Bu çalışmada, kent kimliğini oluşturan biçimsel ve kültürel yaklaşımlar kent açısından çeşitli 
örneklerle incelenmiştir. Kentsel alanlarda hem çevresel hem de toplumsal kimlik açıdan 
önemli yararlar sağlayan kent kimliği, kent mekanları açısından değerlendirilmiştir. Kentsel 
Dönüşümün uygulama sürecinde öncelikle kent kimliği dikkate alınarak sosyo-ekonomik yapı 
ve ekolojik bileşenlerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Kentsel dönüşüm ancak bu şekilde 
başarıya ulaşabilecektir. 
 
 
Anahtar kelimeler: Kent, Kentleşme, Kent Kimliği, Kentsel Kimlik, Kentsel Dönüşüm 
(Yenileme). 
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Summary 
 
In this study, identity concept functions, features and contributions in urban space are examined 
and information about urban identity studies is given. In order to minimize the problems 
encountered in this issue, sustainable management of the identity concept in urban space has 
been mentioned. Urban places have an important role in the formation, change and reproduction 
processes of the city identity that has come up. In this context, urban design is one of the most 
important factors affecting urban identity both physically and socially.  
Nowadays; spatial phenomenons renews and changes rapidly when many economic, cultural, 
social and physical  structures show an alteration. The places that can not keep pace with this 
type of difference, get in the process of wearing off and are unhealty because of urban collapse. 
At this point, the concept of “ urban transformation” has been emerged  with the aim of creating 
the livable places. While making real these urban transformation projects, which become focal 
points, the economic, cultural,social and physical  data that landscape architecture add to these 
projects can not be neglected.  
In this study, the formal and cultural  approaches that are creating the urban identity, are 
examined with several examples in the context of the sense of the city. City identity,  that have 
benefits for  both environmental and social identity  was evaluated in terms of urban places. In 
the process of urban transformation practices, socio-economical structure and ecological 
components must be evaluated, by considering  urban identity. Urban transformation can only 
be successful in this way. 
 
 
 
Key words : City, Urbanization, City İdentity, Urban İdentity, Urban Transformation.   
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1. GİRİŞ 

Kentin oluşumu, gelişimi ve kentsel bir kimlik kazanması hem doğal çevre bileşenlerine 

hem de kentte yaşayan insanların sosyo-kültürel yapısına yani toplumsal ve kültürel faaliyetleri 

içeren kültürel çevre bileşenlerine bağlıdır (Yeğenağa, 2017). 

Koruma, Düzeltme ve Yenileme kavramları ile ortaya konulan yeni kent mekânlarının 

yarattığı kent kimliği kavramının önemli bir olgu olduğu sonuç ve kanaati etkili olmuştur. 

Kentsel dönüşümün içindeki bu çıkmazın ortadan kaldırılabilmesi için kenti tüm kapsamıyla 

(coğrafyası, fiziki mekânı, sosyal, ekonomik ve kültürel yapısı ile) bütün olarak ele almak ve 

ona bir kimlik atfederek oluşturulacak kentsel dönüşümün doğru neticeye ulaşabileceği 

anlaşılmıştır (Kara, 2013). 

Tarihi çevrelerin sürdürülebilirliği söz konusu olduğunda kentsel dönüşüm projeleri 

oldukça önem kazanmaktadır. Şöyle ki kentsel dönüşüm öncesi ve sonrasında alan adeta iki 

farklı kentsel alana dönüşmektedir. Alandaki birçok tarihi yapı, sosyal ve kültürel değerleri olan 

yapılar, belirli bir dönemi yansıtan yapılar ve kentlinin kafasında imaj oluşturmuş sokaklar, 

yollar, nirengi noktaları, çeşmeler ve daha birçok kentsel öğe yok edilmektedir. Böyle bir 

ortamda kentsel kimlik olgusunun korunup sürdürülebilirliğinin sağlanması kaçınılmaz hale 

gelmiştir (Kara, 2013). 

Özgün nitelikler taşıyan tarihi bölgeler kentlerin ayrılmaz bir parçası durumundadır. Bu 

alanların günümüz yaşam koşullarıyla bütünleştirilerek yaşatılması ve gelecek nesillere 

aktarılması kent kimliğinin devamlılığı bakımından gereklidir. Geleneksel kent dokusunu 

koruyarak geçmişten günümüze kadar gelebilmiş olan tarihsel kentlerin niteliklerini ve 

değerlerini saptamak, belgelemek, koruma sorunlarını ve yeni yapılanma koşullarını belirlemek 

tarihi kentleri korumada ilk aşama olmaktadır (Kara, 2013). 

2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL TEMELLER 

2.1. Kent Kimliği Bileşenleri 

Kimlik kavramı birçok alanda kendini çeşitli şekillerde tanımlamış ve bunun sonucunda 

kendi bileşenlerini oluşturmuştur (Şekil 1) (Öçal, 2008). 
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Şekil 1. Kent kimliği bileşenleri (Şahin, 2018). 

Bir kentin kimliğini; doğal çevre, sosyo-kültürel yapı, sosyo-ekonomik yapı ve yapay 

çevre oluşturmaktadır. Kent kimliği bileşenleri, geçmişten günümüze ve hatta geleceğe 

süreklilik sağlayan ve bağlantı kuran öğelerdir. Bu kimlik bileşenlerin ilki çevresel tabanlı 

faktörler, diğeri ise toplumsal tabanlı faktörlerdir (Seydioğulları, 2018). 

2.2. Kent Kimliğini Oluşturan Öğelere Biçimsel Yaklaşım 

2.2.1. Çevresel (Fiziksel) Kimlik 

Çevre, insanı ve yaşam tarzını ve yanı sıra her türlü eylemlerini dışarıdan etkileyen 

koşul ve faktörlerin tümüdür (Güngördü, 2016). Çevresel kimlik, doğanın sunmuş olduklarıyla 

başlar, toplumun gereksinimlerini karşılamak için insanların yaptıklarıyla şekillenir 

(Seydioğulları, 2018). 

a.Doğal Çevre Özellikleri  

Doğal çevre faktörleri, doğada var olan birçok öğeden meydana gelmiş olsa da doğrudan 

insan etkisi ile oluşmamaktadır (Özdemir, 2016). Doğal çevreden kaynaklanan kimlik öğeleri 

kentin doğal çevre verileri ile ilgilidir (İlgar, 2008).                          

1.Coğrafi Konum 

Coğrafi konum, kent kimliğini belirleyen doğal bileşenler arasında kimliğe katkısı en 

fazla olan unsurlar arasındadır (İlgar, 2008). Dünya üzerinde her kentin kendine özgü 

matematiksel ve özel konumu vardır. Bu konumlar kentleri birbirinden ayıran özelliklere sahip 

olmalarını sağlar (Özdemir, 2016). 
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2.Topoğrafya 

Kentlerin topoğrafik özellikleri, bulundukları yerin arazi özelliklerini, yapıların 

niteliğini, iklimini, su, toprak ve canlı varlıklarını etkilemektedir (Atik, 2014). Topoğrafik 

özelliği ile bilenen Cape Town buna örnek gösterilebilir (Gürel, 2018). Bir kentin sahip olduğu 

arazi parçası ve onun özellikleri kent kimliğinin oluşmasındaki doğal unsurlardan en 

önemlisidir (Atik, 2014).  

3.Doğal Bitki Örtüsü 

Yaşaması için gerekli olan toprak, su, hava ve ışık açısından bulunduğu mekana ve 

zamana bağlı olarak değişen ekosistemlerdir (Turan, 2010). Bitki örtüsü, kentin algılanmasında 

ve kent kimliğinin oluşmasında zenginleştirici bir unsur olarak kullanılabilir  (Atik, 2014). 

4.İklim 

İklimsel özelliklere göre şekillenen yöresel mimari öğeler (yerleşmenin yönelimi, açık 

kapalı mekânlar, sokak genişlikleri, yapı biçimi, çatı biçimleri, pencere boyutları) kentlerin 

kendine has dokusunu ortaya çıkartmakta ve kimliğini oluşturmaktadır (Diker, 2014). Sıcaklık, 

ışık, yağış, nem, rüzgâr ve güneş kentlerin yapısal özelliklerini ve insanların kentlerdeki yasayış 

biçimlerini etkileyen iklimsel öğelerdir (Cansız, 2012). 

5.Jeolojik Yapı 

Kentlerdeki jeolojik yapı, kentlerin özgün karakteri ve yoğunluğu açısından oldukça 

önemlidir (Gürel, 2018). Bir kentin jeolojik yapısı kentin geleceği bakımından önemlidir. 

Jeolojik yapısı uygun olan yerlere kurulan kentlerin kent kimliğini kazanması daha kolaydır 

(Atik, 2014). 

b. Yapay Çevre Özellikleri 

Kentsel mekânlar, kentte yaşayan insanlar üzerinde imge yaratma özelliğine sahiptir. 

Kentsel mekânlarda bulunan bazı öğeler, insanın mekânı algılaması ve mekânla arasında bir 

bağlantı kurmasında önemli rol oynamaktadır (Cansız, 2012). 

“Yapılı çevre, insan ve insan etkileşimlerine bağlı ihtiyaçlardan kaynaklanan insan 

eliyle yapılmış eylem alanları ile bu alanları çevreleyen objeleri kapsar” insanın yaşamını 

sürdürebilmesi için doğaya yaptığı müdahalelerin tamamı yapılaşmış çevre faktörleri arasında 

sayılabilir (Güngördü, 2016). 

1.Binalar/Yapılar 

Yapılar, içinde yaşayan, onları kullanan insanların dünya görüşünü, estetik tercihlerini, 

yaşam biçimlerini; kısacası, kültürel kimliklerini ifade edebilmektedir 
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(Cansız, 2012). Dolayısıyla binalar/yapılar bulundukları kentleri bir diğerinden ayırır ve yapay 

çevre kimliğinin oluşmasını sağlar (Şahin, 2010). 

2.Yollar 

Yollar; cadde ve sokak, otobüs ve tren hatlarının bulunduğu yerleri oluşturur (Göncü, 

2007). Özellikle insan ölçeğine göre algılanabilen ve anlam yüklenen çıkmaz ve dar sokaklar 

gibi yollar, görsel algıyı arttıran kent kimliği oluşumunda etkili öğelerden biridir (Güngördü, 

2016). 

3.Meydanlar 

Meydanlar, fiziksel özellikleri ile kentlilerin bir araya geldikleri, birbirlerini tanıdıkları 

ve etkileşimde bulunma nitelikleri ile kentte bir arada yaşama mekânları ve kent kimliği 

ideallerinin aynı zamanda tartışıldığı noktalardır (Cansız, 2012). Meydanlar fiziksel yapılarının 

yanı sıra, işlevleri dolayısıyla kültürel ve politik anlamda da kenti ve kent kimliğini 

etkilemektedir (Can 1999). 

4.Açık Alanlar 

 Kentsel açık alanlar; yapılar ve yollar arasında kalan açıklıklar veya boşluklar olarak 

tanımlanmaktadır. Kentsel mekânda açık ve yeşil alanlar, genelde bir bütünlük içinde yer alır 

ve birbirini tamamlarlar (Güngördü, 2010). Bu kentsel açık alanlar çeşitli koşullara bağlı olarak 

her kentte farklı özelliklerde tasarlanmaktadır. Bazı yerlerde binalar arasında, bazı yerlerde su 

kenarında bulunan açık alanlar farklı olmaları ile kentlerin yapay kimlik öğelerini 

oluşturmaktadır (Gürel, 2018). 

5.Sembol Olmuş Elemanlar 

Yapay çevre özelinde sembol olmuş elemanların birey üzerindeki etkisi; form 

üstünlüğüne bağlı tek olma özelliğinden ve tarihselliğinden gelir. Bu elemanların taşıdıkları 

anlam ve özellikleri bakımından kent kimliği üzerinde etkisi vardır fakat yine de tek başlarına 

kentin kimliğini temsil etmezler (Şahin, 2010). Kent kimliği çok geniş kapsamlı bir kavram 

olmasına rağmen bazen kentin simgeleri kenti tanımlamada daha baskın görülebilmektedir 

(Kartal, 2013). 

2.2.2. Kent Kimliğini Oluşturan Öğelere Kültürel Yaklaşım 

2.2.2.1. Toplumsal Kimlik 

Bir kentin toplumsal kimliğini; sosyo–kültürel özellikler (tarihsel, demografik, 

kurumsal ve kültürel yapı) ile sosyo-ekonomik özellikleri oluşturmaktadır (Turan, 2010). 
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Çöl’e (1998) göre, her biri birbirinin içinde olan, birbirinden etkilenen, birbirinden ayırt 

edilmesi mümkün olmayan bu faktörlerin etkileşimi ile kentin toplumsal kimliği 

tanımlanmaktadır. 

 

 

a.Sosyo-Kültürel Çevre Kimlik Özellikleri  

İnsanlar kente kendi sosyo-kültürel özelliklerine göre bir anlam yükler, kentler de 

insanları sahip olduğu toplum kimliği ile biçimlendirir (Diker, 2014). Toplum içinde yaşanan 

her şey, deneyimler, görüşler, inanışlar, davranışlar toplumun sosyo-kültürel kimliğini 

oluşturur. Kişinin toplum içindeki davranışlarını yönlendiren bu öğeler kentsel kimliğin 

oluşmasını da büyük ölçüde etkiler (Şahin, 2010). 

1.Kültürel Kimlik Yapısı 

Sosyal bir varlık olan insan, kültür olgusu ile birbirini üreten ve destekleyen bir bütünlük 

içerisindedir (Topçu, 2011). 

Kültür kavramı farklı kavramlarla açıklanabilir  (Şahin, 2010); 

• Kültür bir toplumun ya da bütün toplumların birikimli uygarlığıdır, 

• Kültür belli bir toplumun kendisidir, • Kültür bir insan ve toplum kuramıdır, 

• Kültür, bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesidir, • Kültür, bir grubun dünya görüş ve yasam 

tarzıdır. 

2.Kurumsal Kimlik Yapısı 

Toplumsal öğreti olarak, insanların hayata bakışını biçimlendiren davranışlarına yön 

veren düşünceler bütününden oluşmaktadır (Turan, 2010). Kurumsal yapı, bir kentin ve içinde 

bulunduğu ülkenin (Güngördü, 2016); 

� Politik, yönetsel ve hukuksal yapısı, �Ekonomik yapı ve teknolojik düzeyi, 

� Dini yapısı, � Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler yapısı, 

� Örgütlenme düzeyi gibi parametrelerin hem kendi içerisinde hem de birbirleriyle olan 

ilişkileriyle şekillenir.  

3.Tarihsel Kimlik Yapısı 

Kentlerin tarihsel süreç içinde biriktirdiklerini farklı şekillerde günümüze taşıdıklarını 

ifade eden Demirsoy (2006), kentlerin geçmişte yaşamış oldukları olayları ve birikimleri ile 

tarihsel kimliğin ortaya çıktığını belirtmektedir (Gürel, 2018). 
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Şahin (2010)‘de kentlerdeki kimliğin tarihsel süreçle eş zamanlı olarak meydana 

geleceğini, tarihsel kimliğin ise kentlerin tarih ve kültürel özelliklerinin gelecek kuşaklara 

aktarılması ile mümkün olacağının altını çizmektedir. 

4.Demografik Kimlik Yapısı 

Demografik özellikler, bir yerleşim alanında yaşayan bireylerin nicel ve nitel 

özelliklerini kapsamaktadır (Turan, 2010).  

Kentlerin kimliğinde etkili olan demografik yapı (Şahin, 2010); 

• Nüfus büyüklüğü  • Nüfus yoğunluğu  • Nüfus artış oranı 

• Yas grupları dağılımı  • Çalışan nüfus oranı ve niteliği  • Bağımlılık oranı 

• Doğum/ölüm oranı gibi fizyolojik bileşenlere bağlıdır. 

b.Sosyo-Ekonomik Çevre Kimlik Özellikleri 

Kentlerin sosyo-ekonomik özellikleri, kırsal ile kenti birbirinden ayıran kentlerin 

gelişmişliğini etkileyen unsurların tümüdür (Gürel, 2018). 

Ekonominin işlevsellik olarak kimlik kattığı kentler de vardır. Kocaeli’nin “sanayi 

kenti”, Eskişehir’in “üniversite kenti”, Bodrum’un “turizm kenti”, Zonguldak’ın “maden kenti” 

kimliği ile anılması buna örnek teşkil etmektedir (Kartal, 2013). 

3. KENTSEL DÖNÜŞÜM 

3.1. Kentsel Dönüşüm Kavramı  

Kentsel dönüşümü daha iyi anlayabilmek için öncelikle bu kavramı oluşturan kent ve 

dönüşüm kelimelerine bakmak yerinde olacaktır (Dengiz, 2010). 

Kent canlı bir organizma gibi doğar, büyür ve gelişir. Bu yüzden kuruldukları andan 

itibaren üzerindeki toplumsal hareketliliğin devamı ve farklı dinamiklerin etkisiyle sürekli bir 

değişim ve dönüşüm içindedirler. Dönüşüm, küresel, ekonomik, politik ve sosyal yapılanma ile 

birlikte günlük yaşantımızı da biçimlendiren önemli ve tartışılan bir olgudur (Yerebasmaz, 

2006). 

Kentsel dönüşüm, mekânın sadece kendini yenilemesi değil, ekonomik, sosyal ve 

fiziksel bir yeniden üretim sürecidir (Ceylan, 2007). 

3.2. Türkiye'de Kentsel Dönüşüm 

Yıkıp yeniden yapma olarak ortaya çıkan kentsel dönüşüm süreci bugün gelişmiş 

ülkelerde bütüncü, katılımcı ve ekolojik temellere dayandırılmaktadır (Kolancı, 2018). 

Türkiye’de entsel dönüşüm kavramı özellikle 1999 Gölcük depremi sonrası gündeme gelen, 

yapıların depreme dayanıklı olup olmaması konusu üzerine ortaya atılmıştır (Kolancı, 2018).  
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3.3. Kentsel Dönüşüm Uygulama Yöntemleri 

Kentsel dönüşüm sürece dayalı bir organizasyondur. Bu süreç, kentlerin zaman 

içerisinde yıpranmasının ve kimliğini kaybetmesinin hızıyla paralellik arz eder. Yıpranma ve 

çöküntü ne kadar çok ve hızlıysa dönüşüme olan gereksinim de bu denli fazladır (Tokay, 2011). 

Kentsel dönüşüm uygulama yöntemleri 6 başlıkta incelenmektedir. Kısaca açıklamak 

gerekirse; 

1. Kentsel Koruma (Preservation – Conservation); Kentsel Koruma tarihsel yapıların korunması 

açısından ilk olarak düşünülen koruma yöntemidir (Özel, 2018). Diğer yöntemlerin aksine 

yıkılıp yeniden yapılmaktan ziyade, mevcut yapıların değerini, bütününü korumaya yönelik bir 

yöntemdir (Sezer, 2018).  

2. Kentsel iyileştirme (Rehabilition); Kentsel iyileştirme, “bir yerleşim yerinin tümünü ya da 

bir bölümünü işlevlerini gereği gibi yerine getirilemez durumdan kurtarmak, özellikle 

oturulabilirlik niteliklerini yitirmiş ve eskimiş konut alanlarını daha üstün iş görü ölçünlerine 

kavuşturmak” olarak tanımlanmaktadır (Demirsoy, 2006). 

3. Kentsel Yenileme-Yenilenme (Renewal-renovation); Yerleşme düzeni veya yapıların 

durumu nedeniyle sağlıklı yaşam sunamayan yerlerin iyileştirilmesi mümkün olmayan mevcut 

bir alanda rantların çok düşmesi halinde o alanlardaki yapıların bir bölümünün veya tamamının 

yıkılarak yeniden yapılmasıdır (Polat, 2017). 

4. Kentsel Yeniden Canlandırma (Revitalization); Kentsel yeniden canlandırma yöntemi 

ekonomik, sosyo-kültürel, fiziksel yönden çöküntü yaşayan kentin çöküntü nedenlerini ortadan 

kaldırmak ve yeniden canlandırılmasıdır (Özel, 2018). 

5. Kentsel yenileşme (Renaissance-regeneration); Kentsel mekanın rejenarasyonu sosyo-

ekonomik değişiklikler, bu değişikliklere uyumlu yeni fiziksel çevreler ve sosyal 

gereksinimlerin yanı sıra teknolojik ilerleme ve ekonomik gelişmenin ortaya çıkardığı yeni 

faaliyetleri içerir (Demirsoy, 2006).  

6. Soylulaştırma (Gentrification); Soylulaştırma, alt gelir grubunun yaşadığı köhneleşmiş konut 

alanlarında, kentsel yenileme gibi müdahalelerle konut standardının ve çevresel kalitenin 

artırılarak, değer artışını karşılayamayan yoksul halkın kimi zaman güç kullanmak suretiyle 

yerlerinden edilerek bu alanlara, orta veya üst gelir seviyesindeki bireylerin yerleştirilmesi 

olarak ifade edilebilir (Aydurmuş, 2017). 
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3.4. Kentsel Dönüşüm-Kentsel Kimlik İlişkisi  

Mekânsal kimliğin kurgusunda; bireylerin (kullanıcıların) mekâna atfettiği kimlikler 

kullanıcıların algısal ve biçimsel özellikleri olduğu kadar, bireylerin oluşturduğu toplumda 

meydana gelen tarihsel, kültürel ve sosyo-ekonomik süreçlerle de ilgilidir (Es, 2012). Mekanın 

kimlikli olabilmesinin ön koşulu, yeri ve zamanı belirlenerek bulunduğu coğrafyaya ait 

olabilmesiyle başlar (Demirsoy, 2006). 

Bir tür zaman köprüsü oluşturmak, yerin geçmiş öyküsünü doğru okumada, kimliğini 

keşfetmek, kimlik duygusunu yitirmeden onarma ve bu yolla kültürel sürekliliği sağlama 

amacını güden “Kentsel Yenileşme” bu anlamda günümüz koşullarında da önemli bir kavram 

olmaktadır (Kara, 2013). 

Kent kimliğinin oluşumunda toplumsal etkileşimin rolü büyüktür. Çünkü kent kimliği 

sadece fiziksel ve doğal öğelerle tanımlanmamakta, kimliği oluşturan bir başka ve önemli öğe 

ise, kentsel yaşam olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentlerin kimlik oluşumları; tek başına yeterli 

olmayan fiziksel yapının yanı sıra, içinde bulundukları makro ortamdan, mikro ortama kadar 

fiziki, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve birçok diğer unsuru da içeren, helezonik bir yapı 

içerisinde meydana gelen, değişim / dönüşüm süreçlerini de kapsamaktadır (Es, 2012). 

Bu bağlamda kentsel dönüşüm ve kent kimliği arasındaki temel bağ; mevcut yerleşik 

kültürün analizi sonucunda, bu kültürün korunarak geliştirilmesi ve bu değerleri reaksiyona 

sokacak katalizörlerin kullanılması ile canlandırma, yaşam sürecine boyut katma ve 

sürekliliğini sağlayarak söz konusu kent mekanlarının re organizasyonu olarak açıklanabilir 

(Demirsoy, 2006). 

Kimlik kökenli politikaların yanında kentler de kişiliklerine kavuşturulmaları için 

kimliklerini oluşturma ya da ortaya çıkarma telaşıyla farklılaşma veya özgün niteliğine 

kavuşma çabası içine girmişlerdir. Bu çabanın reel sonuçlar doğurabilmesi için dönüşüm 

çalışmalarının kimlik tabanlı yürütülmesi gerekliliği bulunmaktadır (Es, 2012). 

4. KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI 

Dünyadaki ilk planlı ve bilinçli kentsel dönüşüm çalışmaları, İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra 1950’li yıllarda başlamıştır (Karabaş, 2010). 1950’li yıllarda hız kazanmış olsa da 

Türkiye’de ancak 1960’lı yıllarda planlama kavramının önem kazanmasıyla makro ölçekli 

planlama tavrı görülmektedir. Bu dönemde bölgesel plan yapma eğilimi ile birlikte 

gecekondulaşmanın önüne geçme ve var olan gecekondu alanlarının dönüştürülmesi konuları 

önem kazanmıştır (Sarsılmaz, 2018). 
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Türkiye'de kentsel dönüşüm Avrupa ve Amerika ile karşılaştırıldığında çok daha yeni 

tarihlerde ilgili çevrelerin söylemlerinde yer bulmuş bir olgu olmaktadır (Çardak, 2011). 

4.1. Kentsel Dönüşüm Çalışmalarından Örnekler 

1) Dikmen Vadisinde, kaçak binaların oldukça fazla olması ve vadinin güneyine doğru 

gecekondu işgalinin hızla artması bu projenin başlamasına önayak olmuştur (Arslan, 2011). 

Projenin Amacı Ankara’da, bir rekreasyon alanı ile birlikte kültür ve eğlence koridoru 

yaratmak ve Stratejik bölgelerinde yatırımların kaynağını sağlamaktır (Şekil 2) (Güldüler, 

2010). 

     
Şekil 2. Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Öncesi ve Sonrası (Özel, 2018). 

2) Portakal Çiçeği Vadisi, Çankaya ve Ayrancı yerleşme bölgeleri içinde kalan yaklaşık 

on bir hektarlık bir araziyi kapsamaktadır (Alpay, 2018).  

Projenin amacı; Ankara’ya devlet bütçesinden hiçbir harcama yapmaksızın yeşil alan 

kazandırılması belediyenin kaynak ayırmadan kendi kaynağını kendi yaratan bir proje 

gerçekleştirmesi ve arsa sahiplerinin, geçmişte aldıkları imar hakkı karşılığında, projede 

yaratılacak değerden faydalanmasıdır (Şekil 3) (Güldüler, 2010). 

    
Şekil 3. Portakal Çiçeği Vadisi'nin Eski ve Yeni Hali (Öner, 2007). 

3) Paddington, Londra‟nın merkezinde yer alan ve kentin en zengin ilçelerinden olan 

Westminster Belediyesi‟ne bağlı bir bölgedir (Arslan, 2011).  

Projenin hem alana olan ilginin sürdürülebilmesi hem de bölgenin algılanışını 

düzelterek Paddington'a yeni bir kimlik ve mekân yaratacak yüksek kaliteli kamusal alanlar 

oluşturmayı amaçlamıştır (Şekil 4) (Sakaklı, 2012). 
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Şekil 4. Paddington Bölgesi (Öziş, 2018). 

4) Bijlmermeer projesi büyük konut alanının kentsel dönüşümü, ölçeği ve maliyetiyle 

Hollanda’nın tek örneğidir (Sakaklı, 2012).  

Bijlmer`in rehabilitasyonu için kısmen yenileme, kısmen ise yıkıp yeniden yapma 

yöntemi benimsenmiştir. Dükkan, konut, ofis, trafik, eğlence ve dinlenme işlevlerini iç içe 

sokarak katmanlı bir kentsel mekan (Bijlmerstrip) yaratılmıştır (Şekil 5) (Güldüler, 2010). 

    
Şekil 5. Eski Liman Yapılarının Dönüşüm Sonrası Hali (Amsterdam) (Ceylan, 2007). 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kentsel yenileme öncelikle yaşanan depremler sonucu köhneleşmiş, amacından 

uzaklaşmış alanların sosyolojik, ekolojik, ekonomik boyutlarda geri kazanımını, ekonominin 

tekrar canlandırılmasını ve sağlıksız yapılaşmada yaşanan sorunların giderilmesini sağlar. 

Böylelikle yapılması gerekenler ise farklı mesleklerin bir arada çalışması ve fikir 

bütünlüğü sağlaması, yasal mevzuatın geliştirilmesi, o kent için kentsel tasarım rehberinin 

oluşturulması, yönetimlerin aktif hale gelmesi ve sürdürülebilir hedeflerin belirlenmesi 

gerekmektedir.  

Bu nedenle depreme dayanıklı ve uzun ömürlü konutlaşma yapısı sağlanırken; 

sürdürülebilir gelişme metotlarının uygulandığı, doğa ile bağımlı çevresel bütünlüğün 

sağlandığı estetik ve kalite imajının korunduğu, tarihi dokuların bozulmadığı, yaşanabilir 

mekanların oluşturulmasını hedefleyen bir “Kentsel Yenileme” kavramı daha doğru olacaktır. 

Kentsel yenileme, kişilerin hayatlarını kolaylaştırıcı şehir özelliklerini oluşturmayı 

hedefler. İnsanların sosyal hayatları açısından bakıldığında, düzenli olarak olumlu gelişmelerin 

yaşanması hedeflenir. Bu alanlarda olumlu etkilerin görülmesi için çok iyi bir planlama 

yapılmalı ve kent halkının çıkarı ön planda tutulmalıdır. 
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Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç, kentsel dönüşüm yapılırken kullanılan farklı 

yöntemlerin olmasıdır. Bu yöntemler kentsel koruma, kentsel iyileştirme, kentsel yenileme, 

kentsel yeniden canlandırma, kentsel yenileşme ve soylulaştırma şeklindedir. Hangi yöntemin 

uygulanacağının belirlenmesinde etkili olan unsurlar, o bölgenin özellikleri ve kentsel dönüşüm 

projesinin hedefleri olmaktadır. 

Kentsel yenilemenin belirli hedeflerinin olmasına rağmen, sonuçların çok çeşitlilik 

gösterebilmesi de elde edilen diğer bir sonuçtur. Olumlu etkilerin ortaya çıkmasını beklemek 

doğaldır fakat ortaya çıkan sonuçlar olumsuz da olabilmektedir. Kentsel yenileme bu etkileri 

farklı gruplara ayırabilir. Bu gruplardan en önemlisi ise bu seminerde de bahsedilen kentsel 

yenilemenin kent kimliği üzerindeki etkileri olarak belirtilebilir. 

Kentlerin kültürel, sosyolojik ve tarihi değerlerini hiçe sayarak dünyanın her yerinde 

aynı anlayışla uygulanan kentsel dönüşüm projeleri günümüzde kimlik kavramının 

sorgulanmaya başlandığı bir alan haline gelmiştir. 

Böylelikle bu çalışma kentsel dönüşüm projelerinde “kimlik” kavramının 

sürdürülebilmesi ve sorgulanması üzerine kurgulanmıştır. Kentsel dönüşüm, kimlik, kentsel 

kimlik gibi kavramların incelendiği bu çalışma kentlerin kimlik üzerindeki etkilerine bir çözüm 

getirmeyi amaçlamıştır. 
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Özet: 

Dünyada artan su temini problemleri ve sağlık kaygıları, arıtma tesislerinin performanslarını 

arttırarak su kaynaklarının korunması gerekliliğini gündeme getirmektedir. Arıtma tesisi 

performansının arttırılabilmesi için en önemli engellerden biri ise parametrelerin online olarak 

takip edilmemesidir. Mevcut sensörlerin fiyatları yüksek ve sıklıkla karşılaşılan tıkanma gibi 

sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle dünya üzerinde ‘Software Sensör’ (Yazılım Sensörleri) 

geliştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmada atıksu arıtma tesislerinde ölçülmesi kolay 

parametreler kullanılarak Toplam Kjheldal Azot ‘TKN’ nin çıkış sularında tahmin edilmesi 

üzerinde durulmuştur. Bu model Yapay Sinir Ağları (YSA) ile kurulmuştur ve tahmin 

parametresi olarak giriş suyu debisi, havalandırma tankında MLSS, çözünmüş oksijen ve çıkış 

suyunda ise pH, sıcaklık ve AKM ölçüm sonuçları kullanılmıştır. Kurulan Model %82,6 

yakınlıkta çıkış sularında Toplam Kjheldal Azot miktarını tahmin edebilmiştir. 

 

 

Anahtar kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Modelleme, Atıksu Arıtma Tesisi, Biyolojik Arıtma, 

Performans 
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Abstarct: 

Increasing water supply problems and health concerns in the world, increasing the performance 

of treatment facilities bring the necessity of building water resources. One of the most important 

obstacles to increasing the performance of the treatment plant is that the necessary sensorsare 

not produced online, so they can not be monitored online. The prices of the current sensors are 

high and there are problems such as clogging with the usual problems encountered. Software 

Sensors (Software Sensors) started to be developed. In  these wastewater treatment plants, the 

easy-to-measure monitoring screen 'TKN' exit water estimation stops. While this estimation is 

used as the estimation parameter with Artificial Neural Networks, flow rate, MLSS DO in the 

aeration tank and pH, temperature and AKM measurements areused in the outlet water. The 

Established Model was able to estimate that the Total Nitrogen was filled within 82,6% 

proximity. 

 

 

Keywords: Artificial Neural Networks, Modelling, Wastewater Treatment Plant, Performance 
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1.Giriş 

 

Arıtma tesislerinde Nutrient giderimi standartları sıklaştığından beri biyolojik arıtma 

sistemlerinde kapasite artışına ve yenileme ihtiyaçlarına gereksinim duyulmuştur. Klasik 

karbon arıtımı arıtma tesislerine göre biyolojik nutrient giderim sistemlerinde (BNR) daha fazla 

anlık kontrol ve görüntüleme gerekmektedir. Ancak mevcut durumda bu cihazların pahalı ve 

işletmesinde yaşanan problemlerden sebep KOİ, TKN,TP gibi parametrelerin online ölçümü 

çok zor bir şekilde yapılmaktadır. Bu gerekçeler ile araştırmacılar yazılım sensörü geliştirmek 

için uzun yıllar çalışmalar gerçekleştirmektedir.  

Mevcut durumda saha ölçümü sensörleri geçmiş yıllara göre gelişmiş de olsa birçok araştırma 

bu sensörlerden gelen veriler ile ölçülmesi zor sonuçlara yazılım sensörü şeklinde 

ulaşılabilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır (Ata Allah Nadiri,2018). Projenin hedefleri bu 

kapsamda belirlenmiştir. Kullanılan tahmin parametreleri ve elde edilmek istenen netice için 

ölçülmesi zor bir değere kolay ölçülebilen parametreler kullanrak ulaşılmaya çalışılmıştır.  

 

 

2.Teknolojinin Güncel Durumu 

 

Yapay Sinir Ağları (YSA) son 90’lı yıllardan beri özellikle tahmin etme ve algılama gibi 

alanlarda yayılmaya başlamasına rağmen, arıtma teknolojileri alanında kullanımı kısıtlı 

tutulmuştur. Yapılan çalışmalar da daha çok atıksu arıtma tesisleri (AAT)’nin çalışma 

özelliklerinin modellenmesi ve tahmini, su ve atıksu arıtma tesislerinin performans 

değerlendirmesi, AAT kontrolü ve optimizasyonu, AAT tasarımı, karar verme mekanizmasını 

iyileştirmek ve hızlandırmak yönündedir.  

Yapay sinir ağlarının kullanıldığı bazı çevre mühendisliği uygulamaları aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

AAT’nde AKM, KOİ ve BOİ giderim verimimin belirlenmesi ile alakalı amprik yaklaşımların 

yanında tehmin modellemelerinin kurulması,  

 

Girdi olarak sıcaklık, giriş debisi, giriş BOİ, giriş AKM, birincil arıtım BOİ ve AKM değerleri 

kullanılarak, ikincil ve üçüncül arıtım BOİ ve AKM değerlerinin modellenmesi (Hamoda at 

all.1999), 
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Manuel pH ölçümü yerine debi ve günlük planlama modellerinin kullanılması, Yağış verisinden 

yararlanılarak, bu günleri takip eden günlerde AAT’ne gelecek hidrolik yükleme miktarının 

tayini (El-Din and Smith, 2002), 

Kıyı sularında amonyak, nitrit, nitrat ve fosfat verisi kullanılarak su kalitesinin tayini, 

Atıksu arıtma tesisine gelen debi, KOİ, NH4 + , NO3 - , NO2 - , AKM, klorür, fosfor, pH ve 

sıcaklık değerleri kullanılarak Kjeldahl Azotu değerini tahmin eden model çalışması, 

Akarsuda periyodik olarak ölçülen renk, bulanıklık, sıcaklık, debi, çözünmüş fosfor, toplam 

fosfor, yükseltgenmiş azot miktarı, toplam demir değerleri kullanılarak Anabaena tipi bakteri 

konsantrasyonunun belirlenmesi (Maier at all.,1998), 

İklim değişikliğinin akarsu hidrolojisi ve ekolojisi üzerindeki etkisinin modellenmesi (Poff at 

al., 1996) 

Deniz suyunda tuzluluk; besin konsantrasyonu; ozon dozu; akarsularda alg konsantrasyonu ve 

taşınımı (Whitehead et al., 1997); deniz yüzeyi sıcaklıkları (Tangang et al., 1997); yağış; yağış-

akış ilişkisi gibi farklı konularda YSA kullanılarak yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. 

Yapay sinir ağlarının temel işlem elemanı olan hücre doğrusal değildir. Dolayısıyla hücrelerin 

birleşmesinden meydana gelen YSA da doğrusal değildir ve bu özellik bütün ağa yayılmış 

durumdadır. Bu özelliği ile YSA, doğrusal olmayan karmaşık problemlerin çözümünde en 

önemli araç olmuştur. 

Park vd.’nin 2001 yılında yapmış olduğu çalışmada hedeflenen su kalitesi parametrelerinin 

diğer parametrelerden yararlanarak tahmin eden yazılım sensörü teknikleri geliştirilmiştir. 

Atıksularda yazılım sensörleri olarak hibrit sinir ağları kullanılmıştır. Bunun yanı sıra Hibrid 

YSA tekniği gürültülü verilerden bilgi elde etmek için de kullanılmıştır. Yöntem gereği 

kullanılan Hibrid YSA biyolojik atıksu arıtma işlemlerinde hata toksik etkinin tespiti için 

kullanılmıştır. 

Ancak literatürde az olarak da bulunsa bazı ölçümü zor olan parametrelerin tahmin edilebilmesi 

amacı ile literatürde yer alan birkaç çalışma bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi olarak kabul 

edilebilecek Modheravd.’nin 2011 yılında yapmış olduğu çalışmada atıksu arıtımı için 

biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ)  YSA tekniklerinin uygunluğu ile tahmin edilmiştir. BOİ 

miktarlarının tahminleri, üç katmanlı ileri besleme YSA tekniği kullanılarak %86,6 civarında 

olarak belirlenmiştir.  
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3.Materyal Ve Yöntem 

 

Evsel ve endüstriyel arıtım tesislerinde nutrient giderimi biyolojik prosesler ile yapılır. Ancak 

Türkiye’de ki birçok tesiste online nutrient ölçüm sensörleri bulunmamaktadır. Bu sensörlerin 

havalandırma sistemlerine entegre edilebilmesi ile EPA klavuzuna göre %40’a kadar 

havalandırma maliyetlerinde tasarruf yapabilmek mümkündür (Evalution of Energy 

Conservation Measures, EPA 832-R-10-005 September 2010) Bazı tesislerde online NO3
-, 

NH4
+ sensörleri bulunuyor olsa da  bu sensörler hem çok pahalıdır  hem de organik yapıların 

içerisindeki Azotu ölçmekte hatalı sonuçlar tespit etmektedir. Bunun yanında online TKN 

sensörleri henüz geliştirilmemiştir. Bu nedenle çalışmalarda TKN üzerinde durulacaktır. TKN 

sudaki organik azot N ve NH4
+ kaynaklanan azotun ölçümü anlamına gelmektedir. Bu noktada 

pH ölçümü aşağıda ki reaksiyona göre çok önemli hale gelmektedir. 

 

                               NH3 + H2O                                     NH4
+ + OH- 

 

Bunun yanında bir atık sularda  organik ya da inorganik parametrelerin arasında kuvvetli bir 

ilişki olduğu ve bu ilişkilerin lineer ya da non-lineer olarak ifade edilebildiği belirlenmiştir. 

Çalışmada parametreler arasındaki ilişki kullanılarak TKN tahmini YSA ile yapılmaya 

çalışılmıştır. TKN’nin tahmin edilebilmesi için kullanılacak parametreler seçilirken biyolojik 

arıtmanın performansını belirleyen anlık ölçüm yapabilen parametreler tercih edilmiştir. 

 

Benzer TKN tahmin modellerinde önceki çalışmalarda KOİ, online NH4
+, NO3

- gibi TKN ile 

birebir ilişkili online ölçüm sensörleri kullanılmıştır (CHOI, D. a. (2001).  Ancak bu yöntemler 

yine pahalı sensörlerin kullanımı gerekliliği doğurmuştur.  

Bu çalışmada ise TKN tahmininde İzmir Türkiye’de bulunan kimyasal üretimi ağırlıklı bir 

organize sanayi bölgesinin biyolojik arıtma ve çıkış suyu verilerinden sadece Debi, MLSS, DO, 

pH, AKM, sıcaklık parametreleri kullanılmıştır. 

 

Bu parametreler biyolojik arıtma tesisinin performansını belirleyecek ve çıkış suyundaki 

kirliliği de belirleyen parametrelerdir. Aynı zamanda hemen hemen belli kapasitedeki (>1000 

m3/gün) tüm tesislerde kullanılmaktadır. Bu geliştirilen yazılım TKN sensörü için yüksek 

hassasiyetten önce basit ve düşük maliyette erişilebilir olabilmesi esas alınmıştır. 
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Tablo 3.1. Tahmin Modeli Ölçüm Değerleri 
Anlık Ölçüm Değerleri                   Veri Alınan Nokta 
Debi                                                   Giriş 
MLSS                                                Aerobik (Havalandırma) 
DO                                                     Aerobik 
pH (Çıkış)                                            - 
AKM                                                 Çıkış 
Sıcaklık                                              Çıkış 

 

Bu tahmin modelini gerekleştirirken OSB’den alınan 321 günlük sonuç kullanılmıştır. Ölçülen 

6 parametre ile TKN verisine ulaşılmaya çalışılmıştır. 

Tablo 3.1.’de ölçülen parametrelerin aşağıda maksimum minimum ve ortalama değerleri 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 3.2. Ölçülen Parametrelerin Değerleri 
Parametre            Minumum       Maksimum     Ortalama 
Debi   m3/gün             2654               3961            3338,26 
MLSSmg/L                2897               821,5            472,72 
DO  mg/L                  0,59                522,1            409,00 
pH                             6,09                   8,22              7,77 
AKM mg/L                722,143        1200,89           961,2 
Sıcaklık0C                 10,2                   22,1              16,2 

 

Veriler üzerinde her hangi bir indirgeme ya da uzman seçilimi yapılmamıştır. Hatalı ölçümler 

de bir girdi olarak kabul edilmiştir. Seçilen parametreler ile tahminde bulunurken daha önceki 

çalışmalarda özellikle sadece parametreler arasındaki ilişki incelemiştir. 

Bu çalışmada hem parametreler arası ilişki incelenirken hem de biyolojik arıtma performansı 

elde edilen TKN değerine ulaşabilmek için kullanılan parametreler hibrit olarak 

incelenmektedir. Bu durum sadece basitçe ölçülebilen parametreler kullanarak yüksek 

doğrulukta tahmin yapabilmeyi sağlamaktadır.  

Arıtma tesislerinde parametreler arası ilişki ve biyolojik arıtma tesisinin performansının tahmin 

edilebilmesi için bu çalışmada YSA kullanılmıştır.  

 

Yapay sinir ağları (YSA), insan beyninin bilgi işleme tekniğini modellemek için tasarlanan bir 

geliştirilmiş teknolojidir. YSA' lar, normal bir insanın düşünme ve gözlemlemeye yönelik doğal 

yeteneklerini gerektiren problemlere çözüm üretmektedir. YSA, yapay sinir hücrelerinin 
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birbirleri ile çeşitli şekillerde bağlanmasından oluşur ve genellikle katmanlar şeklinde 

düzenlenir. 

Donanım olarak elektronik devrelerle ya da bilgisayarlarda yazılım olarak gerçeklenebilir. 

Beynin bilgi işleme yöntemine uygun olarak YSA, bir öğrenme sürecinden sonra bilgiyi 

toplama, hücreler arasındaki bağlantı ağırlıkları ile bu bilgiyi saklama ve genelleme yeteneğine 

sahip paralel dağılmış bir işlemcidir. Öğrenme süreci, arzu edilen amaca ulaşmak için YSA 

ağırlıklarının yenilenmesini sağlayan öğrenme algoritmalarını ihtiva eder. 

YSA ile basit biyolojik sinir sisteminin çalışma şekli taklit edilir. Nöronlar; taklit edilen sinir 

hücrelerinden oluşur. Nöronların bağlanması ile birlikte de ağ oluşmaktadır. Oluşan ağlar; 

öğrenme, hafızaya alma, veriler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarma kapasitelerine sahiptir. 

Arıtma tesisi modellemelerinde farklı tahmin yöntemlerine göre ( örn: fuzzylogic vb.) YSA 

modelleri yüksek başarı göstermiştir. Bu nedenle çalışmada YSA yapısı seçilmiştir.   

 

 

4. Bulgular ve Tartışma 

 

YSA modelleri çok sayıda veri ile yüksek doğrulukta tahmin değerlerine ulaşabilmeyi 

hedeflemektedir. Burada yüksek tahmin oranı çalışmanın yapıldığı sektör için farklılık 

göstermektedir. Bu çalışmada ±%20’lik bir hata payının uygun bulunabileceği kabul edilmiştir. 

Kriterin belirlenmesinde deşarj limitleri ve uzman görüşleri baz alınmıştır. Aynı zamanda 

akredite ölçüm yöntemlerinde ±%5’ hata payı olabilmektedir. 

Modellemede kullanılan YSA modeli özellikleri Tablo 4.1.’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.1.  YSA Modelinin Özellilkleri 
Yöntem     Kullanılan Girdi         Çıkış                Fonksiyon                          Gizli Hücre 
YSA                     6                       1                SigmoidSlope 1.0                          3 
 

321 eğitim datasına karşılık 24 adet test veri kullanarak 1 aylık TKN tahmini yapılmıştır ve 

tahminlerle gerçek ölçülmüş olan TKN değerleri karşılaştırılmıştır. 

Şekil.1’de kurulan YSA modelinin blok diyagramı gösterilmiştir. 

 

 

 
 

Giriş Parametreleri Çıkış Gizli Katmanlar 

MLSS 
Debi 

DO 
TKN 
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Şekil 4.1. Kurulan YSA Modelinin Blok Diyagramı 

Tablo 4.2.’de  ise kurulan model ile elde edilen tahmin sonuçları ile gerçek ölçüm sonuçları 

gösterilmiştir. YSA ile elde edilen veriler test kümesine uygulanmıştır ve 21 adet TKN verisinin 

6 parametre kullanarak tahmin edilmesine çalışılmıştır. Ölçülen değerler artıma tesisinin kendi 

laboratuvar alanında yaptığı sonuçları göstermektedir. 

Tablo 4.2. Test Verileri 
Ölçülen TKN (mg/L)           Tahmin TKN(mg/L)            Mutlak 
Hata(%) 
21,2                                             24,38                                          13,04 
21,5                                              25,45                                         15,52 

21,0                                      23,52                                  10,71 
16,2                                      24,23                                  33,14 
12,13                                    14,74                                  17,70 
14,33                                    16,49                                  13,14 
19,06                                    22,28                                  14,45 
18,11                                    23,67                                  23,48 
15,9                                      19,32                                  17,70 
13,8                                      11,54                                  16,37 
16,90                                    20,30                                  16,74 
23,7                                      27,46                                  13,70 
9,2                                        11,70                                  21,36 
13,78                                    15,98                                  13,76 
7,8                                          9,4                                    17 .02 
6,3                                         7,64                                   17,53 
17,9                                      20,56                                  12,94 
18,8                                      24,45                                  23,10 
14,3                                      18,62                                  23,20 
11,2                                      12,6                                    11,1 
21,2                                      23,89                                  12,25 
  .                                            .                                        17,04 (ort.) 

AKM 
pH  

Sıcaklık 
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Buna göre mutlak hata ortalaması %17,04 olarak belirlenmiştir. Elde edilen hata payı 

hedeflenen değerler içinde gözükmektedir. 

Bu noktada hata payının azaltılabilmesi için ölçülebilen farklı parametrelerinde kullanılması 

QR, IR gibi MLSS geri beslemesi, içsel azot dengesi değerleri de ölçümlere katılabilecektir. 

Aynı zamanda veri sayısı artması iççin 2-3 yıllık veriler ile çalışılması hata payını azaltabilecek 

bir başka konudur. 

 

 

5.Sonuç 

Çalışma sonucunda ölçülemeyen bir parametrenin yazlım sensörü şeklinde %17,04 gibi bir hata 

payı ile ölçülebileceği anlaşılmaktadır. YSA modellerinin arıtma tesisleri modellemelerinde 

başarılı sonuç verdiği önceki çalışmalar gibi bu çalışmada da belirlenmiştir.  Özellikle biyolojik 

arıtma gibi kararsız yapıların modelleri için gelecek vadeden bir yapı olarak gözükmektedir. 

Tablo 3.2’de yapılan çalışmada YSA modelinin bir yazılım sensörü olarak performansı 

değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 5.1. Durum ve Başarı Değerlendirmesi 

Durum                                                                Başarı değerlendirmesi 

Düşük sayılı data  (<100 adet)                                           Yüksek hata payı 
Uzman görüş talebi                                                           Yüksek başarı oran 
Hatalı işlemden etkilenmesi                                               Düşük başarı oranı 
Kararsız yapıların modellemesi                                          Yüksek başarı oranı 
Başarılı tahmin modellemesi                                              Fazla Data Talebi (>300 adet)   
 

YSA ile tahmin modeli çalışmaları halen sürmekte olup TKN gibi Renk, KOİ, TP gibi 

parametrelerin ölçülüp ölçülmeyeceği aynı zamanda hassasiyetin artması için yapılması 

gerekenler üzerinde çalışmalar sürdürülecektir. Elde edilen %82,6 oranında yaklaşık tahmin 

çıkış suyu izlenmesi için başarılı olup parametrelere göre anlık uzaktan kontrol yapısına %90 

üzerinde bir ölçüm başarısı gerekmektedir. Bu hedefler üzerinde çalışmalar yürütülmektedir. 
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ASSESSMENT OF TOTAL PHENOLIC CONTENT, ANTIOXIDANT CAPACITY 

and BIOACCESSIBILITY of BLACK AND PINK CHERRY LAUREL 

(Laurocerasus officinalis) 

 

Emine AYDIN 

Duzce University 

Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Biotechnology 

 

Abstract 

Although it has a highly nutritious content, most people do not want to consume cherry laurel 

fruit due to its astringent taste. The astringency felt in the cherry laurel fruit is due to the 

phenolic components. In the present study, the total phenolic content (TPC), antioxidant 

capacity (AC) and bioaccessibility of two kinds of (black and pink) fresh and dried cherry laurel 

(Laurocerasus officinalis) was investigated. For the purpose of detailed investigation, three 

different methods such as the 2,2-azinobis-[3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonicacid] (ABTS•+) 

assay, the radical cation assay and the cupric ion reducing antioxidant capacity (CUPRAC) 

assay and the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH•) assay was used. According to the 

obtained results, it was determined that the dried samples had higher values than the fresh 

samples. On one hand, the TPC of the fresh samples was found to be 458.54 and 532.95 mg 

GAE mg/100g for pink cherry laurel (PCL) and black cherry laurel (BCL), respectively. On the 

other hand, the TPC of the dried samples was found to be 2231.47 and 1994.08 mg GAE 

mg/100g for PCL and BCL, respectively. While the AC of the fresh samples ranges from 102.00 

to 260.45 µmol TE mg/100 g, the dried samples change between 103.00-625.10 µmol TE 

mg/100 g. The bioaccessible antioxidant capacity was found to be between 3.85 to 54.0 µmol 

Trolox/100g and 6.85 to 99.26 µmol Trolox/100g for fresh and dried samples, respectively. On 

the other hand, the bioaccessible fractions of samples were changed between 113.06 to 625.04 

mg GAE mg/100g. At the same time, the antioxidative bioaccessibility of cherry laurel samples 

was found to be higher in the CUPRAC method (99.26 μmol Trolox/g) and also bioavailability 

(%) of cherry laurel samples was found to be higher in the CUPRAC method (45.65 %). These 

results suggest that especially the dried cherry laurel fruits are a great natural source of 

antioxidants and potentially can be utilized as a healthy snack food. 

Keywords: cornelian cherry; total phenolic content; antioxidant capacity; bioaccessibility 
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Özet 

Oldukça besleyici içeriği sahip olmasına rağmen insanların çoğu buruk lezzeti nedeni ile 

karayemiş meyvesini tüketmek istememektedir. Karayemiş meyvesinde hissedilen burukluk 

içerdiği fenolik bileşenlerden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada iki çeşit (siyah ve pembe) taze 

ve kuru karayemiş (Laurocerasus officinalis) meyvesinin toplam fenolik içerik, antioksidan 

kapasite ve biyoalınabilirliği araştırılmıştır. Detaylı bir araştırma yapmak için, ABTS•+ (2,2-

azinobis-[3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonicacid]), CUPRAC (Bakır (II) indirgeyici 

antioksidan kapasite) ve DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) olmak üzere üç farklı metot 

kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; kurutulmuş meyvelerin taze meyvelerden daha 

yüksek değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bir taraftan, pembe ve siyah taze karayemiş 

örneklerinin toplam fenolik içeriği sırası ile 458.54 ve 532.95 mg GAE mg/100g olarak tespit 

edilirken, diğer taraftan kurutulmuş pembe ve siyah karayemiş örneklerinin toplam fenolik 

içeriği sırası ile 2231.47 ve 1994.08 mg GAE mg/100g olduğu tespit edilmiştir. Taze örneklerin 

antioksidan kapasitesi 102.00-260.45 µmol TE mg/100 g arasında değişirken, kuru örneklerin 

antioksidan kapasitesi 103.00-625.10 µmol TE mg/100 g olarak bulunmuştur. Pembe ve siyah 

karayemiş örneklerinin taze ve kurutulmuşlarında biyoalınabilir antioksidan kapasite ise sırası 

ile 3.85-54.0 µmol Trolox/100g ve 6.85-99.26 µmol Trolox/100g olarak tespit edilmiştir. Diğer 

taraftan, örneklerin biyoalınabilir fraksiyonları 113.06 ile 625.04 mg GAE mg/100g arasında 

değişmektedir. Aynı zamanda, karayemiş örneklerinin antioksidatif biyoalınabilirliği ve 

biyoalınabilirliği sırası ile 99,26 μmol Trolox/g ve 45,65% olarak en yüksek CUPRAC 

yönteminde gözlenmiştir. Bu sonuçlar, özellikle kurutulmuş karayemiş meyvelerinin iyi bir 

doğal antioksidan kaynağı olduğunu ve potansiyel olarak sağlıklı bir atıştırmalık gıda olarak 

kullanılabileceğini göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: karayemiş; toplan fenolik bileşen; antioksidan kapasite; biyoalınabilirlik 
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Introduction 

Cherry laurel (Laurocerasus officinalis Roem.) fruit belongs to the Rosaceae family and 

mainly spread on the coasts of the Black Sea region of Turkey. This popular fruit is locally 

named ‘‘Karayemiş’’ or ‘‘Taflan’’ (Alasalvar, Al-Farsi and Shahidi, 2005).  

Cherry laurel’s significance is not limited to only its nutritive value but also its high 

constituents of potentially health-promoting components (Alasalvar et al., 2005; Orhan and 

Akkol, 2011; Ustun and Tosun, 2003). These fruits and seeds have been used as traditional 

medicines for the treatment of most of diseases such as stomach ulcers, digestive system 

complaints, bronchitis, eczemas, haemorrhoids, and as a diuretic agent, among others for a long 

time in Turkey, as well (Baytop, 2004). Cherry laurel is generally consumed as fresh fruit, dried 

from or processed into jam, marmalade, canned, or pickled (Beyhan, 2010). 

The phenolic compounds included in the fruit cause astringency (Yönel, Uylaşer ve 

Yonek, 2008). The cherry laurel knows with its astringency taste and although cherry laurel 

fruit has a highly nutritious content, most people do not want to consume cherry laurel fruit due 

to its astringent taste. 

As reported in most of studies, phenolics content has been well correlated with the 

antioxidant capacity especially in fresh, pureed, dried fruits, and fruit bars (Orrego, Salgado 

and Botero, 2014). In addition to being a good nutritional source, cherry laurel has been reported 

in previous studies that it has a rich content of antioxidant substances. The radical capture 

capacity of the TPC was found to be higher than some reference compounds (Kolaylı, Küçük, 

Duran, Candan ve Dinçer, 2003). 

While many people do not prefer to consume the cherry laurel, which has an astringent 

taste in fresh form, the dried fruits have a non-astringent taste and can be consumed by 

everyone. In this study, the total phenolic substance, antioxidant capacity and as well as 

bioavailability properties of cherry laurel was determined. Thus, it was aimed to draw attention 

to the fact that the cherry laurel could be a valuable source of natural antioxidants and could 

potentially be used as a healthy snack food. 
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Materials and Method 

Materials 

In this study, black and pink cherry laurel (Laurocerasus officinalis) was used. Photographs of 

the samples can be seen in Fig 1. The cherry laurel samples were collected from a local garden 

in the centre of Duzce (Western Black Sea Region), Turkey.  

 

 
Fig 1. Photographs of fresh and dried cherry laurel samples 

F-BCL: Fresh Black Cherry Laurel   F-PCL: Fresh Pink Cherry Laurel 
   D-BCL: Dried Black Cherry Laurel   D-PCL: Dried Pink Cherry Laurel 

 

Methods 

Preparation of the samples 

The collected fresh samples (black and pink cherry laurel) were carefully washed under 

running water to remove surface contaminants. Then, the samples were dried at 50oC for 

approximately 24 h in a hot air dryer. The samples were stored in an airtight container to avoid 

absorption of moisture for later experiments. 

 

Extraction for extractable, hydrolysable and bioaccessible fractions phenolic 

Extractable, hydrolysable and bioaccessible fractions of cherry laurel samples were 

determined by the method developed by Vitali, Vedrina Dragojevic, Sébecic (2009) with minor 

differences. Extraction of each type of fraction was carried out in triplicate samples for each 

cherry laurel sample. The hydrolysable fraction (HF) was determined from the residue which 
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was obtained from the extractable fraction (EF). The supernatants were separated after each 

extraction and kept at -20oC (in dark condition) until experiments carried out. 

 

Determination of total phenolic content 

Total phenolic contents (TPC) of the all fractions were evaluated using a modified 

version of the Folin-Ciocalteu colourimetric procedure according to Xu et al. (2009). At the end 

of the procedure, which applied to the samples, the absorbance was measured at 750 nm with 

Shimadzu UV-VIS spectrophotometer. TPC content was estimated the sum of EFs and HFs. 

The results were expressed as the mg of GAE/100g dw. 

 

Determination of antioxidant capacity 

There are several methods in the literature to determine the antioxidant capacities in 

foods. In the present study, antioxidant capacities of extractable, hydrolysable and bioaccessible 

fractions were performed using ABTS (Apak et. al. 2007), CUPRAC (Apak, Güçlü, Özyürek 

amd Karademir, 2004) and DPPH (Brand-Williams, Cavalier and Berset, 1995) method. The 

absorbance of samples was measured at 734nm, 450nm and 515nm for ABTS, CUPRAC and 

DPPH methods, respectively. Obtained results were denoted in terms of micromoles Trolox 

equivalent per 100 g of samples (µmol TE mg/100 g) using Trolox as the reference standard 

for methods tested. 

 

Determination of bioaccessible phenolics 

To determine the bioaccessible phenolics, Folin-Ciocalteu spectrophotometric method 

was used and the results were expressed as gallic acid equivalents (mg of GAE/100g dw). In 

present study, bioaccessibility of antioxidants and phenolics (%) was also estimated according 

to Anson et. al. (2009).  While estimated the bioaccessibility, the percentage of TPC was used. 

 

Statistical evaluation 

Results obtained from cherry laurel samples, analyzes were estimated statistically by 

using variance analysis with JMP IN 7.0.0 (Statistical Discovery from SAS 2005. Institute Inc., 

Chicago, USA). To determine the statistical differences between the mean values, the least 

significant differences (LSD) was used. 
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Results and Discussion 

Total phenolic content 

The content of extractable, hydrolysable and TPC of cherry laurel samples are 

demonstrated  in Table 1. The results showed that the TPC of the fresh samples was found to 

be 458.54 and 532.95 mg GAE mg/100g fresh weight (fw) for PCL and BCL, respectively. On 

the other hand, the TPC of the dried samples was found to be 1994.08 and 2231.47 mg GAE 

mg/100g dry weight (dw) for PCL and BCL, respectively. According to the results, statistically 

significant (p≤0.05) differences were detected in the samples.  

 

 

 

Table 1. Different fractions of total phenolic content of cherry laurel samples 

Sample 
Extractable Fractions Hydrolyzable Fractions Total Phenolic Content* 

Fresh** Dried*** Fresh** Dried*** Fresh** Dried*** 

BCL 117.23a±1.35 212.41a±1.50 415.73a±3.45 2019.07a±3.49 532.95a±21.10 2231.47a±12.7
7 

PCL 79.33b±1.03 135.75b±1.46 379.21b±3.88 1858.33b±3.75 458.54b±22.20 1994.08b±12.1
8 

BCL: Black cherry laurel, PCL: Pink cherry laurel 
* Total phenol content was calculated as the sum of extractable, and hydrolyzable fractions  
**Fresh weight (fw), *** Dry weight (dw) 
Mean values represented by the same letters within the same column are not significantly 
different at p≤0.05 
Results were presented in terms of mg GAE/100 g. Data are expressed as means ± standard 
deviations (n = 3) 
 

There were most of the study according to the TPC of cherry laurel. Hereunder, the TPC 

of red and purple cherry laurel was found to be 344.95 and 412.25 mg GA/100g, respectively 

(Ozbey, 2009). Çelik et. al. (2011) reported that the TPC of cherry laurel genotypes were found 

to be between 503 mg GAE/100g fw. Same with these results, the TPC was found to be between 

397-519 mg GAE/100g in eleven types of cherry laurel samples by Yıldız et. al. (2014). 

According to the all these results, researchers obtained similar results. These minor differences 

depending on the genetic and environmental factors along with post-harvest processing 

conditions (Landmark and Alm, 2006)  
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The value of bioaccessible fraction are presented in Table 2. The constituents of 

bioaccessible fractions of cherry laurel samples were found to be between 113.06 and 625.04 

mg GAE/100 g.  

 

Table 2. Bioaccessible fraction of cherry laurel samples 

Sample 
Bioaccessible Phenolics 

Fresh** Dried*** 
BCL 167.67a±2.49 625.04a7.14 
PCL 113.06b±2.34 157.29b±2.04 

Results were presented in terms of mg GAE/100 g 

 

The highest value (625.04 mg GAE/100 g) of the bioaccessible fraction was observed 

in D-BCL. The results demonstrated that the bioaccessible phenolics of  D-BCL samples were 

found to be 3.7 fold higher than the F-BCL, and approximately 4 fold higher than the D-PCL. 

As reported in many studies, all food components in consumed foods are not reabsorbed 

by our body. Therefore, the bioavailability rate of foods is very important. Bioacessibility for 

each consumed food is related to the passage of the food component from the cell membrane 

to the intestine. According to this; bioaccessibility (%) of phenolic content indicates that the 

amount of the phenolic contents which passes through the cell membrane in the intestines. 

Original phenolic content of food samples is depended to the availability of phenolics within 

these cells (Gunathilake et al., 2018). 

The bioaccessibility (%) of phenolic content of cherry laurel samples are presented in 

Figure 2. Obtained results showed that, the bioaccessibility ranges of BCL samples was higher 

than PCL samples. On the other hand, it was observed that the bioaccessibility of fresh samples 

was higher than the dried samples. 

 
Fig 2. Bioaccessible (%) phenolic 
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Antioxidant capacity 

The antioxidant capacities of EFs and HFs of the cherry laurel samples evaluated by 

ABTS, CUPRAC and DPPH methods. According to the results (Table 2), despite the 

antioxidant capacity of the fresh samples ranges from 10.20 to 79.27 µmol Trolox/100 g fw, 

the dried samples were changed between 18.82-67.69 µmol Trolox/100 g dw.  

 
Table 2. Antioxidant capacity of cherry laurel  

Sample Method 
Fresh Dried 

EF HF EF HF 

BCL 

ABTS 

33.25a±0.69 41.96a±0.30 126.93a±1.16 388.53a±0.21 

PCL 21.00b±0.11 40.35a±0.24 
118.82b±0.8

9 

375.61b±0.1

3 

BCL 

CUPRAC 
47.48a±1.07 183.64a±2.20 67.69a±3.39 625.10a±5.01 

PCL 40.34b±2.76 
179.27b±1.0
7 39.99b±2.09 

434.31b±2.3
9 

BCL 

DPPH 
78.10a±0.48 260.45a±2.89 51.00a±0.27 553.82a±0.32 

PCL 10.20b±0.92 258.32a±0.97 31.40b±0.50 376.47b±0.7
3 

BCL: Black Cherry Laurel, PCL: Pink Cherry Laurel, EF: Extractable Fraction, HF: 
Hydrolyzable Fraction 
Results were presented in terms of µmol Trolox mg/100 g 

 

In the comparision of the degrees of ABTS, CUPRAC and DPPH antioxidant capacities 

of among cherry laurel samples, differences were observed (p≤0.05). It is clearly 

indicated that the antioxidant capacities of the hydrolysable 

fractions of cherry laurel samples were significantly (p≤0.05) higher 

than the extractable fractions. 

The antioxidant capacity was found to be 21.2-32.2 µmol Trolox/g fw in the DPPH 

method by Celik et. al.(2011). Similar to these results, Yildiz et al. (2014) reported that the 

antioxidant capacity determined between 23.8-35.9 mg GAE/100g fw. These results are highly 

important from a nutritional point of view because the cherry laurel fruits are a good source of 

some biologically active compounds just as antioxidants (Celik et. al. 2011). 
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Bioaccessibility 

As informed by Usal and Sahan (2020), the TPC and AC in food do not always show 

the actual nutritional knowledge based on a diet since the whole digested quantity of nutrients 

is unquietly absorbed. For this reason, to confirm the realistic bioaccessibility of nutrients 

should be defined in the food. Bioaccessibility is the bioactive compound that is absorbed and 

stored in the organism and after use in physiological functions (Fernandez-Garcia, Carvajal-

Lerida and Perez-Galvez, 2009; Rebellato et. al. 2015). 

To the best of our knowledge, there has been no research related to the bioaccessibility 

of cherry laurel. In this study, the bioaccessible antioxidant capacity and bioaccessibility (%) 

were evaluated and the results were presented in Table 3. According to the obtained results, the 

bioaccessible antioxidant capacity and bioaccessibility of cherry laurel samples were highly 

remarkable. 

 

Table 3. Bioaccessible antioxidant capacity of cherry laurel 
 

Sample 
ABTS  CUPRAC  DPPH 
Fresh Dried  Fresh Dried  Fresh Dried 

BCL 35.45a±9.52 47.36a±0.52  54.01a±6.13 99.26a±8.65  7.43a±1.45 29.11a±3.89 
PCL 35.07a±3.93 45.21b±3.93  50.86b±6.24 59.82b±3.99  3.85b±1.16 6.85b±0.41 
Results were presented in terms of µmol Trolox /g 
 

According to the results, the bioaccessible antioxidant capacity was found to be between 

3.85 to 54.0 µmol Trolox/100g and 6.85 to 99.26 µmol Trolox/100g for fresh and dried samples, 

respectively. On the other hand, the bioaccessible fractions of samples were changed between 

113.06 to 625.04 mg GAE mg/100g. It is clear that the antioxidative bioaccessibility of cherry 

laurel samples was found to be significantly (p≤0.05) higher in the CUPRAC method 

(99.26 μmol Trolox/g). 

 

The bioaccessibility (%) of cherry laurel samples was also estimated and results were 

demonstrated in Fig 3. According to the results, the bioaccessibility was found to be higher in 

the CUPRAC method (45.65%).   
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Fig 3. The bioaccessibility of antioxidants (%)  

F-BCL: Fresh Black Cherry Laurel   F-PCL: Pink Cherry Laurel 
D-BCL: Fresh Black Cherry Laurel   D-PCL: Dried Pink Cherry Laurel 
 

To the best of our knowledge, this is the first study to report on the bioaccessibility of 

antioxidants from cherry laurel samples. The bioaccessibility of antioxidant capacity of cherry 

laurel samples is connected with variety, maturation conditions, and environmental factors. 

Additionally, it is also thinking that, the antioxidative properties are dependent on the drying 

process, as well as the determination methods. 

 

Conclusion 

In the literature, the TPC and antioxidant capacity of fresh cherry laurel samples were 

studies frequently. However, there are not enough studies related to dried cherry laurel. 

Especially to the best of our knowledge, this is the first study of the bioaccessibility of cherry 

laurel. In the present study, the TPC of the dried samples was found to be higher than the fresh 

samples. It was also determined that black cherry laurel samples have a higher TPC than the 

pink cherry laurel samples. At the same time, the cherry laurel samples have quietly high 

bioaccessible antioxidant capacity and bioaccessibility. Due to the astringency taste of the 

cherry laurel, people do not prefer consuming this fruit. Nevertheless, these valuable results 

should be shared with consumers. Furthermore, it should be ensured that people benefit from 

this fruit by transforming it into commercial products. 
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DEVE SÜTÜNÜN MUHAFAZA YÖNTEMLERİ VE BU SÜTÜN İNSAN SAĞLIĞI 
ÜZERİNE BAZI TERAPÖTİK ETKİLERİ 

 

Cansu SARIKAYA, Ayşe ÇALIŞKAN, Öznur GÜNGÖR, Selda BULCA 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Aydın 

ÖZET 

Süt ve süt ürünlerinin üretiminde genel olarak başlıca inek, koyun, keçi sütü kullanılmakta olup 

bunu çok az bir oranla manda sütü izlemektedir. Son yıllarda özellikle Arap ve Asya ülkelerinde 

deve yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasıyla beraber deve sütü üretimi ve tüketimi de artış 

göstermiştir. Bu sebeple deve sütü bu ülkelerde insan diyetinin önemli bir parçası haline 

gelmiştir. Ülkemizde ise Aydın ve yöresinde geleneksel deve güreşlerinin yaygınlaşmasıyla 

deve sütü üretimi de artış kazanmıştır.  

Deve sütü tüketilen diğer hayvanların sütlerine kıyasla bileşimindeki bazı antimikrobiyal 

maddelerin konsantrasyonlarının yüksekliğinden dolayı daha uzun bir raf ömrüne sahip olduğu 

birçok çalışmada belirtilmiştir. Ancak buna rağmen çiğ deve sütünde mikroorganizmaların 

gelişmesinin engellenmesinde bazı geleneksel ve modern teknolojik yöntemler 

kullanılmaktadır. 

Deve sütünün üretimi ve tüketimini artıran en önemli sebeplerden bazıları ise bu sütün bilimsel 

çalışmalarda da kanıtlanmış olan sağlığa yararlı bazı etkilerinin bulunmasıdır. Yapılan bu 

araştırmalarda deve sütünün antioksidan, antikanser, anti-diyabetik, antimikrobiyal aktivitelere 

sahip olmasının yanısıra antihipertansif, hipoalerjenik özellikleri ve Crohn’s, Otizm, MetS, 

Obezite, Hepatorenal gibi pekçok hastalıklarda tedavi edici özellikleri olduğu ve sağlık üzerine 

olumlu etkileri gösterdiği rapor edilmiştir. Bu nedenle bu derlemede deve sütünün 

korunmasında kullanılan bazı geleneksel ve modern koruma yöntemleri ve bu sütün sağlık 

üzerine olan etkileri derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: koruma yöntemleri, deve sütü, fonksiyonel gıda, sağlık, terapötik 

özellikler 
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Abstract 

In the production of milk and dairy products, mainly cow, sheep and goat milk is used, followed 

by buffalo milk with a small percentage. In recent years, production and consumption of camel 

milk has increased with the spread of camel breeding, especially in Arab and Asian countries. 

For this reason, camel milk has become an important part of the human diet in these countries. 

In our country, camel milk production has also increased with the widespread use of traditional 

camel wrestling in Aydın and its region. 

It has been stated in many studies that camel milk has a longer shelf life due to the high 

concentrations of some antimicrobial substances in its composition compared to the milk of 

other animals consumed. However, some traditional and modern technological methods are 

used to prevent the growth of microorganisms in raw camel milk. 

Some of the most important reasons that increase the production and consumption of camel 

milk are that this milk has some beneficial effects on health, which have been proven in 

scientific studies. In these studies, it has been reported that camel milk has antioxidant, 

anticancer, anti-diabetic and antimicrobial activities as well as antihypertensive properties, 

hypoallergenic properties and therapeutic properties in many diseases such as Crohn's, Autism, 

MetS, Obesity, Hepatorenal and has positive effects on health. Therefore, in this review, some 

traditional and modern preservation methods used in the preservation of camel milk and its 

effects on health are compiled. 

Key words:preservation methods, camel milk, functional food, health, therapeutic properties 

 

GİRİŞ 

Son yıllarda deve sütünün raf ömrünü artırmak için süt kaplarının fümigasyonu, soğutma, 

dondurma, pastörizasyon gibi koruma yöntemlerinin yanısıra sütün fermentasyonla veya süt 

yağının tereyağı gibi ürünlere işlenmesi için gerek geleneksel gerekse modern yöntemlerden 

yararlanılmaktadır. Günümüzde deve sütünü korumak için dondurarak kurutma, püskürtmeyle 

kurutma, yüksek hidrostatik basınç ve sterilizasyon gibi modern teknolojiler kullanılmaktadır. 

Ayrıca bu sütten fonksiyonel gıda, yoğurt, peynir, dondurma, ara öğünler ve deve sütü protein 

hidrolizatları gibi katma değerli birçok ürünlerin üretimi de gerçekleştirilebilmektedir. 

İyi muhafaza edilmiş deve sütü, birçok biyoaktif içeriğe sahip olması sebebiyle fonksiyonel bir 

besin olarak bilinmektedir. Deve sütü proteinlerinin ana bileşeni kazeindir ve kazein dışında; 

peynir altı suyu, peptidoglikan asidik proteini, peynir altı suyu asidik proteini ve 
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immünoglobulinler deve sütünde bulunan en önemli bileşiklerden bazılarıdır. Ayrıca, deve sütü 

bağışıklık proteinleri olan peptidoglikan tanıma proteinlerini (PGRP), laktoferrin, lizozim ve 

laktoperoksidaz ve insülin benzeri bileşikleri de içermektedir (Gul ve ark., 2015). Belirtilen tüm 

bu bileşenler deve sütüne kendine has fonksiyonel özellikler kazandırmakta ve bu sebeple deve 

sütüne olan talep sürekli olarak artmaktadır. Deve sütünün antioksidan, antikanser, anti-

diyabetik, antimikrobiyal, hipoalerjenite aktivitesine sahip olması, antihipertansif özellikleri ve 

Crohn’s, Otizm, MetS, Antiobezite, Hepatorenal gibi hastalıkları önleyici gibi potansiyelleri 

yanında sağlığa faydaları olduğu bilinmektedir. Deve sütünün tüm bu bilinen fonksiyonel 

özelliklerinin arkasındaki mekanizmalar ve biyoaktif maddeler bu derlemede açıklanacaktır.  

1. DEVE SÜTÜNÜN KORUNMASINDA KULLANILAN STRATEJİLER VE 

TEKNOLOJİLER 

Deve çobanları deve sütünün korunmasında yaşam tarzlarına uygun, geleneksel koruma 

prosedürlerini kullanmışlardır. Ancak, miktar, kalite ve güvenlik koşullarından dolayı deve 

sütünü korumak için yeni modern teknolojiler araştırılmaya başlanılmıştır (Ogolla ve ark., 

2017).  

Geleneksel tekniklerden ilk olarak süt kaplarının buharla dezenfekte edilmesinde 

(fümigasyonu) genellikle deve sütünün tütsülenmesi olarak bilinen yöntem kullanılmıştır. 

Tütsüleme (Dumanlama) işlemi sırasında, kaplardan duman çıkışı durana kadar kaplar sıcak 

tütsüleme cipsleri üzerinde ters çevrilerek depolanarak taze deve sütü tütsülenen kaplara 

doldurulması yöntemi uygulanmıştır (Wayua ve ark., 2012). Zamanla çiftçiler yapılan 

tütsüleme işleminin sütün raf ömrünü arttırdığını ve süte farklı tat ve aroma kattığını 

belirtmişlerdir (Muloi ve ark., 2018). Bu uygulamanın, süt kaplarındaki mikrobiyal aktiviteyi 

azaltarak deve sütünün korunmasını sağladığı tespit edilmiştir.  

Pastörizasyon işlemi sütün korunması için uygulanan geleneksel yöntemlerden bir diğeridir. 

Deve sütünün pastörizasyonu toplama noktalarında süt tüccarları tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Süt yaklaşık 60 °C sıcaklığa kadar ısıtılır ve soğutulur, böylece ertesi 

gün satışa sunulabilir (Wayua ve ark., 2012; Ogolla ve ark., 2017). Pastörizasyon işlemi, deve 

sütündeki tüberküloz gibi zararlı patojenlerden kurtulmak için uygulanmaktadır (Yagil, 

Zagorski, Van Creveld ve Saran, 1994).  

Deve sütünün fermentasyonla diğer fermente süt ürünlerine dönüştürülerek muhafaza edilmesi 

yine yaygın olarak kullanılan geleneksel yöntemler arasındadır (Leroy ve De Vuyst, 2004). Bu 

yöntemde sütün laktozunun, spesifik, doğal laktik asit bakterileri veya ilave 
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mikroorganizmaların etkisi ile laktik aside dönüştürülmesi sağlanmaktadır ki buna da laktik asit 

fermantasyonu denilmektedir (Leroy ve De Vuyst, 2004). Dünyada deve sütünden üretilmiş 

çok sayıda geleneksel fermente edilmiş deve sütü ürünleri üretilmektedir. Bunlara Suusac 

(Kenya), Gariss (Sudan), shubat (Kazakistan) veya yoğurt örnek olarak verilebilir. 

Fermentasyon işlemi düşük pH´dan dolayı ileride üründe meydana gelebilecek mikrobiyal ve 

enzimatik bozulmaları önleyerek ürünün stabilitesini artırmakta ve dolayısıyla ürünün raf 

ömrünü uzatmaktadır (Ramet, 1993; Leroy ve De Vuyst, 2004). 

Deve sütünün dondurularak kullanılması modern teknolojik yöntemlerden biridir. Donmuş 

sütten suyun süblimasyon yoluyla uzaklaştırıldığı yönteme deve sütünün dondurularak 

kurutulması veya liyofilizasyonu denir. Isıya duyarlı olan ürünler için en ideal kurutma işlemi 

liyofilizasyon işlemidir. Liyofilizasyon işleminden sonra elde edilen deve sütü tozunun, ortam 

sıcaklığında uzun süreli depolama sırasında fizikokimyasal ve biyolojik özellikleri korunduğu, 

iyi görünüm ve aroma sağladığı bilinmektedir.  

Modern teknolojik yöntemlerden birdiğeri yüksek hidrostatik basıçlı korumadır. Yüksek 

hidrostatik basınç, gıda kaynaklı patojenler de dahil olmak üzere bütün mikroorganizmaları, 

ürünlerin beslenme ve duyusal kalitesini değiştirmeden inaktive etmek ve dolayısıyla raf 

ömrünü uzatmak için kullanılan termal olmayan bir teknik olarak bilinmektedir. Hamad ve ark. 

(2013), 200 MPa'nın üzerindeki deve sütünün 5 dakika boyunca 40 °C'de yüksek basınçla 

işlendiğinde, deve sütünün mikrobiyal kontaminasyonunun azaltılabileceğini saptamışlardır. 

Ayrıca bu yöntem ile işlem görmüş sütün renginin, aromasının ve tadının da değişmediği rapor 

edilmiştir. Omar ve ark. (2018), 200-800 MPa'da yüksek basınç uygulamalarının deve sütünün 

bileşimini değiştirmediğini bildirmişlerdir. 

Uygulanan diğer yöntemlerden biri Mikrofiltrasyon (MF) işlemidir. Deve sütü ısıya duyarlı ve 

değerli bileşenlere sahip olduğundan dolayı bu bileşenleri mümkün olan en yüksek oranla 

korumak için, mikrofiltrasyon yöntemi  hassas ve sütün raf ömrünü uzatmak için kullanılan bir 

yöntemdir. MF işlemi uygulanmış olan sütün mikrobiyolojik durumu, organoleptik özelliklerin 

korunmasıyla 60 gün saklama süresi boyunca aynı kaldığı saptanmıştır (Bukovics, Hucker & 

Szafner, 2015). MF ve pastörizasyon işlemi mikroorganizma sayısını azaltan bir yöntemdir. 

Mikrofiltreleme ve pastörizasyon işlemini birleştirerek, sütün raf ömründe önemli ölçüde 

uzama gözlemlenebilmektedir. 

Fermente edilmiş deve sütü, geleneksel olarak fermente edilmeyip teknolojik ve probiyotik 

özelliklere sahip seçilmiş starter kültürü kullanılarak üretilen, yüksek besinsel hijyenik kalitede 
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uzun raf ömrü olan ürünler arasında yer almaktadır (Mati ve ark., 2017). Uygun şartlarda 

işlenmiş ve korunmuş deve sütü insan sağlığı üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir.  

2.  DEVE SÜTÜNÜN TERAPÖTİK ÖZELLİKLERİ 

Deve sütü proteinlerinin fonksiyonelliği içermiş olduğu aminoasit miktarıyla ilişkilidir ve bu 

süt proteinleri 23 aminoasit kalıntısı içerebilmektedir (Otte ve ark., 2007). Sütte bulunan 

aminoasitler genel olarak L formunda bulunmaktadır, D formundaki aminoasitlerin ise çeşitli 

hastalıkların tedavisini hızlandırdığı bilinmektedir. Deve sütüne bazı suşların ilave edilip 

fermentasyona bırakılmasıyla fermente deve sütündeki D-Ala, D-Val, D-Orn D-Liz ve D-Arg 

içeriğinin önemli ölçüde arttığı belirlenmiştir (Alhaj ve ark.,2017). Bu araştırma sonucunda 

deve sütünün bazı hastalıklara iyi gelme sebeplerinden birinin belirli suşların ilave edilmesiyle 

artan D formundaki aminoasitler olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, deve sütündeki bazı 

antimikrobiyal bileşikler, anjiyotensin dönüştürücü enzim ve bazı antioksidan peptidler gibi 

biyoaktif bileşenler diğer memeli sütlerindekilerden farklı olarak ısıl işleme karşı dayanıklılık 

göstermektedir. Örneğin deve sütünde bulunan anjiyotensin dönüştürücü enziminin 

sterilizasyondan sonra bile antimikrobiyal, antikanser ve antioksidan aktivitelerine sahip 

olduğu çeşitli çalışmalarda bildirilmiştir (Amr ve ark., 2018). Deve sütünün insan sağlığı 

üzerine olumlu etkileri hakkında yapılan çalışmalar her geçen gün artmakta ve çalışma 

sonuçlarına göre sağlığa yararlı olduğu bilimsel verilerle kanıtlanmaktadır. 

İnsan vücudunda kendiliğinden veya sigara kullanma, çevre kirliliği gibi sebeplerden dolayı 

oluşan serbest radikaller vücudun zayıf moleküllerine saldırarak vücudun hasar görmesine 

sebep olabilirler. İnsan vücudu serbest radikal oluşumunu azaltıcı ya da engelleyici 

mekanizmaya sahiptir fakat vücut kendi kendine serbest radikal oluşumunu 

baskılayamadığında oksidatif stres gerçekleşir. Uzun zamanlardan beri; tip 1 diyabet, 

kardiyovasküler hastalıklar ve bazı kanser türlerinin uzun süreli oksidatif strese bağlı olarak 

oluştuğu düşünülmektedir. Bu sebeple vücudun kendi savunma mekanizması yetersiz 

kaldığında antioksidan içeren gıdaları tüketmek oksidatif stresi azaltmakta, sağlığı olumlu 

yönde etkilemektedir. Al-Saleh ve ark.(2014), kazeini hidrolize edilmiş deve sütünün inek sütü 

kazeini ve hidrolize edilmemiş deve sütü kazeininden daha yüksek antioksidan aktiviteye sahip 

olduğunu bildirmişlerdir. Son zamanlarda yapılan çalışmada, Tak ve ark.,(2018) deve sütünden 

elde edilen yoğurdun (Lactobacillus fermentum ile 8 saat fermente edilen) antioksidan içeriğini 

ve antioksidan kapasitesini incelemişler ve muhtemelen düşük pH değeri sayesinde bu 

yoğurdun yüksek antioksidan özellik sergilediğini bulmuşlardır. Ayrıca, deve sütünün 
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antioksidan özelliklerinin β-kazeinin kimotripsin ile hidrolize edilmesiyle (Salami ve 

ark.,2011), başlıca fenilalanin, tirosin, sistein, triptofan ve metiyoninin gibi aminoasit kaynaklı 

olduğunu bildirmişlerdir (Moure ve ark., 2006). 

Ayrıca, deve sütünün antioksidan aktivitesinin yanısıra antihipertansif etkileri de 

bulunmaktadır. Deve sütünde insülin ve katekolamin hormonları bulunur (Agarwal ve ark.,  

2003; Zagorski ve ark., 1998) ve bu hormonların sodyum-potasyum pompası olarak da bilinen 

Na + / K + -ATPaz enziminin  akut hormonal kontrolünün başlıca aracıları olduğu bilinmektedir. 

Buna ilaveten, hipertansiyon hastalığının ise Na + / K + -ATPaz enzim dengesine bağlı olduğu 

bilinmektedir. Deve sütündeki insülin ve katekolamin hormonları sayesinde bu enzim aktivitesi 

azalmakta ve buna bağlı olarak deve sütü antihipertansif özellik göstermektedir. Ayrıca, 

hipertansiyon hastalığı kan basıncının kontrolsüzlüğü sonucu ortaya çıkmakta olup renin-

anjiyotensin enzim sistemikan basıncını düzenlemekle sorumlu sistem olarak bilinmektedir. Bu 

sistemin başlıca enzimlerinden biri anjiyotensin-I (ACE)dönüştürücü enzimdir. ACE-inhibe 

edici biyoaktif peptitlerin deve sütü proteinlerinde doğal olarak oluşumları söz konusudur (Li 

ve ark., 2004; Jang& Lee, 2005; Meisel ve ark., 2006). Deve sütünde ACE inhibe edici peptitler 

üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda tanımlanan tüm ACE inhibe edici peptidlerin (Alhaj, 

2017) deve sütündeki β-kazein kaynaklı olduğu belirtilmiştir. Sonuç olarak, ACE inhibe edici 

peptidlerin oluşumu ve oluşmalarından sonraki süreç deve sütünün kan basıncını düşürebilmesi, 

antihipertansif işlevi, için potansiyel bir faktördür (Fallah ve ark., 2019). 

Deve sütünün başka bir terapötik özelliği ise antidiyabetik aktivite göstermesidir. Tip 1 diyabet 

(T1DM) insüline bağımlı diyabettir. Bu hastalık pankreası tahrip etmekte ve pankreastan 

salgılanan insülin hormonunun eksikliğine veya yokluğuna bağlı diyabet gelişmektedir. Bu 

konuda tüketilen deve sütü miktarı ve sıklığı baz alınarak bir araştırma yapılmış ve araştırma 

sonucunda daha fazla deve sütü tüketen topluluklarda tip 1 diyabet hastalığının daha az tüketim 

yapılan bölgelerdeki tip 1 diyabet hastalığı tespitine kıyasla daha az yaygın olduğu 

belirlenmiştir (Agrawal ve ark., 2007). Deve sütünün tip 1 diyabeti stabilize edebilmesinin 

sebebi ise diğer memeli sütlerinden farklı olarak deve sütünde bulunan insülin benzeri 

proteinlerin yağ kesecikleri içinde nanokapsüler formda bulunması, asidik mide ortamında 

pıhtılaşmaması, yüksek konsantrasyondaki insülinin üst gastrointestinal sistemde, proteolizden 

korunması ve kana karışması ile açıklanabilir (Mullaicharam, 2014). Buna ek olarak,  Korish 

ve Arafah'ın (2013) yaptığı çalışmada, deve sütünü yüksek kolesterol diyet grubu beslenmesine 

sekiz hafta boyunca eklendiğinde, bu grup HOMA-IR'de (insülin direnci değerlendirmesi), 
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rastgele kan şekerinde ve açlık insülin seviyesinde önemli bir azalma göstermiştir (önemli açlık 

hipoglisemi). Fakat deve sütünün yararlı hipoglisemik etkilerinin çoğu, diyabetik deneklerde 

(insan veya hayvan) fark edilmiş, ancak diyabeti olmayan sağlıklı vakalarda kan şekeri üzerinde 

bir etki görülmemiştir (Sboui ve ark.,2010). Bu, deve sütünün kan parametreleri üzerindeki 

normalleştirici etkisi (glisemi, lipitler ve basınç olsun) ile açıklanabilmektedir. 

Ayrıca, deve sütü antimikrobiyal aktiviteye sahiptir. Çeşitli araştırmacılar deve sütünün 

immünoglobulin, laktoperoksidaz, laktoferrin, hidrojen peroksit, lizozim gibi 

antimikrobiyalbileşik içeriğinin diğer memeli sütlerinden daha yüksek miktarlarda olduğu 

bildirmişlerdir. Lizozimler genellikle patojenlere karşı bağışıklığı arttırmada rol oynarken 

immünoglobulinler ise vücut enfeksiyonlarına karşı vücudu koruyucu rol oynamaktadırlar (Jilo, 

2016). Diğer yandan, deve sütünde bulunan laktoferrin demiri bağlayarak demirin S. 

typhimurium gibi bakteriler tarafından kullanılmasını engellemektedir. Ayrıca, deve sütü, 

peptidoglikan tanıma proteini (PGRP) olarak bilinen koruyucu antibiyotik olarak çalışan 

proteini de içermektedir, bu protein bakteri hücre duvarının peptidoglikan yapılarını bağlayarak 

patojenik bakterileri inaktive etmektedir. 

Deve sütünün belirtilen terapötik özelliklerine ek olarak, hipoalerjenik özellik gösterdiği de 

bilinmektedir. Yeni doğanlar için anne sütü ilk altı ay en önemli besindir. Yeni doğanlarda gıda 

hassasiyeti maksimum düzeyde seyreder fakat anne sütüne karşı bir hassasiyet söz konusu 

değildir. İnsan sütüne benzer şekilde, deve sütünde de αs-kazeinin düşük içeriğine ek olarak 

yüksek β-kazein içeriği nedeniyle deve sütünün hipoalerjenik olabileceği düşünülmektedir (El-

Agamy, 2009). Sütün hassasiyete sebep olan başka bir bileşiği laktozdur ve hassasiyet yaratan 

L formundaki laktozun deve sütünde düşük konsantrasyonda olduğu rapor edilmiştir 

(Baubekova ve ark., 2015). Kaskous (2016) yaptığı araştırmada; laktoz hassasiyeti gösteren 25 

kişinin deve sütü tüketimi sonrasında bu 25 kişiden 23’ünde deve sütü tüketimi sonrasında 

laktoz intoleransı semptomlarının azaldığını gözlemlemiştir. 

 

 

3. DEVE SÜTÜNÜN SAĞLIĞI İYİLEŞTİRME VE KRONİK HASTALIKLARI 

ÖNLEME POTANSİYELİ 

Birçok araştırmadadeve sütü proteininde, kazein, α-laktalbümin, serum albümini, asidik peynir 

altı suyu proteini, deve peynir altı suyu bazik proteini, laktoferrin, lizozimler, laktoperoksidaz, 

peptidoglikan tanıma proteini (PGRP)-1 ve immünoglobulinler dahil olmak üzere çeşitli 
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biyoaktif peptid türleri tanımlanmıştır. Bu biyoaktif peptitlerin sağlığı iyileştirme ve kronik 

hastalıkları iyileştirme potansiyeli taşıdığı düşünülmektedir. Deve sütünden türetilen bu 

biyoaktif peptitler arasından β-kazein çalışmalarda yüksek antioksidan aktivite sergilediği 

tespit edilmiştir. Bu durumda deve sütü proteinin sindirilmesi ve sindirilmesinin sonucunda 

doğal antioksidan olarak hareket edebilen biyoaktif bileşenler üretilebileceği ve dolayısıyla 

insan vücudu için kansere karşı koruyucu bir etkiye yola açabileceği belirtilmiştir (Salami ve 

ark., 2011). 

Bir diğer araştırmada Gizachew ve arkadaşlarına (2014)göre, peptidoglikan tanıma proteininin 

(PGRP), metastazı kontrol ederek meme kanseri üzerinde belirgin baskılayıcı bir etkiye sahip 

olduğu vurgulanmıştır. PGRP´nin, kanserli hücrelerde konakçı bağışıklık tepkisini uyardığı ve 

geniş antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu belirtilmiştir. 

Deve sütünün bahsedilen antikanser potansiyelinin, içeriğinde bulunan oligosakaritler, peptitler 

ve proteinler ile katalaz ve süperoksit dismutaz (SOD) gibi antioksidan enzim sistemlerini 

aktive etmede ve ayrıca, güçlü antioksidan stres belirteci olan yüksek reaktif bileşik 

malondialdehit (MDA) üretimin baskılamada kanser hücreleri üzerinde önemli etkilere sahip 

olduğu belirtilmiştir. Özellikle deve sütü, α-laktalbüminin (α-LA) dört tip insan kanser hücre 

dizisine karşı antikanser ve pro-apoptotik aktiviteler gösterdiği belirlenmiştir (Almahdy ve ark., 

2011). Ayrıca, deve sütünde yüksek miktarda bulunan laktoferrin antioksidan özellikleri 

sayesinde DNA hasarını giderme ve in vitro kolon kanseri proliferasyonunu baskılama yeteneği 

açısından incelenmiş ve tümör hücrelerini bloke edici özellikleri olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca, yüksek deve sütü laktoferrin konsantrasyonlarının (3-5 mg / ml) HCT-116 kolon 

kanseri hücrelerinin proliferasyonunu% 56'ya kadar düşürdüğü bildirilmiştir (Habib ve ark., 

2013). 

Deve sütü antikanser özelliğinin yanında başka hastalıklarında tedavilerinde denenmektedir. 

Bunlardan biri Inflamatuar Bağırsak Hastalıklarıdır (IBH). IBH, kolonun kalıcı iltihaplanması 

ile tanımlanan otoimmün hastalıklardır. Ayrıca, Crohn hastalığını ve ülseratif koliti gibi 

hastalıkları da kapsamaktadır. Deve sütü sağlığı iyileştirici etkisi, güçlü bakterisit özellikleri ve 

bu özellikler ile bağışıklık sistemini güçlendirebilmektedir. Bu nedenle, insan kolonunu 

etkileyen bu inflamatuar (iltihaplı) hastalıkların hafifletilmesinde faydalı olabilmektedir. 

Pastörize edilmemiş deve sütü tüketiminin, sindirim sistemi enfeksiyonlarına bağlı olarak 

oluşan semptomlar için olumlu etkilere sahip olduğu araştırmalarla belirtilmiştir (Shabo, 

Barzel, & Yagil, 2008). Deve sütünün az ve çok miktarda mineral (magnezyum, kalsiyum, 
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çinko, demir ve bakır), vitamin (C, E, A ve B2), insülin içeriği ve düşük miktarda şeker, yağ, 

kolesterol içeriği nedeniyle inflamatuar hastalıkların semptomlarını hafifletilmesine ve hatta 

tedavisinde kullanılabileceği rapor edilmiştir. Ancak deve sütünün bazı hastalıkları tedavi edici 

özelliklerinin saptandığı daha çok araştırmaya ihtiyaç vardır. 

Önemli bir sendrom olan Metabolik sendrom (MetS), insülin direnciyle başlayan abdominal 

obezite, glukoz intoleransı veya diabetes mellitus, dislipidemi, hipertansiyon ve koroner arter 

hastalığı (KAH) gibi sistemik bozuklukların birbirine eklendiği ölümcül bir hastalıktır. MetS 

insülin direnci sendromu, ölümcül dörtlü, sendrom X ve sendrom X plus gibi birçok terime 

sahiptir. Deve sütünün sağlığa yararları hakkındaki son raporlarda, deve sütünün hipotansif 

aktivite, hipoglisemik etki, oksidatif stres azaltma, hipokolesterolemik aktivite ve 

antiinflamatuar gibi etkileri, MetS ve patofizyolojik düzensizlikleriyle mücadele etmek için 

uygun bir gıda olabileceğine işaret etmektedir. Lipid ve glisemik profiller, MetS hastaları 

arasında en önemli indekslerdir. Bu profillerdeki anormallikler, artan oksidatif hasar ile güçlü 

bir şekilde ilişkilidir. Oksidatif ve inflamasyon, deve sütü tüketiminin özel anti-inflamatuar 

etkileri ile rafine edilebilmekte ve geliştirilebilmektedir. Deve sütünün içeriğinde bulunan 

çinko, selenyum, E, C vitaminleri ve glutatyon peroksidaz aktif sistemi zengin antioksidan 

bileşimleri, deve sütünü MetS hastalarının tedavilerinde kullanım için fonksiyonel bir gıda 

olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, Korish (2014) tarafından yapılan bir 

çalışmada deve sütü tüketimi sonucunda şeker hastalığı DM (Diabetes Mellitus) ve MetS 

hastalarının tedavisinde umut verici sonuçlar elde edilmiştir. 

Ayrıca, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla görülen hastalıklardan birisi olan 

obezite, vücuda besinlerle alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasından kaynaklanan 

ve vücut yağ kitlesinin artması ile ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Obezite hastalığı vücutta 

kardiovasküler ve endokrin sistemi başta olmaz üzere vücutta bulunan tüm organları ve 

sistemleri etkileyerek problemlere yol açabilmekte ve hatta ölümle sonuçlanabilmektedir. 

Korish & Arafah, (2013) tarafından 6-8 hafta boyunca yirmi erkek Wistar sıçanı üzerinde 

yapılan bir çalışmada, yüksek kolesterol diyetlerine ek olarak deve sütü ile beslenen sıçanlarda 

vücut ağırlığında önemli bir azalma saptanmıştır. Bu tür bir bulgu, kilo almayı önlemek için 

düzenli olarak yüksek yağlı diyet tüketen kişilerde arasında deve sütü alımının tavsiye 

edilebileceğini göstermektedir. 

Bazı çalışmalarda, deve sütü tüketiminin in vivo olarak kolesterol düşürücü etkisi olduğu 

saptanmıştır.Ancak,deve sütünde hangi bileşenin kolesterolü düşürücü etkisi olduğu 
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belirlenememiş olmakla beraber birtakım spekülasyonlar öne sürülmüştür. Deve sütünde 

bulunan biyoaktif peptidler ve kolesterol arasındaki etkileşimin kolesterolü düşürmeye 

yardımcı olabildiği belirtilmiştir. Ayrıca, deve sütü bileşiminde bulunan orotik asitin hem 

insanlarda hem de sıçanlarda kolesterol seviyesini düşürdüğü düşünülmektedir (Al Haj & Al 

Kanhal, 2010). Bunlara ek olarak, deve sütünde L-karnitin konsantrasyonu yüksek olması bu 

bileşenin lipit profili ile ilgili olumlu bir işleve sahip olabileceğini göstermektedir. L-karnitin 

doğrudan eksojen kolesterol emilimini azaltabilmekte ve hipolidemik durumu 

iyileştirebilmektedir. Deve sütünün kolesterol düşürücü etkileri hayvanlarda ve insanlarda 

görülmüş olsa da sonuçlar yeterli olmamakta bu konuda daha fazla ve daha kapsamlı çalışmalar 

yapılması gerekmektedir. 

Bir diğer önemli sendrom olan Hepatorenalsendrom (HRS), genellikle ileri evre karaciğer 

hastalığı ve portal hipertansiyonu olan hastalarda görülmektedir. Fermente edilmiş deve sütü, 

böbrek hastalıklarında oksidatif hasar üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Literatürde bir hayvan 

çalışmasında, dişi farelerin fermente deve sütü ile ön tedavisinin sonucunda önemli ölçüde 

oksidatif stresin azaldığı ve böbrek fonksiyon bozukluğunun önlendiği tespit edilmiştir. 

Bir gelişim bozukluğu olan Otizm Spektrum Bozukluğu ya da diğer adıyla OSB, beynin 

yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklanan ve her geçen 

gün yaygınlaşan bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otistik bireylerde sosyal etkileşim eksikliği, 

büyüme ve zeka geriliği, kısıtlı davranış, farklı yeme bozukluğu, gastrointestinal hastalık gibi 

kronik durumlarla karakterize edilmektedir. Genetik, nörolojik, metabolik, oksidatif stres ve 

immünolojik gibi çok faktörlü patofizyolojinin tümü OSB'li bireylerde önemli etkilere sahiptir. 

Ancak böyle bir bozukluğun etiyolojisi tam olarak saptanamamıştır. 

Otistik bireylerin davranış bozuklukları, uyku bozuklukları ve SOD (süperoksit dismutaz) 

kümülatifliği nedeniyle gastrointestinal sistem bozuklukları yaşadıkları bulunmuştur 

(McGinnis, 2004). Antioksidan enzimlerin ve enzimatik olmayan antioksidan molekül 

seviyelerinin değiştirilmesi oksidatif stresi azaltmaktadır, dolayısıyla bireylerdeki otistik 

davranışları iyileştirmektedir. Yapılan çalışmalarda 8 hata süreyle pastörize deve sütü verilen 

otistik çocuklarda davranışsal ve patofizyolojik bozukluklar üzerinde olumlu bir etki olduğu 

saptanmıştır.  

SONUÇ 

Yukarıda gösterildiği gibi deve sütünün korunmasında bazı geleneksel ve modern teknikler 

verilmiş bunlar birbirleriyle karşılaştırılarak modern tekniklerin avantajları sergilenmiştir. 
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Modern koruma yöntemleri uygulanmış ürünlerin daha uzun raf ömrüne sahip olmasının 

yanısıra yeni tekniklerin kullanımı ürün çeşitliliğinin artmasını da sağlamıştır. Aynı zamanda 

enerjiden ve maaliyetten kazanç sağlamaktadır. 

Deve sütünün birçok biyoaktif içeriğe sahip olduğu ve bu özelliğiyle fonksiyonel gıda 

olmasından dolayı dünyada her yıl tüketim ve üretim miktarı artmaktadır. Zengin içeriği 

sayesinde şuana kadar kanıtlanmış veya kanıtlanmak üzere çalışmaların devam ettiği sağlığa 

yararlı birçok etkisi olduğu bilinmektedir. Geçmişte yapılan çalışmalar sonucunda deve sütünün 

genel anlamda antioksidan, antikanser, antimikrobiyal, antihipertansif, antidiyabetik ve 

hipoalerjenik etkileri ve bazı hastalıklar üzerine etkileri tartışılmıştır. Yukarıda belirtilen 

etkilerine ek olarak olarak deve sütünün; antioksidan içeriği sayesinde yaşlanma karşıtı bir gıda 

olduğu, Chron hastalığı semptomlarını tedavi edebildiği, çalışmalarda ülser önleyici etkilerinin 

olduğu, tüberküloz tedavisinde hastalarda iyileşme sağladığı ve belirtildiği üzere insanlarda 

bazı viral hastalıkların tedavisinde kullanılabildiği belirtilmiştir. Bu da deve sütünün zengin 

bileşimi nedeniyle gerek insan beslenmesinde gerekse bazı insan hastalıklarını tedavi etmede 

kullanılabilecek bir kür materyali özelliğinde olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
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HOW IMPORTANT PAYING ATTENTION TO YOUR SKIN MICROBIOME 

DURING COVID-19 PANDEMIC: A CONCISE REVIEW 

(Oral presentation) 

Ozgenur Yilmaz 1,2, Kagan Cingoz 3 
1Kirklareli University, School of Health, Department of Midwifery, Kirklareli, Turkey 
2University of Helsinki, Faculty of Medicine, Department of Bacteriology and Immunology, 

Medicum, Human Microbiome Research Program, Yersinia and Bacteriophage Research 

Laboratory, Helsinki, Finland 
3Kirklareli Education and Research Hospital, Skin and Venereal Diseases Clinic, Kirklareli, 

Turkey 

Summary 

Introduction: The skin microbiome plays an important role in maintaining the proper 

functioning of the human organism. The ongoing COVID-19 pandemic causes extraordinary 

and unconscious daily use of detergents, antiseptics, hand sanitizer, and application of personal 

hygiene rules such as washing hands frequently and prolonged use of personal protective 

equipment, so it is thought that the skin microbiome may be greatly affected in this process. 

Various studies emphasize that unconscious hygiene practices reduce the diversity in the skin 

microbiome and cause various diseases. 

Objective: The aim of this paper is to give information about the importance of the skin 

microbiome, how COVID-19 prevention measures may affect the skin microbiome, such as the 

unconscious use of cleaning products and incorrectly applied personal hygiene rules, prolonged 

use of protective equipment, and what kind of measures can be taken to protect the skin 

microbiome. 

Method: The current relevant publications were searched using the keywords "Human skin 

microbiome, Skin microbiome and COVID-19 Pandemic, Skin microbiome and Personal 

hygiene, Skin microbiome and Skincare” in The PubMed, Scopus, and Google Scholar 

database. 

Result: There is growing interest to investigate the effects of the hygienic measures on the skin 

microbiome especially during the pandemic in literatüre. Hygiene is an essential factor 

protecting global healthy, but extraordinary daily use of detergents, antiseptics, and other 

products and unconscious hygiene applications may cause undesirable effects on the skin 

microbiome. Dermatological diseases such as rash, itch, acne rosacea, contact dermatitis, 
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pressure urticaria, folliculitis, seborrheic dermatitis, acne vulgaris have been reported to 

increase during the pandemic period. Therefore, the importance of correct hygiene and care 

practices in the protection of skin microbiota should be emphasized. 

Keywords: Human skin microbiome; COVID-19 pandemic; Personal hygiene; Skincare. 
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COVİD-19 SALGINI SIRASINDA DERİ MİKROBİYOMUNUZA DİKKAT ETMENİZ 

NE KADAR ÖNEMLİ: KISA BİR İNCELEME 

Özet 

Giriş: Deri mikrobiyomu, insan organizmasının düzgün çalışmasını sürdürmede önemli bir rol 

oynamaktadır. Devam eden COVID-19 salgını, günlük olağanüstü ve bilinçsiz deterjan, 

antiseptik, el dezenfektanı kullanımına, sık sık el yıkama ve kişisel koruyucu ekipmanların uzun 

süre kullanılması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, 

deri mikrobiyomunun bu süreçte büyük ölçüde etkilenebileceği düşünülmektedir. Çeşitli 

araştırmalar, bilinçsiz hijyen uygulamalarının deri mikrobiyomundaki çeşitliliği azalttığını ve 

çeşitli hastalıklara neden olduğunu vurgulamaktadır. 

Amaç: Bu yazının amacı, deri mikrobiyomunun önemi, temizlik ürünlerinin bilinçsiz kullanımı 

ve yanlış uygulanan kişisel hijyen kuralları, koruyucu ekipmanların uzun süreli kullanımı gibi 

COVID-19 önleme tedbirlerinin deri mikrobiyomunu nasıl etkileyebileceği ve deri 

mikrobiyomunu korumak için ne tür önlemler alınabileceği konusunda bilgi vermektir. 

Method: Güncel ilgili yayınlar, PubMed, Scopus ve Google Scholar veri tabanında "İnsan 

derisi mikrobiyomu, Mikrobiyom ve COVID-19 Salgını, Deri mikrobiyomu ve Kişisel hijyen, 

Deri mikrobiyomu ve Deri bakımı" anahtar kelimeleri kullanılarak arandı. 

Sonuç: Literatürde, özellikle pandemi sırasında hijyenik önlemlerin deri mikrobiyomu 

üzerindeki etkilerinin araştırılmasına yönelik ilgi artmaktadır. Hijyen, küresel sağlığı koruyan 

temel bir faktördür ancak deterjan, antiseptik ve diğer ürünlerin olağanüstü günlük kullanımı 

ve bilinçsiz hijyen uygulamaları deri mikrobiyomunda istenmeyen etkilere neden olabilir. 

Pandemi döneminde kızarıklık, kaşıntı, akne rosasea, kontakt dermatit, basınç ürtikeri, folikülit, 

seboreik dermatit, akne vulgaris gibi dermatolojik hastalıkların artış gösterdiği 

değerlendirilmiştir. Bu nedenle, deri mikrobiyotasının korunmasında doğru hijyen ve bakım 

uygulamalarının önemine dikkat çekilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnsan derisi mikrobiyomu; COVID-19 pandemisi; Kişisel temizlik; Deri 

bakımı. 
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Giriş 

 Mikrobiyota; vücudumuzda yaşayan kommensal, simbiyotik ve patojenik 

mikroorganizmalardan (bakteriler, mantarlar, virüsler ve çeşitli ökaryotik mikroorganizmalar) 

meydana gelen ekolojik topluluklar, mikrobiyom ise; bu ekolojik toplulukları oluşturan 

mikroorganizmaların genomu olarak adlandırılmaktadır (Backhed ve diğ. 2005). Yapılan 

güncel çalışmalarda mikrobiyomun, dermatoloji de dahil olmak üzere insan sağlığı için 

önemine dikkat çekilmektedir (Sfriso ve diğ. 2020; Yu ve diğ. 2020; Skowron ve diğ. 2021). 

 İnsan derisi, Actinobacteria, Proteobacteria, Firmicutes ve Bacteroidetes filumlarının 

hakim olduğu oldukça bireysel mikrobiyota içerir ve bireyler arasında gözlenen farklılıklar 

nedeniyle "mikrobiyal parmak izi" olarak tanımlanır (Dreno ve diğ. 2016; Hoffmann, 2017; 

Bay ve diğ. 2020). İnsan derisi nemli, kuru ve sebasöz bölgelere ayrılmış olup, tüm bölgelerin 

farklı dağılımlarda bakteri düzeyinde Cutibacterium, Corynebacterium, Staphylococcus, 

mantar düzeyinde Malassezia ve demodeks akarı gibi artopodların paylaşmakta olduğu 

mikroorganizma ekosistemi vardır (Byrd ve diğ. 2018). Yapılan çalışmalarda sebasöz bölgelere 

Cutibacterium ve Staphylococcus, nemli bölgelere ise Corynebacterium ve Staphylococcus 

bakterilerinin kolonize olduğu bildirilmiştir (Grice ve diğ. 2009). Ayrıca, kuru bölgelerin 

Corynebacterium, Cutibacterium, Staphylococcus ve Proteobacteria dahil olmak üzere 

çeşitlilik gösteren, düşük miktarda bakteri içerdiği değerlendirilmiştir (Byrd ve diğ. 2018). 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) temelli teknikler ile deri mikrobiyotasındaki çoğu bakteri 

grubu ve mantar çeşitliliği incelenmiştir (Findley ve diğ. 2013; Kong ve Segre, 2017) ancak, 

virüs kompozisyonuna ilişkin sınırlı veriler olmakla birlikte, çalışmalar hala devam etmektedir 

(Hannigan ve diğ. 2015). 

 Yapılan çeşitli çalışmalarda, sağlıklı bireylerin yanında atopik dermatit, akne vulgaris, 

ekzema, psoriazis gibi değişik hastalık gruplarında da deri mikrobiyomu incelenmiştir. Atopik 

dermatitli hastalarda özellikle Staphylococcus aureus ve Staphylococcus epidermidis bakteri 

türlerinin yoğun olduğu (Kong ve Segre, 2012), ekzemalı hastalarda Clostridium çeşitleri ve 

Serratia marcescens bakteri türlerinin saptanmış, Candida ve Aspergillus mikrobiyal 

yüklerinin artmış olduğu bildirilmiştir (Oh ve diğ. 2013). Akne vulgaris hastalarında 

Cutibacterium acnes mikrobiyal yükünün atmış olmasının hastalık tablosu ile korele (Kang ve 

diğ. 2015) ve psoriyazisi olanlarda Corynebacterium, Staphylococcus ve Cutibacterium 

kolonizasyonunun yoğun olduğu belirlenmiştir (Alekseyenko ve diğ. 2013). 
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 Deri mikrobiyomunu konu alan çalışmalar, mikroorganizmalar arasındaki 

etkileşimlerin ve dış çevrenin mikrobiyom dengesi üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılmasına 

olanak tanımakla birlikte, sağlam bir deri mikrobiyotasının, fırsatçı patojen bakterilerin 

enfeksiyon başlatma ve yayma kabiliyetini sınırlayan önemli bir faktör olduğunu 

vurgulamaktadır (Knackstedt ve diğ. 2020; Callewaert ve diğ. 2021). Bu nedenle mikrobiyal 

çeşitliliği bozacak her türlü bireysel hijyen uygulamaları gibi dış etkenler, vücudun en önemli 

mikrobiyotalarından olan deri mikrobiyomunu etkilemekte, dolayısı ile genel vücut sağlığının 

bütünlüğü tehlikeye girmektedir. 

 

COVID-19 pandemisi ve deri mikrobiyomu 

 Günümüzde Dünya, özellikle hapşırma, öksürme, kontamine yüzeylerle temas ve 

solunum yoluyla hızla yayılan bir virüs olan, şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 

(SARS-CoV-2) ya da diğer deyişle Koronavirus Hastalığı 2019 (kısaca COVID-19) ile karşı 

karşıyadır (Hui ve diğ. 2020). Kişisel hijyen kurallarının öneminin halk sağlığı açısından 

farkındalığının arttırılması, virüsle mücadelede etkili bir faktördür. Bu nedenle, doğru hijyen 

uygulamalarına yönelik gerekli bilgilendirmelerin paylaşılması halk sağlığını korumada 

oldukça önemlidir (Phelan ve diğ. 2020; Xiao ve Torok, 2020).  

 Yapılan çeşitli çalışmalarda, günlük olağandışı deterjan, dezenfektan, antiseptik ve 

diğer temizlik ürünlerinin kullanılmasının deri mikrobiyotasındaki kompozisyonun 

disbiyozisine neden olduğu bildirilmiştir (Ejtahed ve diğ. 2020; Finlay ve diğ. 2021). Ayrıca, 

virüsle mücadelede önerilen ellerin sık sık yıkanması işleminde, formülasyonu deri yapısına 

uygun olmayan ürünlerin kullanılmasının; deri yüzeyinin hasar görmesi ve koruyucu işlevinin 

kaybomasına neden olabileceği için, fırsatçı bakterilerin enfeksiyonlarına zemin 

oluşturabileceği bildirilmiştir (Murillo ve Raoult, 2013; Prescott ve diğ. 2017; SanMiguel ve 

diğ. 2018; Kourtis ve diğ. 2019; Skowron ve diğ. 2021). 

Pandemi döneminde karşılaşılan deri hastalıkları 

 Aşırı kişisel hijyen bazen çeşitli dermatozlara neden olmasının yanı sıra, önceden 

mevcut deri hastalıklarının alevlenmesine de sebep olabilmektedir. Özellikle pandemi 

döneminde dermatoloji polikliniğine müracat eden hasta profilleri incelendiğinde; akne, 

egzama, alerji, atopik dermatit gibi çeşitli hastalıkların artmış olduğu gözlenmektedir (Masood 

ve diğ. 2020; Finlay ve diğ. 2021). Bir diğer başvuru nedeni ise, kişisel koruyucu ekipmanlara 
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bağlı özellikle sağlık çalışanlarında gelişen deri lezyonlarıdır. Sağlık çalışanlarında kişisel 

koruyucu ekipman ve özellikle yüz maskesi kullanımından dolayı akne ve rozasea gibi 

dermatozlarda artış saptanmıştır (Goldust ve diğ. 2020). 

 COVID-19 enfeksiyonu olan hastalarda deri lezyonları literatürde %2-20 arasında 

bildirilmiştir. COVID-19 ve deri bulguları literatüre göre beş ana başlıkta (ürtikeryal lezyonlar, 

livedo ve nekrozis, makülopapüler erüpsiyon, veziküler döküntü ve psödochilblain) 

sınıflandırılmıştır (Galván Casas  ve diğ. 2020; Türsen ve diğ. 2020). 

 Uzun süreli maske ve koruyucu gözlük kullanımına bağlı ortaya çıkabilecek istenmeyen 

deri reaksiyonları arasında deri kuruluğu, kontakt dermatit ve ürtiker saptanmıştır. Bunun 

yanında pandemi döneminde akne vulgaris, folikülit,  mevsimsel fasiyal dermatit, seboreik 

dermatit ve rozase gibi mevcut bir deri hastalığı varsa buna bağlı şikayetlerde artış gözlenebilir. 

Pandemi sürecinde hayatımızdaki değişiklikler ve bulaş endişesi strese neden olmuştur. 

Psikolojik stresin atopik ekzama gibi birçok deri hastalığında ortaya çıkarıcı etmen olmasının 

yanı sıra, hastalık belirtilerin alevlenmesine de yol açtığı bilinmektedir. Atopik dermatitli 

hastalarda deri mikrobiyotasının çeşitliliğinin kaybı, S. aureus kolonizasyonu ile birlikte 

hastalığın patogenezini şiddetlendiren önemli bir faktör olduğu bildirilmiştir (Sfriso ve diğ. 

2020).  

Deri antisepsisinde kullanılan maddeler ve deri mikrobiyomu 

 Pek çok çalışmada mikrobiyal çeşitliliğin sağlıklı deri için gerekli olduğu, deri 

mikrobiyomunun korunmasına yönelik hijyen kurallarının doğru uygulanması ve kullanılan 

dezenfektan, antiseptik, losyon, krem gibi ürünlerin seçiminin bilinçli olarak yapılması 

gerektiği vurgulanmaktadır (Dreno ve diğ. 2016; Callewaert ve diğ. 2021; Finlay ve diğ. 2021). 

Bu nedenle, başlıca antiseptik, dezenfektan gibi kavramların ve kullanım amaçlarının doğru 

bilinmesi, hem sağlıklı hem de çeşitli derinin problem tiplerine uygun terapötik yaklaşımların 

irdelenmesi gerekmektedir. 

 Pandemide sıkça kullanılan iki terimden biri olan antiseptik terimi; enfeksiyon etkeni 

olan mikroorganizmaları önlemek ya da bastırmak için canlı dokulara uygulanan maddeleri 

(biyosidleri), dezenfektan ise; cansız yüzeylerden enfeksiyon etkeni olan mikroorganizmaların 

yok edilmesi için uygulanan biyosidleri ifade etmektedir (Dolapçı, 2016). Hipokloröz asit, 

hipokloritler, klor, klor dioksit, sodyum tosilkloramid (Kloramin–T), sodyum 

dikloroizosiyanürat (NaDCC) dezenfeksiyon maddeleri olarak kullanılmaktadır. İzopropil veya 
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etanol alkol bazlı preparatlar, hipokloröz asit, povidon iyot ve klorheksidin ise antiseptik olarak 

tercih edilmektedir (Dvorak, 2005). 

 İzopropil veya etanol alkol bazlı preparatlar, hızlı buharlaşma özelliği sebebiyle deride 

kullanılan bileşenler olup, düşük iritasyon nedeniyle deri mikrobiyomunun çeşitliliğini 

etkilemediği çeşitli araştırmalarda gösterilmiştir (Edmonds-Wilson ve diğ. 2015; SanMiguel ve 

diğ. 2018). Ayrıca, etanol bazlı antiseptiklerin nispeten düşük spor ve virüsidal etkinlikleri 

nedeniyle, sıklıkla diğer maddelerle kullanılabilir olduğu bildirilmiştir (Foddai ve diğ. 2016; 

Golin ve diğ. 2020; Lin ve diğ. 2020). 

 Deri antisepsisinde en yaygın kullanılan ajanlardan biri olan povidon iyot, etanol bazlı 

antiseptik ile karşılaştırıldığında çeşitli virüsler (örn., Poliovirüs, Adenovirüs) üzerindeki 

etkileri daha yüksek olduğu değerlendirilmiştir (Steinmann ve diğ. 2012). Yapılan bir 

çalışmada, etanol (%78-95), propanol (%70-100) ve povidon iyot (% 0.23-7.5) uygulamalarının 

süspansiyon testinde koronavirüsleri etkili bir şekilde azalttığı bildirilmiştir (Kampf ve diğ. 

2020). Çeşitli çalışmalarda, klorheksidin glukonat ile yapılan deri antisepsisinin enfeksiyonları 

önlemede povidon iyot solüsyonlarına kıyasla daha etkili olduğu, söz konusu bu etkinin 

klorheksidinin, derinin stratum korneum tabakasına bağlanarak uzun süre etkinliğini koruması 

ile ilişkilendirildiği değerlendirilmiştir (Dvorak, 2005; Golin ve diğ. 2020). 

 İnsan savunma sisteminin bir parçası olan nötrofillerin, myeloperoksidaz aracılığı ile 

Hipokloröz asit (HOCl) oluşturarak antimikrobiyal aktivite göstermesi temel alınıp, temizlik ve 

dezenfeksiyon amacıyla yapay olarak üretilip kullanılabilmektedir. Yapılan çeşitli 

çalışmalarda, HOCl'nin antibakteriyel (Sakarya ve diğ. 2014), antiparaziter (Yildiz ve diğ. 

2018; Yildiz ve diğ. 2020) ve antiviral etkilere sahip olduğu değerlendirilmiştir (Park ve diğ. 

2007; Kampf ve diğ. 2020). Ayrıca, açık yaralarda enfeksiyon etkenlerinin mikrobiyal 

yüklerinin azaltılmasında etkili bir ajan olduğu (Sakarya ve diğ. 2014) ve COVID-19 virüslerini 

1 dakikadan daha kıza bir zamanda etkisiz hale getirdiği gösterilmiştir (Kampf ve diğ. 2020). 

 Geleneksel sabun kullanımının araştırıldığı çalışmalarda, ellerdeki Clostridioides 

difficile sporlarının sayısının önemli ölçüde azaldığı (Kundrapu ve diğ. 2014) ve susuz 

dezenfektan ürünlere göre mikroorganizmaların uzaklaştırılmasında daha etkili olduğu 

bildirilmiştir (SanMiguel ve diğ. 2018). Sabuna eklenen benzalkonyum klorür ve 

triklokarbanın, grup A Streptokokların mikrobiyal yüklerini sınırladığı (Two ve diğ. 2016) ve 

çinko pirition (ZPT) içeren formüllerin, S. aureus yükünü azaltarak atopik dermatitli hastalarda 

deri mikrobiyom yapısını koruduğu bildirilmiştir (Moskovicz ve diğ. 2020). 
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 Güncel çalışmalar irdelendiğinde, dezenfektan ve antiseptik ürünlerin yeterli etkinliği 

gösterebilmesi için uygun yoğunlukta ve etki süresinde kullanılması gerektiği (Claesen, 2018; 

Golin ve diğ. 2020) ve bilinçsiz kullanımın, deri mikrobiyotasındaki yerleşik bakteriler arasında 

antibiyotik direnç genlerinin yatay transferini indüklenmesine sebep olabileceği, deri 

dokusunun doğal dengesinin bozulmasıyla çeşitli deri enfeksiyonların tetiklenebileceği 

bildirilmiştir (Jutkina ve diğ. 2018). 

Pandemi döneminde deri mikrobiyotasını nasıl korumalıyız? 

 Yapılan bazı çalışmalarda probiyotik ve prebiyotiklerin, deri mikrobiyotasının 

korunmasında (França, 2020; Yu ve diğ. 2020), kronik deterjan maruziyetinin toksik etkilerinin 

azaltılmasında (Zang ve diğ. 2019), atopik dermatit, seboreik dermatit, akne ve rozasea gibi 

deri hastalıklarının tedavisinde etkili olduğu bildirilmiştir (Bowe ve Logan, 2011; Muizzuddin 

ve diğ. 2012; Jung ve diğ. 2013; Paetzold ve diğ. 2019). Ayrıca, probiyotik, prebiyotikler, 

niasinamid ve diğer doğal içerikler ile deri mikrobiyomunun korunmasına, kuru, hassas gibi 

deri problemlerinin giderilmesinde katkı sağlayabileceği değerlendirilmiştir (Dimarzio ve diğ. 

2008; Percival ve diğ. 2012; Knackstedt ve diğ. 2020).  

 Pandemi döneminde deri mikrobiyotasının korunmasına yönelik uygulanabilecek çeşitli 

pratik çözümler aşağıdaki gibidir. 

● Yıkama sırasında su sıcaklığının, irritan kontakt dermatitin tetiklenmesi üzerinde 

önemli bir etkisi bulunmaktadır ve sık sık sıcak su kullanımı aşırı kuru deriye yol 

açabilir. Aşırı kuru deri, irritasyon ve enflamasyona neden olabilir ve böylece irritan 

kontakt dermatiti arttırabilir. Aşırı sıcak su ile duş almaktan kaçının ve genellikle her 

duştan sonra nemlendirici uygulayın.   

● Günlük hayatta sabunlar ve diğer alkali deterjanların neden olduğu deri bariyerinin 

kalıcı zarar görmesini azaltmak için nemlendirici bileşenler içeren köpüksüz temizlik 

ürünleri kullanın (WHO, 2020). 

● El hijyeni için üretilen uygun dezenfektanlar kullanmaya çalışın. Sık el yıkama ve 

dezenfektan kullanımı mevcut el dermatitini kötüleştirebilir. El yıkamada koruyucu 

madde içermeyen duyarlılandırma potansiyeli olmayan ya da minimal olan sabunlar 

kullanılmalıdır. Klasik sabunlar yerine gliserin içeren alkol bazlı el solüsyonlarının 

kullanımı da alternatif olarak değerlendirilebilir. Gün içinde her el yıkama sonrası 

kokusuz, hafif nemlendiriciler ve yatmadan önce yine kokusuz lipitten zengin 
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nemlendirici kullanın. Aktif el dermatiti durumlarında hafif topikal steroidli kremler 

duruma yardımcı olabilir. Virüs yayılmasına karşı başarılı bir savunma sağlamak ve 

aynı zamanda deri reaksiyonu riskini azaltmak için yumuşak sabun kullanarak el yıkama 

alışkanlıklarını değiştirmek önemlidir. Düzenli olarak iyi bir el kremi sürün ve daha 

uzun süre eldiven takmaktan kaçının. Lateks eldivenlerin içinde pamuk eldiven 

kullanılması, lateks alerjisi olanlar için kaşıntı veya tahrişe karşı korumaya yardımcı 

olacaktır. 

● Hijyen açısından, kağıt havlular hava kurutuculardan daha uygundur. Eller ıslak veya 

nemli bırakılmamalıdır. Tek başına su bazlı bir nemlendirici kullanımından kaçının, 

çünkü su buharlaştıkça kuruluğa neden olabilir ve transepidermal su kaybını artırabilir. 

● Vazelin gibi nemlendiriciler etkilidir, fakat seramid, kolesterol ve serbest yağ asitleri 

gibi stratum korneum lipidlerini içeren kremlerin bariyer fonksiyonundaki iyileşmeyi 

hızlandırdığı gösterildiği için bu tarz ürünleri öncelikli olarak kullanabilirsiniz. 

● Uygun boyutta maske ve koruyucu gözlük takmak, maskeyi ve koruyucu gözlüğü aynı 

yerlere bası yapmayacak ve sürtünmeyecek şekilde kullanmak ve kişisel koruyucu 

ekipmanları takmadan topikal nemlendirici kullanmak basınç hasarına karşı 

alınabilecek önlemlerdir. Kaşıntı veya batma hissi oluşturuyorsa başka malzemelerden 

üretilmiş maskeler denenmelidir.  

● Günlük olarak yüzü, deriye uygun temizleyici kullanarak yıkamak ve maske takmadan 

önce yüz tipinize uygun nemlendirici uygulamak, cildin irritasyonunu ve yağlanmasını 

azaltacaktır.  

● Yüzü etanol gibi tahriş edici maddelerle yıkamaktan kaçının. 

● Dudak kuruluğu deri bariyerinin bozulmasına neden olduğu için, bakterilerin 

çoğalmasına sebep olabilir. Bu sebeple, maske kullanım öncesi ve sonrası dudak 

nemlendirici uygulaması olası kuruluğu engelleyecektir. 
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Sonuç 

 Deri mikrobiyomuna ilişkin mevcut literatür çalışmalar irdelendiğinde; deri 

mikrobiyotasının, patojenik mikroorganizmaların kolonizasyonunu engellemede ve bağışıklık 

sistemlerini modüle etmede önemli role sahip olduğu değerlendirilmiştir. Bu nedenle, pandemi 

sürecinde kişisel hijyen uygulamalarında tercih edilen ürünlerin içerikleri, kullanım miktar ve 

sürelerine dikkat edilmesi, deri mikrobiyomunu bozabilecek, hasar görmesi ve koruyucu 

işlevinin kaybomasına neden olabilecek uygulamalardan kaçınılması önerilmektedir.  
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Toprak İşleme Makinelerinde Aşınma Çalışmalarının Değerlendirilmesi ve Sektörün 

Durumu 

 

Aysel YAZICI1 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Turgutlu Meslek Yüksekokulu,  

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Turgutlu-MANİSA 

 

Özet 

Toprak işleme organlarında meydana gelen abrasif aşınma miktarı, işleme organlarının 

üretiminde kullanılan materyalin mikroyapı ve mekanik özelliklerine, toprak koşullarına, sürüm 

hızı ve sürüm derinliği gibi işletme koşullarına bağlı olarak değişir. Toprak işleme 

makinelerinde meydana gelen aşınma nedeniyle, her yıl milyonlarca dolarlık bir ekonomik 

kaybın meydana geldiği tahmin edilmektedir. Toprak işleme alet ve makineleri arasında en 

yaygın kullanılan alet kulaklı pulluk olup, pulluk uç demiri en yüksek aşınma oranına sahiptir. 

Toprak işleme aletlerindeki aşınma kayıpları yalnızca malzeme, enerji ve işçilik kayıplarının 

neden olduğu ekonomik kayıplarla sonuçlanmaz. Aşınmanın neden olduğu en önemli 

sorunlardan biri, toprak işlemenin agroteknik esaslar doğrultusunda yapılamamasıdır. Bu 

çalışmada, toprak işleme organlarında aşınma kayıplarının azaltılmasına yönelik yapılan 

çalışmalar incelenerek, sektörün Ülkemizdeki durumu ve araştırma bulgularının sektöre 

aktarılmasındaki zorluklar ve kısıtlamalar değerlendirilmiştir. Küçük-orta ölçekli tarımsal 

işletmelerin zayıf ekonomik satın alma gücünü ve küçük-orta ölçekli imalatçıların zayıf mali 

yapılarını güçlendirecek politikaların geliştirilmesi, kalite bilincinin ve kamu-üniversiteler-özel 

sektör arasında işbirliğinin geliştirilmesi önerilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Toprak İşleme Makineleri; Aşınma; Küçük-Orta Ölçekli Tarımsal 

İşletmelerin Problemleri; Tarım Makineleri Üreticileri. 
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Review of Wear Studies on Tillage Machines and the Situation of the Sector 

 

Abstract  

The abrasive wear of the tillage tool depends on the mechanical and microstructural properties 

of the metal, on the soil conditions, and on the operating conditions, such as the forward speed, 

the plowing depth. It is estimated that millions of dollars are being lost every year as a result of 

wear losses in agricultural tillage tools. The moldboard plow is the most common soil tillage 

tool and plowshare has the highest wear rate in soil tillage applications. Wear losses in tillage 

tools do not only result in economic losses caused by material, energy, and labor losses. One of 

the most important problems caused by wear in tillage tools is that the tillage cannot be done in 

accordance with agrotechnical demands. In this study, studies conducted to reduce wear losses 

in tillage tools are examined, and the situation of the sector and the difficulties and constraints 

in transferring the research findings to the agricultural sector are evaluated for Turkey. The 

development of policies to strengthen the weak economic purchasing power of small-medium 

scale farms, and the weak financial structures of small-medium scale manufacturers, 

improvement of quality awareness, and the development of cooperation between public-

universities-private sectors can be suggested. 

 

Keywords: Tillage Tools; Wear; Problems of Small- Medium Scale Farms; Agricultural 

Machinery Manufacturers.  
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1. Giriş 

Toprak işleme tarımsal üretim sürecinin önemli ve maliyetli girdilerinden birisi olup, 

toprak işlemenin üretim girdilerindeki payı %25-30’lara kadar ulaşmaktadır. Toprağın 

işlenmesinde kullanılan alet ve makineler ile toprak arasındaki etkileşimin açıklanması ve 

aşınma kayıpları, yıllardır araştırıcıların ilgisini çeken bir konu olmuştur. Toprak işleme 

organlarında meydana gelen aşınma miktarı; işleme organlarının üretiminde kullanılan 

materyalin özellikleri, toprak koşulları, sürüm hızı ve sürüm derinliği gibi parametrelere bağlı 

olarak değişir. Aşınma miktarı, işleme organlarının üretiminde kullanılan materyalin; kimyasal 

bileşim, mikroyapı, sertlik, mukavemet ve tokluk gibi özellikleri, sürümün yapıldığı toprağın; 

tipi, direnci, sıkışıklığı, yoğunluğu, nem içeriği, kaya ve çakıl içeriği gibi özellikleri, sürüm hız 

ve derinliği, işleyici ucun geometrisi ve yüzey özellikleri gibi unsurlardan etkilenir (Yu ve 

Bhole 1990; Owsiak, 1997; Natsis ve diğ, 1999). Toprağı işleyen organlarda meydana gelen 

aşınma kayıpları sadece malzeme, enerji ve işgücü kayıplarının neden olduğu ekonomik 

kayıplara neden olmaz, toprak işlemenin agroteknik isteklere uygun olarak yapılamaması 

sonucunu doğurur. Aşınmış ancak değiştirilmeden kullanılan pulluk uç demirleri, toprağı 

kesemeyip sadece öteleme yapacağından pulluk tabanı oluşumunu hızlandırır. Toprak işleme 

aletlerinin körelmiş kesici kenarları toprakta sıkışmaya neden olur. Aşınan uç demiri çeki 

kuvveti ihtiyacını (Erdiller ve Çetinkaya, 1994; Fielke 1996) ve yakıt tüketimini arttırır. 

Aşınmış uç demirinin çizide tutunması zorlaşır. 

 Bu çalışmanın amacı, toprak işleme organlarında aşınma konusunda yapılan çalışmaları 

incelemek, sektörün halihazırdaki durumu ve araştırma bulgularının sektöre aktarılmasındaki 

zorluk ve kısıtları değerlendirmektir. 

 

2. Literatür Bildirişleri 

Toprak işleme organlarının üretiminde kullanılan farklı malzemelerin (Mutaf ve 

Ulusoy, 1977; Quirke ve diğ, 1988; Murthy, 1988 Kushwaha ve Shen, 1991; Banaj ve diğ, 

2000; Bhakat ve diğ, 2004; Mohsenin ve Womochel, 2005; Chahar, 2006; Mahapatra, 2007; 

Bhakat ve diğ, 2007; Bobobee ve diğ, 2007; Kaur ve diğ, 2011; Stawicki ve diğ, 2017) aşınma 

üzerindeki etkisi birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. Toprak işleme organının 

imalatında kullanılan çeliğin kimyasal bileşimi (karbon içeriği ve alaşımla düzeyi) aşınma 

direncini etkilemektedir. 
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Isıl işlem; bir malzemenin özelliklerini ve içyapısını değiştirmek amacıyla, o 

malzemeye belli bir sıcaklık-zaman programı dahilinde uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleri 

sırasıdır. Çelikler istenilen mikro-yapı ve mekanik özellikleri ısıl işlemler ile sağlarlar. Isıl 

işlem uygulamalarının (Zink ve diğ, 1936; Mutaf ve Ulusoy, 1977; Owsiak, 1997; Ferguson ve 

diğ, 1998; Gupta ve diğ, 2004; Yazıcı, 2012; Alwan ve Hussan, 2014; Březina ve diğ, 2018; 

Singh ve diğ, 2018) ve termo-kimyasal yüzey sertleştirme ısıl işlemlerinin (Yazıcı, 2011a; 

Pyndak ve Novikov, 2016; Yazıcı ve Çavdar, 2017; Novikov ve diğ, 2018) aşınma üzerindeki 

etkisi araştırmacılar tarafından ortaya konulmuştur. Doğru yapılan ısıl işlemler ile materyalin 

aşınma direncinin geliştirilebildiği literatürden anlaşılmaktadır. 

Metal ve alaşımlarının arzu edilen aşınma dayanım özelliklerini sağlayamadığı 

durumlarda, malzemelerin yüzeyleri istenen özellikleri sağlayacak bir malzeme ile kaplanır. 

Teflon kaplamalar (Cooper ve McCreery, 1961; Fox ve Bockhop, 1965), alümina seramik 

kaplamalar (Foley ve diğ, 1984; Foley ve diğ, 1988), emaye kaplamalar (Salokhe ve diğ,  1999), 

poliamid ve polietilen kaplamalar (Ali ve Ezzat,1994; Tabrizi ve diğ, 2017; Waheed ve Ezzat, 

2017), kompozit kaplamalar (Jia ve Ling, 2005), WC–Co ve Al2O3/TiO2 (+NiAl) kaplamalar  

(Karoonboonyanan ve diğ,  2007), krom, nikel nitrür ve titanyum kaplamalar ( Nalbant ve 

Palalı, 2011), WC-Co-Cr, Cr3C2NiCr kaplamalar (Kang ve diğ,  2012), nano kaplamalar 

(Marani ve diğ, 2019), titanyum nitrür (TiN) kaplamalar (Kelly ve diğ,  2007; Malvajerdia ve 

diğ, 2019), ve FenB–Fe–B borür kaplamalar (Chernoivanov ve diğ, 2015) gibi çeşitli 

kaplamaların toprak işleme organlarında meydana gelen aşınma üzerindeki etkisi 

araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Sert dolgu kaynağı işleminde de, aşınmaya maruz kalacak 

yüzey çeşitli bileşimlerdeki sert alaşımlarla doldurulur-kaplanır. Dolgu kaynağının (Marin ve 

Tomescu, 1972; Bayhan, 2006; Yazıcı, 2011b; Hrabe ve Müller, 2013; Kang ve diğ, 2014; 

Kolomeichenko ve Titov, 2014; Hrabě ve diğ, 2015; Singh ve diğ, 2020) aşınma üzerindeki 

etkisi birçok çalışma ile ortaya konulmuştur. Toprağı işleyen organların uç kısımlarına dolgu 

yapılarak sağlanan sertleştirme-kaplama işlemlerinin, aşınmanın azaltılmasında etkili olduğu 

literatürden anlaşılmaktadır.  

Toprak koşullarının (Zink ve diğ, 1936; Mitsuhasi ve diğ, 1950; Richardson, 1967; 

Karamış, 1985; Murthy, 1988; Fielke ve diğ, 1993; Milos ve diğ, 1993; Kurchania, 1997; 

Ferguson ve diğ, 1998; Owsiak, 1999; Bobobee ve diğ, 2007; Mahapatra, 2007; Fouda ve 

Tarhuny, 2007: Natsis ve diğ, 2008) ve sürüm parametrelerinin (Kühne, 1931; Koszeghy, G. 

1964; Quick ve diğ, 1979; Karamış, 1985; Kurchania, 1997; Chahar, 2006; Korucu ve Arslan, 
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2008; Gupta ve diğ, 1989) aşınma üzerindeki etkisi araştırmacılar tarafından incelenmiştir. 

Toprağın tipi, direnci, sıkışıklığı, yoğunluğu ve nem içeriği gibi unsurlar aşınma üzerinde 

etkilidir. 

Toprak işleme organının şekil, kesme açısı ve kesme kenarı kalınlığı gibi 

parametrelerinin (Mitsuhasi ve diğ, 1950; Stroppal, 1961; Fielke, 1996; Gupta ve diğ, 1989; 

Zheng ve diğ, 1996; Bobobee ve Gebresenbet, 2007; Mahapatra, 2007; Korucu ve Arslan, 2008; 

Kaur ve diğ, 2011) ve uç demirlerinin üretim biçimlerinin (Yazıcı, 2011b; Yazıcı ve Çavdar, 

2017) aşınma üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Toprak işleyici organların şekil ve üretim 

biçimlerinin aşınma üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik çalışmaların daha sınırlı düzeyde 

kaldığı literatürden görülmektedir. Son yıllarda, toprak işleyici organlarda aşınmanın 

modellenmesine yönelik çalışmalarda yürütülmektedir (Goel, 2013; Bedollaa ve diğ, 2018; 

Sukumaran ve diğ, 2019). Gerçekçi aşınma modelleri işin teknik ve ekonomik optimizasyonuna 

katkı sağlayacaktır. 

 

3. Araştırma Bulgularının Tarım Sektörüne Ulaşmasındaki Zorluklar ve Çözüm 

Önerileri 

Halihazırda imalat sektörüne baktığımızda, geleneksel imalat süreçlerinin emek yoğun 

olduğu (örneğin, parçanın istenen boyutlarda çelik levhalarden kesimi, vida ve benzeri 

deliklerin açılması, sıcak şekillendirme-parçaya son şeklinin verilmesi gibi birçok işlem adımı 

birbirini takip etmektedir) ve su verme + temperleme ısıl işlemlerinin yaygın olarak uygulandığı 

görülmektedir. Aşınmaya dayanıklı malzeme seçimi ve kullanımı, görece yüksek maliyetli 

kaplamaların-yüzey işlemlerin uygulanması imalatçıya ek maliyetler oluşturmaktadır. 

Maliyetlerin yanı sıra, küçük-orta ölçekli firmalarda teknik personel istihdamının yetersiz yada 

hiç olmaması nedeniyle, imalatçıların alanda yaşanan teknik, bilimsel gelişmelerin seyrinden 

haberdar olma düzeyi oldukça sınırlıdır.  

Bilimsel gelişmelerin ve bulguların pratiğe aktarılmasında karşılaşılan kısıtlar ve çözüm 

önerileri; konunun paydaşlarıyla ilişkili olarak, tarımsal işletmelerin yapısal sorunları ve çözüm 

önerileri, imalatçı firmaların yapısal sorunları ve çözüm önerileri, ve sektörü düzenleyen 

politikalar olmak üzere üç ana başlık altında incelenebilir: 
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- Tarımsal işletmelerin yapısal sorunları  ve çözüm önerileri 

Ülkemizde tarımsal işletme başına düşen tarım arazisi sayısı 5.9, ortalama parça 

büyüklüğü 12.9 dekardır. Ülkemizde tarımsal işletmelerin %80.7'si 100 dekardan küçük işletme 

büyüklük gruplarında yer almaktadır ve işletmelerin üçte biri 20-50 dekar arazi büyüklüğüne 

sahiptir (TUİK 2016; TARMAKBİR, 2020). Küçük-orta ölçek büyüklüğüne sahip tarımsal 

işletmelerin zayıf ekonomik alım gücü görece pahalı alet ve ekipman alımını sınırlamaktadır. 

Tarımsal işletmelerin sosyo-ekonomik refah düzeyini yükseltecek politikaların geliştirilmesi; 

küçük ve parçalı işletmeler için tarımsal üretim ve ticaret politikaları, kooperatifçiliği 

destekleyici düzenlemeler, makine-ekipman destekleri, ortak makine kullanımının teşvik 

edilmesi, makine parklarının geliştirilmesi, yüksek donanımlı yüksek kapasiteli makinelerin 

kullanımına olanak sağlamak için çiftlik sınırlarının sanal olarak kaldırılması, sübvansiyonlu 

tarımsal krediler, çiftçilere etkili tarımsal danışmanlık hizmeti sağlanması ve çiftçi eğitimi 

politikaları önem taşımaktadır (TAGEM, 2018; TARMAKBİR, 2020).  

 

- İmalatçı firmaların yapısal sorunları ve çözüm önerileri 

Sektör firma ölçeği bakımından, KOBİ’lerden ve az sayıdaki büyük ölçekli firmalardan 

oluşmaktadır (TAGEM, 2018; TARMAKBİR, 2020). Sektörde çok sayıda ve mali olarak 

yetersiz olan küçük ölçekli işletmelerde üretim yapılması, sektörel düzeyde Ar-Ge sürecini ve 

inovasyona dayalı üretimi olumsuz etkilemektedir. Küçük-orta ölçekli firmalarda teknik 

personel istihdamı yetersizdir ya da hiç yoktur. Ar-Ge için önemli bir tamamlayıcı etken 

olabilecek üniversite-sanayi işbirliği ise yeterince sağlanamamaktadır. İmalatçı firmaların Ar-

Ge, teknolojik-üretim alt yapılarını yenileme, teknik personel istihdam desteği gibi araçlarla 

teşvik edilmesi, üniversite-sanayi işbirliğini destekleyici politikalar (TARMAKBİR, 2020), 

araştırma bulgularının sektöre aktarılmasına yönelik projeler geliştirilmesi, firmaların 

kümelenmesini ve uzmanlaşmalarını teşvik edecek politikaların geliştirilmesi önerilebilir. 

Makine üreticilerinin birleşme ve satın almalarla genişlemeleri, ihracata yönelik stratejileri 

benimsemeleri ve geniş satış ağlarına sahip olmaları pazarda rekabet güçlerini artıracaktır. 

Ancak ekonomik mali göstergeleri iyileşmiş firmalar Ar-Ge yatırımlarına yönelebilir. 

 

 -Sektörü düzenleyen politikalar 

Sektörünün desteklenmesine ve kalkındırılması yönelik politikaların geliştirilmesi, 

makine üretim maliyetleri azaltmak için otomasyona uygun yeni bilgi ve üretim teknolojilerinin 
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kullanımının teşvik edilmesi, ve kamu-üniversite-sanayi işbirliğini destekleyici politikalar 

geliştirilmelidir.  

4. Sonuç 

Küçük-orta ölçek büyüklüğüne sahip tarımsal işletmelerin zayıf ekonomik alım gücünü 

güçlendirecek politikaların geliştirilmesi, makine-ekipman destekleri, ortak makine 

kullanımının teşvik edilmesi, makine parklarının geliştirilmesi ve etkin çiftçi eğitimi, 

Küçük-orta ölçek büyüklüğüne sahip imalatçıların zayıf mali yapılarını güçlendirecek 

politikaların geliştirilmesi, firmaların kümelenmesini ve uzmanlaşmalarını teşvik edecek 

politikalar, otomasyona uygun yeni bilgi ve üretim teknolojilerinin kullanımının teşvik 

edilmesi, 

Kamu-üniversite-özel sektör arasında işbirliği içerisinde bilgi üretimi ve bilgi transferin 

teşvik edilmesi önerilebilir. 
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YENİ TİP KORONAVİRÜS ENFEKSİYONU PANDEMİSİ SÜRECİNDE 

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNE UZAKTAN EĞİTİM PENCERESİNDEN BİR BAKIŞ 

Nihal TAŞKIRAN 

Özet 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüs enfeksiyonunun pandemi olarak ilanını takiben 

enfeksiyonun yayılımını engellemek için ulusal ve uluslararası düzeyde alınan en önemli 

önlemlerden biri sosyal izolasyon ve sokağa çıkma sınırlamaları olmuştur. Kuşkusuz bu 

sınırlamalar ulaşım, gıda, ekonomi, sağlık vb. birçok alanla birlikte eğitimi de etkilemiştir. 

Koronavirüs enfeksiyonu pandemisinin eğitim alanına en büyük etkisi sosyal izolasyonun bir 

gerekliliği olarak yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle yaşanmıştır. Bu sürecin özellikle 

uygulama alanı sağlık kurumları olan hemşirelik öğrencileri üzerindeki etkileri daha önemlidir. 

Öğrenci mağduriyetini önlemek ve eğitimin sürekliliğini sağlamak amacıyla eğitimde hızlı ve 

ani gerçekleşen bu değişim şüphesiz birtakım kolaylıklar sağladığı gibi bazı zorlukları da 

beraberinde getirmiştir. Merkezinde insanın olduğu hemşirelik mesleğinin uzaktan eğitim 

yoluyla öğretilmesi iyi öğrenilemeyen becerilerin hatalı ya da eksik gerçekleştirilmesine bağlı 

olarak gelecekte bakım kalitesi ve hasta güvenliği açısından çok ciddi riskler teşkil etmektedir. 

Uzaktan eğitim kapsamında klinik uygulamaların gerçekleştirilememesi öğrencilerin; hastane 

ortamını tanımalarına, hemşirelik uygulamalarını deneyimlemelerine, hasta ve sağlık ekibinin 

diğer üyeleri ile iletişim kurmalarına engel olmaktadır. Öte yandan hemşirelikte uzaktan eğitim 

fiziki koşulların yetersizliği ve öğrenci sayılarının fazla olması nedeniyle etkin şekilde 

yürütülemeyen teorik ve laboratuvar uygulamaları derslerinin yürütülmesinde etkili bir yöntem 

olabilir. 

Bu derleme, sağladığı avantajlar/dezavantajlar çerçevesinde uzaktan eğitimin yükseköğretim 

ve hemşirelik eğitimi üzerindeki etkilerini irdelemeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: COVID-19, uzaktan eğitim, hemşirelik eğitimi 
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Abstract 

Following the announcement of the coronavirus infection as a pandemic by the World Health 

Organization, the most important avoiding has been social isolation and curfew restrictions that 

taken nationally and internationally to prevent the spread of the infection. Undoubtedly, these 

limitations has also affected many areas such as astransportation, food, economy, health along 

with education. The greatest impact of the coronavirus infection pandemic on education was 

experienced due to the interruption of face-to-face education as a necessity of social isolation. 

The effects of this process on nursing students are more important, whose field of application 

is health institutions. In order to prevent student victimization and to ensure the continuity of 

education, this rapid and sudden change in education undoubtedly provided some convenience 

and brought some difficulties. Teaching the nursing profession, which involves people at its 

center, through distance education has serious risks in terms of quality of care and patient safety 

in the future due to the incorrect or incomplete realization of skills that are not well learned. 

Impossibility of distance education for clinical applications prevents recognition hospital 

environment, experiencing nursing practices, and communicating with patient and other 

members of the  healthcare team of students. But, distance education in nursing can be an 

effective method for conducting theoretical and laboratory practice courses that cannot be 

carried out effectively due to the inadequacy of physical conditions and the high number of 

students. 

This review aims to examine the effects of distance education on higher education and nursing 

education within the framework of its advantages/disadvantages. 
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Giriş 

Beta-koronavirüs ailesi içinde yer alan ve ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde 

başladığı bildirilen Koronavirüs enfeksiyonu (COVID-19), hızlı bulaş yeteneği nedeniyle çok 

sayıda kişinin enfekte olmasına, yüksek düzeyde morbidite ve mortaliteye neden olmuştur 

(Adams & Walls, 2020). COVID-19’un 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

pandemi olarak ilanını takiben enfeksiyonun yayılımını engellemek için ulusal ve uluslararası 

düzeyde alınan en önemli önlemlerden biri sosyal izolasyon ve sokağa çıkma sınırlamaları 

olmuştur. Kuşkusuz bu sınırlamalar ulaşım, gıda, ekonomi, sağlık vb. birçok alanla birlikte 

eğitimi de etkilemiştir. (Seven & Abban, 2021).   

COVID-19 pandemisinin eğitim alanına en büyük etkisi sosyal izolasyonun bir gerekliliği 

olarak yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle yaşanmıştır. (Şanlı vd., 2021). Ülkemizde 16 

Mart 2019 tarihinden itibaren yükseköğretimde yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim 

sürecine geçilmiştir. Bu doğrultuda 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ortalarında 

teorik ya da uygulama ayırımı yapılmaksızın derslerin tamamı uzaktan eğitim yöntemiyle 

yürütülmeye başlanmıştır. Pandeminin devam etmesi nedeniyle üniversitelerin olanakları 

ölçüsünde halen çevrimiçi senkron/asenkron ya da hibrit şekilde uzaktan eğitim sürecine devam 

edilmektedir (Mucuk vd., 2021; Kürtüncü & Kurt, 2020). Öğrenci mağduriyetini önlemek ve 

eğitimin sürekliliğini sağlamak amacıyla eğitimde hızlı ve ani gerçekleşen bu değişim şüphesiz 

birtakım kolaylıklar sağladığı gibi bazı zorlukları da beraberinde getirmiştir.  

Bu derleme, sağladığı avantajlar/dezavantajlar çerçevesinde uzaktan eğitimin yükseköğretim 

ve hemşirelik eğitimi üzerindeki etkilerini irdelemeyi amaçlamaktadır. 

Uzaktan Eğitim 

Türkiye’de uzaktan eğitim yükseköğretim düzeyinde ilk olarak 1974 yılında Anadolu 

Üniversitesi bünyesinde başlamıştır (Başaran vd., 2020). Başlangıcı çok eskilere 

dayanmamakla birlikte günümüzde pek çok üniversitede ön lisans, lisans ve yüksek lisans 

düzeyinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca yüz yirmi üniversitenin bünyesinde uzaktan 

eğitim araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır (Karadağ & Yücel, 2020). Uzaktan 

eğitim, farklı ortamlardaki öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci, öğrenci-içerik arasında 

teknolojiden yararlanarak etkileşim kurmayı sağlayan bir eğitim felsefesidir. Bilgisayar tabanlı 
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öğretim, online öğretim, elektronik öğretim gibi türleri bulunmaktadır (Altıparmak vd., 2011; 

Moore et al., 2011).  

Uzaktan eğitim, eğitimci ve öğrenciye sunduğu imkanlar açısından öğretimde birçok kolaylık 

ve avantaj sağlamaktadır. Özellikle her bireye aynı eğitim imkanını sunması nedeniyle eğitimde 

fırsat eşitliği sağlaması önemli avantajlarındandır. Ancak bu avantaj aynı zamanda bireye özgü 

farklılıklardan kaynaklanabilecek eğitim gereksinimlerine müdahale edilmesini 

engellediğinden bir sınırlılık olarak da karşımıza çıkmaktadır (Öztürk, 2015; İşman, 2011). 

Ayrıca zamandan ve mekandan bağımsız şekilde düşük maliyetler ile çok sayıda öğrenciye aynı 

anda ulaşma, bilgiyi hızlı yayma ve bireyin eğitim hakkından mahrumiyetini önleme, internet 

üzerinden iş birliğine olanak sağlama, bireysel öğrenmeyi destekleme, ileri teknoloji kullanma 

fırsatı verme ve bilgileri güncelleyebilme konusunda önemli avantajlar sağlamaktadır (Özbay 

& Çınar, 2020; Kahyaoğlu Süt & Küçükkaya, 2016; Şenyuva, 2013). Aynı zamanda 

öğrencilere, ders ile ilgili materyale daha sonraki zamanlarda da erişebilme fırsatı vererek  

öğrencinin kendi öğrenme hızına uygun bir şekilde  öğrenmesine imkan sağlamakta ve 

öğrencinin derse kendini rahat hissettiği ortamdan katılması öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır 

(Basit, 2019). Ayrıca çoklu ortam materyalleriyle (grafik, metin, hareketli resim, ses, 

animasyon, video vb.) desteklenmiş uzaktan eğitimin, öğrencilerin kendi öğrenmeleri üzerinde 

kontrol sahibi olmasını sağlayarak motivasyonunu ve kavrama gücünü artırdığı bildirilmektedir 

(Basit, 2019; Turğut & Yenilmez, 2011). Bir literatür inceleme çalışmasında, öğrencilerin 

geleneksel eğitime kıyasla online öğretim yöntemlerinden üst düzey memnuniyet duydukları 

bildirilmiştir (McCutcheon et al., 2014). Özbay ve Çınar (2020)’nin çalışmasında hemşirelik 

öğrencileri, çalışma zamanının esnek olması ve istenilen her yerden eğitime devam edebilme 

imkanın olması açısından uzaktan eğitimi avantajlı bulduklarını ifade etmişlerdir. 

Öte yandan literatürde uzaktan eğitimin dezavantajlarına ilişkin çok sayıda araştırma yer 

almaktadır (Kürtüncü & Kurt, 2020; Özbay & Çınar, 2020; Kahyaoğlu Süt & Küçükkaya, 2016; 

İşman, 2011; Şenyuva, 2011; Drennan, 2005; Odabas, 2003). Uzaktan eğitim, yüz yüze 

etkileşimin sağladığı olanakları ortadan kaldırması, kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan 

bireyler için planlama zorluğu oluşturması, laboratuvar, atölye gibi uygulama ağırlıklı 

konuların işlenmesinde sınırlılıklara yol açması ve öğrenci sayısındaki fazlalık nedeni ile 

özellikle iletişimde sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır (Drennan, 2005; Odabas, 2003). 

Ayrıca öğretmen ve öğrencinin farklı ortamlarda bulunması öğrencinin öğrenme sorunlarına 
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anında müdahale edilmesini engelleyebilmektedir (İşman, 2011). Verilen dersin başarısı hem 

eğiticiye hem de öğrenci ve üniversitenin sahip olduğu kaynaklara ilişkin faktörlere bağlı olarak 

değişebilmektedir (Seven & Abban, 2021). Aynı zamanda öğretimin başarısı teknolojiye 

bağlıdır. Yetersiz alt yapı ve teknik donanım, düşük bağlantı hızı gibi sorunlar öğrencinin derse 

katılmasını veya odaklanmasını engelleyebilir (Basit, 2019). Dolayısıyla uzaktan eğitimin en 

önemli dezavantajlarından biri internet erişimi gerektirmesidir. Dünyada internet aracılığıyla 

uzaktan eğitim veren üniversitelerden yararlanma maliyetinin pahalı olması nedeniyle, 

internetin, düşük ekonomik düzeye sahip bireyler için fırsat eşitsizliği doğurduğu 

vurgulanmaktadır (Aktay, 2002). Ülkemiz şartları göz önüne alındığında, ekonomik durumu 

kötü olan öğrencilerin bilgisayar ve internet olanaklarının olmadığı bilinmektedir (Andsoy vd., 

2012). Karadağ ve Yücel (2020) çalışmalarında  lisans öğrencilerinin üçte birinin bilgisayar 

veya tabletinin olmadığını ve sadece %63’ünün evinde internet bağlantısı bulunduğunu 

bildirmiştir. Yapılan çalışmalarda öğrenciler; üniversite ve fakültelerinin uzaktan eğitim 

sürecindeki açıklama ve bilgilendirmelerinin çok kötü olduğunu, bu dönem için gerekli 

hazırlıklarının bulunmadıklarını, dijital içerikler/öğretim materyallerinin orijinal olmadığını, 

dijital içerikler/öğretim materyallerinin öğreticilik düzeyinin zayıf olduğunu, öğretim 

elemanlarının uzaktan eğitimde öğretme becerilerinden yoksun olduğunu, bu süreçte hocalara 

ulaşmada sıkıntılar yaşadıklarını, kullandıkları uzaktan eğitim sisteminin yetersiz olduğunu 

ifade etmişlerdir (Karadağ & Yücel, 2020; Kürtüncü & Kurt, 2020). Ayrıca ev ortamının uygun 

olmaması ve sınıf ortamının olmaması nedeniyle odaklanamama ile dersi yürüten öğretim 

elemanından kaynaklı sorunlar öğrencilerin sıklıkla yaşadığı sorunlar arasında bildirilmektedir 

(Keskin Kızıltepe, 2020). Bunun yanında, ölçme ve değerlendirme ile ilgili sıkıntılar ve uzaktan 

eğitim sistemine uyum sağlama da yaşanan en önemli sorunlardandır (Vatan, 2020). 

Hemşirelik Eğitiminde Uzaktan Eğitim 

Hemşirelik, merkezinde insanın olduğu, birey/aile/toplumun sağlığını koruma/sürdürme ve 

rehabilite etme, bu doğrultuda insanın sağlıklı yaşama hakkı üzerinde önemli rollere sahip bir 

meslektir. Dolayısıyla toplumda meydana gelen demografik değişimler, bilimsel ve teknolojik 

gelişmeler hemşirelik hizmetlerini ve hemşirelik eğitimini doğrudan etkilemektedir (Kaya, 

2017). 

Hemşirelik eğitimi, öğrenciye profesyonel hemşirelik kimliğini kazandırmak ve öğrenciyi 

mesleki yaşama hazırlamak amacıyla yapılandırılmış, teorik ve uygulamalı eğitimin bir bütün 
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olarak sunulduğu bir eğitim sistemidir. Bu sistem; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerin 

kazanılmasını, eleştirel düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesini 

amaçlamaktadır (Bıyık Bayram & Çalışkan, 2019; Eker vd., 2014). Bu amaç doğrultusunda 

hemşirelik eğitimi en az dört yıl ve 4600 saat teorik ve pratik eğitimi kapsayacak şekilde 

planlanmıştır. Bu eğitimin teorik kısmı toplam eğitimin en az üçte birini,  pratik kısmı ise 

toplam eğitimin en az yarısını oluşturmaktadır (Resmi Gazete, 2008). Hemşirelik eğitiminin 

önemli bir kısmını oluşturan klinik eğitimi sürecinde öğrenci, mesleki profesyonellik ve 

yeterlilik, ekip ile birlikte çalışma, iletişim kurma, kritik karar verme, eleştirel düşünme gibi 

konularda becerilerini geliştirir (Korhan vd., 2018; Şendir vd., 2018; Edeer Durmaz & Sarıkaya, 

2015). Bu nedenle eğitimin uygulama kısmının laboratuvar ve/veya klinik ortamda birebir hasta 

başında ve uygulamalı yapılması gerekmektedir (Öztürk, 2015).  

Ülkemizde hemşirelik alanında ilk uzaktan eğitim 1993 yılında Anadolu Üniversitesi 

bünyesinde ön lisans programının açılması ile başlamış, 2009 yılında  Atatürk Üniversitesi 

bünyesinde hemşirelikte lisans tamamlama ve 2011 yılında İnönü Üniversitesi bünyesinde 

yüksek lisans programı ile devam etmiştir (Şenyuva, 2013; Şenyuva, 2011).  Günümüzde pek 

çok üniversite evde bakım hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, cerrahi hemşireliği gibi dallarda 

tezsiz yüksek lisans programlarını uzaktan eğitim yöntemi ile yürütmektedir (Öztürk, 2015). 

Ayrıca son yıllarda hemşirelik eğitiminin yenilikçi, kanıt temelli ve aynı zamanda öğrenci 

merkezli ve herkes tarafından erişilebilir olması gerekliliği, hemşirelikte uzaktan eğitim 

uygulamalarının artmasına sebep olmuştur (Seven & Abban, 2021).  

Türkiye’de COVID-19 salgını ortaya çıkmadan önce hemşire eğitimciler arasında uzaktan 

eğitim yoluyla hemşirelik eğitiminin verilip verilemeyeceği bir tartışma konusu iken bugün 

uzaktan hemşirelik eğitiminin en etkili ve verimli bir biçimde nasıl sunulması gerektiği 

tartışılmaktadır.  (Boz-Yüksekdağ, 2021). Nitekim uygulamalı bir bilim olan hemşirelik 

mesleğinin uzaktan eğitim yoluyla öğretilmesi iyi öğrenilemeyen becerilerin hatalı ya da eksik 

gerçekleştirilmesi sonucunda gelecekte bakım kalitesi ve hasta güvenliği açısından çok ciddi 

riskler teşkil etmektedir. Yapılan bir araştırmada da bu riski destekler şekilde öğrencilerin 

%73.6’sı uygulamalı derslerin uzaktan eğitim ile verilmesinin dersi anlama/kavramayı 

güçleştirdiğini ifade etmişlerdir (Keskin Kızıltepe, 2020). Uzaktan eğitim kapsamında klinik 

uygulamaların gerçekleştirilememesi öğrencilerin; hastane ortamını tanımalarına, hemşirelik 

uygulamalarını deneyimlemelerine, hasta ve sağlık ekibinin diğer üyeleri ile iletişim 
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kurmalarına engel olmaktadır. Yapılan araştırmalarda teorik derslerin uzaktan eğitim ile 

işlenebileceği fakat bu durumun uygulamalı derslerde sıkıntılar ortaya çıkaracağı belirlenmiştir 

(Sahu, 2020; Wang et al., 2020). Ayrıca hemşirelik eğitimine ilişkin mevcut birçok sorun halen 

çözülememişken uzaktan eğitime geçişe uyumun oldukça zor olduğu görülmektedir. Müfredat 

içeriklerinin fazla yüklü oluşu, farklı derslerde içeriğin tekrarlanması, okullara göre derslerin 

hedef ve içeriklerinin farklılaşması, laboratuvar koşullarının ve teknik donanımın yetersiz 

oluşu, öğretim elemanı yetersizliği ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının oldukça 

fazla olması, laboratuvar ortamında klinik uygulama için gerekli psikomotor becerilerin 

kazanılmasını sağlayacak derecede tekrar yapılamaması gibi mevcut zorluklar zaten eğitimin 

kalitesini olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sorunlar henüz çözümlenememişken COVID-19 

pandemisi nedeniyle eğitimin kesintiye uğraması ve/veya uzaktan eğitim ile yürütülmesi 

hemşirelik eğitimcilerini ve öğrencileri yeni birtakım zorluklarla karşı karşıya bırakmıştır 

(Şanlı vd., 2021; Seven & Abban, 2021; Keskin Kızıltepe, 2020). Ayrıca bunlara ek olarak 

pandemi sürecinin belirsizliği ve öğrencilerin sağlığını korumaya ilişkin  kaygıları, aile 

yakınlarının enfekte olması  öğrencilerin derslere odaklanmasını zorlaştırmakta ve öğrenciler 

psikolojik olarak olumsuz etkilenmektedir (Cao et al., 2020; Lee, 2020; Wang et al., 2020).  

Özbay ve Çınar (2020)’ın hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşlerini 

belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada, öğrencilerin büyük çoğunluğu uzaktan eğitimin 

hemşirelik alanında uygulamaya dayalı yetkinlikler kazandırmada yetersiz olduğunu ve 

hemşirelik alanında önemli bir yeri olan klinik uygulamalarda eksikliklere neden olabileceğini 

belirtmiştir. Benzer şekilde Kahyaoğlu ve Küçükkaya (2016) çalışmalarında, hemşirelik 

öğrencilerinin %79.8’i uzaktan eğitim ile hemşirelikteki tüm derslerin verilemeyeceğini ve 

hemşirelikte uzaktan eğitimi onaylamadıklarını ifade etmişlerdir.  

Öte yandan uzaktan eğitim özellikle teorik ve laboratuvar uygulamalarını kapsayan derslerin 

yürütülmesinde faydalı olabilir. Uzaktan eğitim, fiziki koşulların yetersizliği ve öğrenci 

sayılarının fazla olması nedeniyle bilhassa Hemşirelik Esasları dersi kapsamında 

gerçekleştirilen laboratuvar uygulamalarında etkili olabilir. Özellikle yüz yüze eğitimde her 

öğrenci ile birebir gerçekleştirilemeyen bireysel hijyen uygulamaları gibi konularda temel 

becerilerin öğretilmesinde uzaktan eğitim bir fırsat olabilir. Çünkü bu süreçte öğrenci, öğretim 

elemanının maket üzerinde yaptığı uygulamaları daha net ve yakından izleyebilme imkanı 

bulmakta ve istediği ölçüde ders kaydını tekrar izleyebilmektedir. Ayrıca öğrenciler pandemi 

döneminde sınıf ortamında bulunmayarak ve staja çıkmayarak kendilerini güvende 
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hissettiklerini ve daha az stres yaşadıklarını ifade etmişlerdir (Keskin Kızıltepe, 2020). Taşocak 

ve arkadaşları (2014) çalışmalarında hemşirelik öğrencilerinin web tabanlı eğitime olumlu 

baktıkları bildirmiştir. Kahyaoğlu Süt ve Küçükkaya (2016)’nın hemşirelik öğrencileri ile 

uzaktan eğitime ilişkin gerçekleştirdiği bir çalışmada, öğrencilerin uzaktan eğitimin olumlu 

yönlerine ilişkin görüşlerini; bilgiyi elde etmede ekonomik olması, bilginin sürekli 

güncelleştirilebilmesi, internet üzerinden iş birliğine olanak sağlaması, hemşirelikte mezuniyet 

sonrası sürekli eğitime imkân tanıması ve aile hayatını sürdürmeyi kolaylaştırması şeklinde 

bildirmiştir. Şenyuva (2013)’nın çalışmasında hemşirelik öğrencilerin uzaktan eğitimin 

yararlarına ilişkin görüşlerini; bireysel öğrenmeyi destekleme, zaman ve mekân sınırlılığını en 

aza indirgeme, ileri teknoloji olanaklarını kullanma fırsatı verme, eğitimin sürekli, nitelikli ve 

ekonomik olmasını destekleme, karar verme becerisini artırma, ulusal ve uluslararası bilgiye 

ulaşma fırsatı verme, coğrafi engelleri en aza indirme, fırsat eşitliği sağlama, araştırma yapma 

ve dünyaya açılma fırsatı verme, öğrenme isteğini artırma, kurumlar arası etkileşim ve kaynak 

paylaşımını destekleme olarak gruplandırmıştır. 

 

Sonuç 

COVİD-19 salgınının, hemşirelik eğitiminin bugünü ve geleceği hakkında çok sayıda kritik 

soru ortaya çıkardığı görülmektedir. Hemşirelikte uzaktan eğitim ancak örgün öğretimi 

destekleyen, yaşam boyu öğrenmeyi pekiştiren ve fırsat eşitliği sağlayan bir yöntem olarak yüz 

yüze eğitim ile hibrit şekilde planlandığında daha etkili bir yöntem olabilir. Ancak yöntemin 

tek başına kullanılması uygulamalı eğitimin ağırlıklı olduğu hemşirelik müfredatı için uygun 

değildir. Bununla birlikte içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde uzaktan eğitimin kalitesinin 

artırılabilmesi için sanal klinik simülasyon, oyun tabanlı öğrenim, sanal gerçeklik uygulamaları, 

beceri videoları, üç boyutlu animasyon yöntemleri gibi teknoloji temelli ek uygulamaların 

uzaktan eğitime entegre edilmesi faydalı olacaktır. Ayrıca pandemi sonrası süreçte yüz yüze 

telafi eğitimlerinin planlanması önerilmektedir. 
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Abstract 

The objective of this study is to evaluate and compare changes in soil characteristics in 

response to land-use changes. 1550 data selected from 21 countries and 74 regions from the 

SWIG database (Soil Water Infiltration Global) were used. Data set includes some soil 

properties such as soil texture, organic carbon content, bulk density, saturated volumetric soil 

water content, initial volumetric soil water content, electrical conductivity, and saturated 

hydraulic conductivity. In addition, all data set includes infiltration measurement methods and 

land use types (cropland, grass, pasture, forest, garden and urban). Soil parametric properties 

and measurement methods used for infiltration in soils under different land use were subjected 

to factor analysis. According to results of the factor analysis; sand content and instrument 

ranked first in 1th Factors of cropland, grass, pasture, forest, and garden soils. However, soil 

water contents (Wc_s and Wc_i) were found as effective variables for pasture, forest, garden, 

and urban soils. Soil texture class is dominant factor in land use except for urban soil, and 

similar to texture class, soil moisture greatly impact hydraulic conductivity in different land-

use type. 

Keywords: Landuse, soil properties, hydraulic conductivity, factor analysis,  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, arazi kullanım değişikliklerine yanıt olarak toprak 

özelliklerindeki değişiklikleri değerlendirmek ve karşılaştırmaktır. SWIG veritabanından (Soil 

Water Infiltration Global) 21 ülke ve 74 bölgeden seçilen 1550 veriyi kullanılmıştır. Veri 

kümesi; toprak dokusu, organik karbon içeriği, hacim ağırlığı, doymuş hacimsel toprak su 

içeriği, ilk hacimsel toprak su içeriği, elektriksel iletkenlik ve toprak doygun hidrolik iletkenlik 

gibi bazı toprak özelliklerini içermektedir. Ayrıca, tüm veri seti, infiltrasyon ölçüm 

yöntemlerini ve arazi kullanım türlerini (ekili alan, çayır, mera, orman, bahçe ve kentsel) 

içermektedir. Toprak parametrik özellikleri ve farklı arazi kullanımı altındaki topraklarda 

infiltrasyon için kullanılan ölçüm yöntemleri faktör analizine tabi tutulmuştur. Faktör analizi 

sonuçlarına göre; kum içeriği ve ölçüm metodu; ekim alanı, çayır, mera, orman ve bahçe 

topraklarının 1. Faktörlerinde birinci sırada yer almıştır. Bununla birlikte, toprak su içerikleri 

(Wc_s ve Wc_i) mera, orman, bahçe ve kentsel topraklar için etkili değişkenler olarak 

bulunmuştur. Toprak dokusu sınıfı, kentsel toprak dışındaki arazi kullanımında baskın 

faktördür ve doku sınıfına benzer şekilde, toprak nemi, farklı arazi kullanım tiplerinde hidrolik 

iletkenliği büyük ölçüde etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Arazi kullanımı, toprak özellikleri, hidrolik iletkenlik, faktör analizi 

1. Introduction 

Soil properties such as soil hydraulic conductivity and water retention characteristics 

are affected by soil texture, bulk density, and organic carbon content which are strongly 

influenced by land use type. Land use changes have remarkable effects on the dynamics of soil 

properties (Biro et al., 2013). For example, land use change, especially from forest to grassland 

and cropland, have caused remarkable changes in soil properties including loss of organic 

matter and increases in bulk density (Lepsch et al., 2010),which lead to decrease infiltration 

rate (Mwendera and Saleem, 2010).  

Agnese et al. (2011) compared physical and hydraulic properties of forest and pasture 

soils and reported that forest soils showed lower volume weight and higher saturated hydraulic 

conductivity while high organic matter in both land use types has been found. (Lal 2002) noted 

that organic matter content decreases in soils and soil quality deteriorates due to inappropriate 

land use. 
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It was reported in previous studies that conversion of forest to cropland increased the 

soil bulk density (Qi et al., 2018, Hazarika et al., 2014). Li et al. (2021) noted that land-use 

change often decreases soil macropores but increases micropores (Eynard et al., 2004), thus 

decreasing soil hydraulic conductivity (Osunbitan et al., 2005, Scheffler et al., 2011).  

Land use systems can significantly affected the soil parameters. Therefore, it is 

important to reach needed informations related with the soil management after converting soils 

to different landuse. The aim of this study is evaluation of some physical and chemical 

properties of soils under different land use using global dataset. 

2. Materials and Methods 

In this study, part of the SWIG database is used (1550 data). More than 5000 datasets 

from more than 90 sources has been assembled in the Institute of Agrosphere in Yülich, 

Germany (Rahmati et al., 2018) and SWIG (Soil Water Infiltration Global) is created. Figure 1 

shows locations of data collection. Each dataset we used includes following properties; texture, 

organic carbon content, bulk density, soil particle density, soil saturated hydraulic conductivity 

(Ksat), saturated volumetric soil water content (WCs), initial volumetric soil water content 

(WCi), wet-aggregate stability (WAS), the  electrical conductivity (EC), and pH. Most of 

datasets include the infiltration measurement method and land use type (Table 1 and 2). Soil 

parametric properties and measurement methods used for infiltration under different land use 

were subjected to factor analysis. 

 
Figure 1. Locations Of Infiltration Measurement Sites That Are Represented In The 
SWIG Database   (After Rahmati et al. 2018). 
 

Table 1. Methods Used In Infiltration Measurement (Rahmati et al. 2018). 
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Methods Number of uses Methods Number of uses 

Mini infiltrometer 547 The single ring 
infiltrometer 73 

The Beerkan (BEST) 185 X (No inform) 50 
Tension infiltrometer 170 Aardvark permeameter 47 
Disc infiltrometer 156 Rainfall simulator 29 
The double ring infiltrometer 135 Hood infiltrometer 23 
Guelph permeameter  135   
 

Table 2.  Land Use Types Of Soils (Rahmati et al. 2018). 

Land use Number of uses Land use Number of uses 
Agriculture 882 Pasture 167 
Grass 114 Forest 93 
Urban 276 Garden 18 
 

4. Results and Discussion 

The exploratory statistics of soil properties are given in Table 3. Ks showed the highest 

coefficient of variation (5.11%) compared with other soil variables. Soils have high percentage 

of SOC (3.10%), and sand (46.79 %) (Table 3). The results of the factor analysis for soil 

parametric properties and instruments are given in Tables (4-10). 

 

Table 3. Exploratory Statistics of Soil Properties in SWIG Database (N=1550). 

 Variables Max. Min. Mean SD CV(%)  Skewness  Curtosis 
Clay, (%) 80.00 0.16 19.00 12.81 0.67 1.04 1.39 
Silt, (%) 77.47 0.38 30.71 17.99 0.58 0.18 -0.74 
Sand, (%) 93.05 1.63 46.79 24.55 0.52 0.11 -1.11 
OC, (%) 87.90 0.09 3.18 5.19 1.63 10.92 165.73 
Db, (g cm-3) 2.81 0.34 1.32 0.27 0.21 -0.25 1.57 
Ks, (cm h-1) 3004.33 0.00033 29.75 152.09 5.11 11.09 161.52 
Wc_s,  (cm3cm-

3) 0.87 0.01 0.42 0.13 0.31 -0.81 1.59 

Wc_i,  (cm3cm-

3) 0.58 0.001 0.18 0.14 0.79 0.97 0.03 

EC,  (μS/cm) 357.70 0.02 36.51 72.49 1.98 2.56 6.75 
N: Number of samples, Max: Maximum, Min: Minimum, SD:  Standard deviation, CV: 
Coefficient of variation, OC: Organic carbon content, Db: Soil bulk density, Ksat: Soil saturated 
hydraulic conductivity, Wc_s: Saturated volumetric soil water content, Wc_i: Initial volumetric 
soil water content, EC: Electrical conductivity 
 
 
Table 4. The Factor Analysis For Soil Properties Under Different Land Use (N=1550). 
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Variables Factor1 Factor2 Factor3 
Sand, (%) 0.93   
Instrument -0.88   
Clay, (%) -0.77   
Silt, (%) -0.81   
Wc_s,  (cm3cm-3) 0.60   
Wc_i,  (cm3cm-3) 0.54   
OC, (%)  -0.79  
Ks, (cm h-1)  0.59  
EC, (μS/cm)  0.55  
Db, (g cm-3)   0.76 
Variance, (%) 36.58 15.08 12.66 

OC: Organic carbon content, Db: Soil bulk density, Ksat: Soil saturated hydraulic conductivity, 
Wc_s: Saturated volumetric soil water content, Wc_i: Initial volumetric soil water content, EC: 
Electrical conductivity 
 
 

Sand content and infiltration measurement method were found to be the most influential 

factors in most of the soils under different land use. (Table 4-10). Sandy soils have a high 

average value in dataset (46%) (Table 3). Ks was not seen among the primary effective soil 

variables under different land use type due to it is low in sandy soils. Therefore, Ks has lower 

effect in grass and forest soils. Soil compaction caused by wheel traffic or animal grazing can 

destroy large pores and therefore reduce saturated or near-saturated hydraulic conductivity 

(Heddadj and Gascuel-Odoux, 1999; Drewry and Paton, 2005). However, cropland and garden 

soils have higher Ks than other soils. In addition sand content was found as the most important 

factor for these soils. It has been reported that tillage can create more large pores for surface 

soil but may also disrupt pore network connectivity especially for subsurface flow (Bouma, 

1991; Buczko et al., 2006). 

 

Table 5. The Factor Analysis For Soil Properties Of Cropland Soils (N=882). 

 Variables Factor1 Factor2 Factor3 
Instrument -0.95   
Sand, (%) 0.94   
Clay, (%) -0.83   
Silt, (%) -0.76   
Wc_i,  (cm3cm-3) 0.61   
OC, (%)  -0.77  
Ks, (cm h-1)  0.66  
EC, (μS/cm)  0.61  
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Wc_s,  (cm3cm-3)   0.59 
Db, (g cm-3)   -0.57 
Variance, (%) 42.42 20.71 10.88 

OC: Organic carbon content, Db: Soil bulk density, Ksat: Soil saturated hydraulic conductivity, 
Wc_s: Saturated volumetric soil water content, Wc_i: Initial volumetric soil water content, EC: 
Electrical conductivity 
 

Table 6. The Factor Analysis For Soil Properties Of Grass Soils (N=114). 

 Variables Factor1 Factor2 Factor3 
Sand, (%) -0.85   
Db, (g cm-3) -0.83   
OC, (%) 0.80   
Clay, (%) 0.74   
Instrument 0.61   
Wc_i,  (cm3cm-3)  0.78  
Wc_s,  (cm3cm-3)  0.69  
Silt, (%)  0.52  
Ks, (cm h-1)   0.64 
Variance, (%) 43.29 25.82 13.56 

OC: Organic carbon content, Db: Soil bulk density, Ksat: Soil saturated hydraulic conductivity, 
Wc_s: Saturated volumetric soil water content, Wc_i: Initial volumetric soil water content, EC: 
Electrical conductivity 
 

Table 7. The Factor Analysis For Soil Properties Of Pasture Soils (N=167). 

 Variables Factor1 Factor2 Factor3 
Wc_s,  (cm3cm-3) 0.92   
Instrument -0.92   
Db, (g cm-3) -0.92   
Clay, (%) -0.88   
Wc_i,  (cm3cm-3) 0.87   
Ks, (cm h-1) 0.76   
Silt, (%)  0.91  
Sand, (%)  -0.79  
EC, (μS/cm)   0.84 
OC, (%)   -0.56 
Variance, (%) 50.24 20.29 11.81 

OC: Organic carbon content, Db: Soil bulk density, Ksat: Soil saturated hydraulic conductivity, 
Wc_s: Saturated volumetric soil water content, Wc_i: Initial volumetric soil water content, EC: 
Electrical conductivity 
 

Table 8. The Factor Analysis For Soil Properties Of Forest Soils (N=93). 

 Variables Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 
Sand, (%) -0.92    
Silt, (%) 0.91    
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Clay, (%) 0.88    
Wc_s,  (cm3cm-3) 0.73    
Wc_i,  (cm3cm-3)  0.65   
OC, (%)  0.64   
Db, (g cm-3)  -0.63   
Ks, (cm h-1)   0.72  
Instrument    0.70 
EC, (μS/cm)    0.52 
Variance, (%) 36.52 22.27 10.83 10.48 

OC: Organic carbon content, Db: Soil bulk density, Ksat: Soil saturated hydraulic conductivity, 
Wc_s: Saturated volumetric soil water content, Wc_i: Initial volumetric soil water content, EC: 
Electrical conductivity 
 

Table 9. The Factor Analysis For Soil Properties Of Garden Soils (N=18). 

 Variables Factor1 Factor2 
Sand, (%) 0.99  
Db, (g cm-3) 0.99  
Instrument -0.99  
Ks, (cm h-1) -0.99  
Wc_i,  (cm3cm-3) 0.97  
OC, (%) 0.75  
Silt, (%)  0.90 
Clay, (%)  0.85 
EC, (μS/cm)  0.76 
Wc_s,  (cm3cm-3)  -0.64 
Variance, (%) 61.68 29.48 

OC: Organic carbon content, Db: Soil bulk density, Ksat: Soil saturated hydraulic conductivity, 
Wc_s: Saturated volumetric soil water content, Wc_i: Initial volumetric soil water content, EC: 
Electrical conductivity 
 

Table 10. The Factor Analysis For Soil Properties Of Urban Soils (N=276). 

 Variables Factor1 Factor2 
Instrument 0.91  
Wc_i,  (cm3cm-3) -0.86  
OC, (%) 0.74  
Ks, (cm h-1) -0.68  
 EC, (μS/cm) 0.65  
Db, (g cm-3) 0.62  
Silt, (%) 0.60  
Wc_s,  (cm3cm-3) -0.59  
Clay, (%)  0.83 
Sand, (%)  -0.82 
Variance, (%) 44.13 21.10 
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OC: Organic carbon content, Db: Soil bulk density, Ksat: Soil saturated hydraulic conductivity, 
Wc_s: Saturated volumetric soil water content, Wc_i: Initial volumetric soil water content, EC: 
Electrical conductivity 
 

As the water in large pores in the soil will drain first, there is a faster decrease in the 

hydraulic conductivity of coarse textured soils compared to fine textured soils. It has been 

reported that coarse textured soils have lower hydraulic conductivity (Özkan, 1985). In our 

study, the Ks effect has been found to be lower in grass and forest soils where the sand content 

is the dominant factor.  

Dexter (2004) stated that tillage affects the physical properties of the soil, increases the 

pore and porosity structure, causes the passage of water through the soil surface and the change 

of the soil's ability to hold water. In addition, it has been stated that the increase in the number 

of macro pores in the soil decreases the water holding ability of the soil and the rate of water 

transmission through the soil surface.  

It was found higher bulk density mean (1.34) in cropland soil than forest (1.28) and 

grass (1.18) soils. It was reported in Saha and Kukal (2015) higher bulk density and lower 

macroporosity and water retention in cultivated soils than in soils of grassland and forests.  It 

is noted that this indicated a degradation of soil properties due to the conversion of natural 

ecosystems to agricultural systems. 

Contrary to the previously reported studies, the water conductivity which is expected to 

be high in forest soils due to organic carbon content was found to be a lower factor. Whereas, 

previous studies indicated that conversion from forest to agroforestry increased soil infiltration 

rate (Wang et al., 2015). However,  Ma et al. (2007) found that soil infiltration rate in forest 

was greater than that of agroforestry and they noted that it may be attribute to high organic 

matter content of the the natural forest. It has been stated that there is a strong positive 

relationship between organic matter and hydraulic conductivity (Çimen, 2019). 

Soil texture is accepted to have a dominant influence on soil-water properties (Saxton 

and Rawls 2006). However, unlike other land use soils, sand content has not emerged as an 

important factor for urban soils in this study. Urban soil properties, especially physical 

properties, are subject to important changes due to compaction by intensive human activities. 

This soils undergo physical degradation, and generally mixed soils. The effect of texture was 

found insignificant in these lands compared to other soil properties (Table 10). Dornauf and 
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Burghardt (2000) measured the infiltration rate of two urban construction sites and found that 

the infiltration rates were distinctly lower than those of arable land. 

 
5. Conclusion 

Selected from 21 countries and 74 regions, 1550 data from the SWIG database were 

used for compareing the changes in soil cpropertiesin response to land-use changes. Soil 

parametric properties and measurement methods used for infiltration in soils under different 

land use were subjected to factor analysis. Sand content and instrument ranked first in 1th 

Factors of total data, cropland, grass, pasture, forest, and garden soils. However, soil water 

contents (Wc_s and Wc_i) were found as effective variables for pasture, forest, garden, and 

urban soils. Soil texture class is dominant factor in land use except for urban soil, and similar 

to texture class. Understanding the variations in soil physical and hydraulic properties as a 

results of the different landuses can help to provide better management and production.  
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EFFECTS OF SOIL HYDROPEDOLOGICAL PROPERTIES ON SATURATED 

HYDRAULIC CONDUCTIVITY 
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Abstract 

This study was conducted to evaluate the effect of soil hydropedological properties on saturated 

hydraulic conductivity (Ks) in a paddy field (Gypsic Ustorthent) and grassland (Typic 

Ustifluvents) in Kızılırmak county of Çankırı province in central Anatolia of Turkey. 

Undisturbed 120 soil samples were taken from the paddy field and grassland with plastic soil 

samplers. Saturated hydraulic conductivity was measured on soil columns using a hydraulic 

conductivity set with a constant head permeameter. After measurements of the Ks, when the 

water flow stopped,  bulk density and penetration resistance were measured. Soil parametric 

and morphological analysis were measured from disturbed soil samples taken from the same 

sampling points. For the effect of hydropedological properties on Ks, linear correlation in R 

programme was used. Most of the morphological properties of the soil showed higher 

correlation with Ks than parametric properties. Soil structure grade (0.95), stickiness (0.94), 

pore size (0.92), plasticity (0.91), pore quantity (0.91) were found as the most effective 

variables on Ks. Among the parametric properties, clay content showed the highest correlation 

(0.93) with Ks. The use of soil morphological variables in the evaluating of the hydrological 

processes was found promising. Understanding and better evaluating the soil morphology effect 

will provide a valuable tool for the new studies of hydropedology. 

Keywords: Soil morphology; hydropedology; saturated hydraulic conductivity; soil structure 
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Özet 

Bu çalışma, Orta Anadolu’da Çankırı ili Kızılırmak ilçesinde bir çeltik tarlası (Gypsic 

Ustorthent) ve çayırdaki (Tipik Ustifluventler) doymuş hidrolik iletkenlik (Ks) üzerine toprak 

hidropedolojik özelliklerinin etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Plastik toprak 

numuneleri ile çeltik tarlası ve otlaktan bozulmamış 120 toprak numunesi alınmıştır. Doymuş 

hidrolik iletkenlik, sabit bir bir hidrolik iletkenlik seti kullanılarak toprak kolonlarında 

ölçülmüştür. Ks ölçümlerinden sonra, su akışı durduğunda, hacim ağırlığı ve penetrasyon 

direnci ölçülmüştür. Aynı örnekleme noktalarından alınan bozulmuş toprak örneklerinden 

toprak parametrik ve morfolojik analizleri ölçülmüştür. Hidropedolojik özelliklerin Ks 

üzerindeki etkisi için, R programında doğrusal korelasyon kullanılmıştır. Toprağın morfolojik 

özelliklerinin çoğu, parametrik özelliklere göre Ks ile daha yüksek korelasyon göstermiştir. 

Toprak yapısı derecesi (0.95), yapışkanlık (0.94), gözenek boyutu (0.92), plastisite (0.91), 

gözenek miktarı (0.91) Ks üzerinde en etkili değişkenler olarak bulunmuştur. Parametrik 

özellikler arasında kil içeriği Ks ile en yüksek korelasyonu (0.93) göstermiştir. Hidrolojik 

süreçlerin değerlendirilmesinde toprak morfolojik değişkenlerinin kullanılması umut verici 

bulunmuştur. Toprak morfolojisi etkisini anlamak ve daha iyi değerlendirmek, yeni 

hidropedoloji çalışmaları için değerli bir araç sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Toprak morfolojisi; hidropedoloji; doymuş hidrolik iletkenlik; toprak 

yapısı 

1. Introduction 

The water in soil pores moves continuously by the action of evaporation, precipitation, 

or gravitational forces even though its speed is very slow. The driving force of soil water 

movement is the potential difference exerted from differences in water potential at different 

regions in soil. But, the factor which determines the rate of the movement is hydraulic 

conductivity. Therefore we need to investigate the complex interactions between soil 

parametric and morphologic properties and Ks to correctly understand the water flow in soils.  

Soil morphologic properties such as soil structure features, soil pores, and roots may 

strongly control the saturated water flow in soils. Pachepsky et al. (2008) reported that since 

soil structural properties are closely related to functional hydraulic parameters, they may 

substantially improve the hydraulic parameter estimates. However, use of morphological 
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properties in modeling saturated hydraulic conductivity has been ignored for a long time. 

Therefore, hydropedology seeks to fill a gap between pedology and hydrology.  

Hydropedology as an intertwined branch of soil science and hydrology includes these 

(1) soil structure and layering as indicators of flow and transport characteristics in field soils; 

(2) soil morphology as signatures of soil hydrology; (3) water movement over the landscape; 

and (4) hydrology as a factor of soil formation and a driving force of dynamic soil system (Lin 

et al., 2005). The aim of this study is to evaluate the effect of soil hydropedological properties 

on saturated hydraulic conductivity in a paddy field and grassland.  

2. Materials and Methods 

Soil parametric and morphologic analyses were made on 120 disturbed and undisturbed 

soil samples from a paddy field (Typic Ustifluvents) and grassland (Gypsic Ustorthends) in 

north-central Anatolia of Turkey. The size of the study area is approximately 9 ha. It is located 

between 40º 200' 52'' North latitude and 33º 59' 12'' East longitude (Anonymous 2020) (Figure 

1). The climate is semi-arid, annual temperature is 11 0C, humidity is 6%, and rainfall is 418 

mm. The study area is located in a region with bare highlands and plateaus with slopes ranging 

from 0 to 10%. The parent material of soils comprises gypsum, marl, clay, and limestone, 

andesite, spilite, and basalt (Anonymous, 2011). 

Undisturbed 120 soil samples were taken from the paddy and grassland soils using 

polyvinyl chloride column (15 cm length and 8.0 cm diameter) within a steel core that was 

connected to hydraulic apparatus mounted on the three-point system of tractor. The soil 

columns were stored in vapor proof plastics to prevent water loss until analyses. For basic soil 

analyzes, 120 disturbed soil samples were collected from the same sampling points where soil 

columns were taken. In order to saturate the soil samples, the columns were placed in large 

beakers, and water was added slowly so as not to exceed the upper soil level. The beakers were 

covered to prevent evaporation and water loss during the saturation period. Undisturbed soil 

columns, saturated with capillarity from the bottom, were placed in the hydraulic conductivity 

set (constant-head permeameter) and readings were made when constant flow conditions were 

achieved in the column by adjusting the constant water load on the soil.  

Soil parametric characteristics; saturated hydraulic conductivity (Klute and Dirksen, 

1986), soil particle-size distribution (Gee and Bouder, 1986), bulk density (Blake and Hartge, 

1986), field capacity (FC), permanent wilting point (PWP) (Klute and Dirksen, 1986),  pH 
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(McLean, 1982), specific surface area (SSA) (Carter et al., 1986), soil organic matter content 

(SOM) (Nelson and Sommers, 1982), cation exchange capacity (CEC) (Rhoades, 1982), 

CaCO3 content (Nelson, 1982) were measured. Soil morphological properties; color, structure, 

pores, roots, mottles, consistency, stickiness, plasticity (Schoeneberger, 2012), and coefficient 

of linear extensibility (COLE) (Schafer and Singer, 1976) were described by soil description 

charts. Then soil morphological properties and soil colors were converted to numerical values 

to facilitate their use  and greater numbers were given to properties that would match greater 

Ks-values. Linear correlation in R programme (R Core Team, 2019) was used for the effect of 

hydropedological properties on Ks. 

 

Figure 1. The StudyArea Map and Sampling Points.  

Some soil morphological properties were classified according to their size, type, grade, and 

quantity were assigned based on their relation to water flow at saturation and near-saturation 

(Tables 1-4) (Karahan and Erşahin, 2017).  

 

Table 1. Criteria Applied to Coding Soil Structure Properties. 

Sutructure Size Score Sutructure Type Score Sutructure Grade Score 
Very thin <1 Massive  1 Structureless 1 
Thin 1-2 Platy  2 Weak 2 
Medium 3-5 Prismatic  3 Moderate 3 
Coarse 6-10 Blocky/angular  4 Strong 4 
Very coarse >10 Blocky/subangular  5 Very strong 5 
  Granular  6   
  Single grain  7   
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Table 2. Criteria Applied to Coding Soil Pores Properties (Schoeneberger et al., 2012). 

Pore Size Score Pore Quantity Score Pore Type Score 
Micro <0.075 Few  1 Irregular  1 
Very fine 0.075-1 Common  2 Vesicular 2 
Fine 1-2 Many 3 Interstitil 3 
Medium 2-5   Dendritic 4 
Coarse 5-10   Tubular 5 
Very coarse ≥ 10	     
 

Table 3. Criteria Applied to Coding Color Using Munsell Color Charts. 

Soil color Score Soil color Score Soil color Score Soil color Score 
Gley 1 7.5 YR 4/2 3 7.5 YR 5/2 4 7.5 YR 6/2 5 
7.5 YR 3/2 2 7.5 YR 4/3 3 7.5 YR 5/3 4 7.5 YR 6/3 5 
7.5 YR 3/3 2 7.5 YR 4/4 3 7.5 YR 5/4 4   
7.5 YR 3/4 2       
 

Table 4. Criteria Applied to Coding Consistency Properties (Schoeneberger et al., 2012). 

Rupture resistance Score Definition 
Loose 5 No adhesion between grains. 
Soft 4 Adhesion between grains is weak; it becomes powder with light 

pressure. 
Slightly hard 3 Soils breakable and disintegrate with light pressure 
Hard 2 It is quite resistant to pressure, crushed difficultly between the 

fingers, and it breakable in the palm. 
Very hard 1 Very durable to pressure, not breakable between the fingers, and 

hardly breakable in the palm. 
Stickiness  Definition 
Not sticky 4 Soil does not stick when squeezed between the fingers 
Slightly sticky 3 Soil sticks to one finger 
Moderately sticky 2 Soil sticks to two fingers and mud elongate slightly when fingers 

opened 
Very sticky 1 Soil sticks firmly to two fingers and mud extend in certain ways 

when fingers opened 
Plasticity  Definition 
Not plastic 4 Will not form a roll 6 mm in diameter, or if a roll is formed; it 

can’t support itself if held on end. 
Slightly plastic 3 6 mm-diameter roll supports itself; 4 mm-diameter roll does not. 
Plastic 2 4 mm-diameter roll supports itself; 2 mm-diameter roll does not. 
Very plastic 1 2 mm-diameter roll supports its weight. 
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4. Results and Discussion 

Exploratory statistics of soil parametric and morphologic properties are given in Table 

5. Ks has the largest (79%) and soil acidity has the smallest (6%) variation among the parametric 

soil properties. Similarly, soil pore size has the largest (60%) and COLE has the smallest (18%) 

variation among the morphological soil properties. According to Webster (2001), soil variables 

with skewness of < |0.5| show normal distribution. However, most of the soil parametric and 

morphological properties deviate from the normal distribution. Table 6 and 7 presents the 

correlation between the soil parametric and morphologic properties of the examined soils, 

respectively.  

It has been observed that soil morphological properties have a stronger effect on 

saturated hydraulic conductivity when used together with parametric properties. According to 

this result, using morphological properties in hydrological studies is more effective than using 

parametric properties. Morphological properties can be obtained more easily in terms of labor 

and time, as well as the needs such as laboratory conditions and chemicals required for the 

analysis of parametric properties. In addition to these advantages of morphological features, the 

high degree of estimation in the models created shows that these features should be used in the 

estimation of Ks (Karahan and Erşahin, 2016). 

 

 

Table 5. Descriptive Statistics of Parametric and Morphologic Properties of Studied Soils.  

Variables Max. Min. Mean SD± CV± Skewness Kurtosis 
Ks, cm h-1 2.71 0.0036 0.83 0.66 0.79 0.47 -0.51 
Sand, % 74.17 1.49 27.91 17.31 0.62 0.60 -0.47 
Silt, % 65.54 4.89 26.25 10.50 0.40 1.22 2.44 
Clay, % 82.70 6.18 45.83 17.89 0.39 0.12 -0.94 
Db, g m-3 1.62 1.06 1.25 0.09 0.07 0.89 1.57 
PR, MPa 220.00 25.00 109.00 50.48 0.46 -0.19 -1.15 
SOM, % 7.98 0.40 4.13 1.29 0.31 0.07 1.29 
ASI,  0.59 0.19 0.50 0.04 0.08 -4.88 36.77 
FC, % 43.00 20.00 35.31 6.63 0.19 -0.70 -0.75 
PWP, % 31.00 8.00 23.06 6.52 0.28 -0.42 -1.07 
pH 9.77 6.70 8.40 0.47 0.06 -0.46 2.25 
CaCO3, % 24.16 5.11 15.18 4.25 0.28 -0.42 -0.30 
CEC, cmolc Kg-1 73.90 21.80 55.19 8.36 0.15 -0.81 2.28 
SSA, m2 g–1 284.85 82.08 204.28 47.10 0.23 -0.41 -0.52 
COLE, %  9.80 4.00 8.17 1.51 0.18 -0.96 -0.10 
Color 5.00 2.00 3.46 0.97 0.28 -0.34 -1.03 
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Structure Class 4.00 1.00 2.05 1.02 0.50 0.51 -0.96 
Structure Type 6.00 2.00 4.55 0.86 0.19 -0.78 1.40 
Structure Size 4.00 1.00 2.83 0.99 0.35 -0.23 -1.10 
Pore Size 5.00 1.00 2.42 1.36 0.60 0.46 -1.01 
Pore Quantity 3.00 1.00 1.85 0.78 0.42 0.25 -1.31 
Consistency 6.00 1.00 3.62 1.25 0.34 -0.15 -0.95 
Plasticity 7.00 1.00 4.15 1.71 0.41 -0.09 -1.08 
Stickiness 7.00 1.00 4.28 1.60 0.37 -0.16 -0.73 
Root Size 4.00 1.00 1.26 0.67 0.53 2.52 5.49 
Root Quantity 4.00 1.00 1.34 0.82 0.61 2.39 4.51 
Mottles 3.00 1.00 1.07 0.29 0.27 4.22 19.06 
Max: Maximum, Min: Minimum, SD: Standard deviation, CV: Coefficient of variation, Ks: 
Soil saturated hydraulic conductivity, Db: Soil bulk density, PR: Penetration resistance, SOM: 
Soil organic matter, ASI: Aggregates stability index, FC: Soil water content at field capacity, 
PWP: Soil water content at permanent wilting point, pH: Soil acidity, CaCO3: Calcium 
carbonate,  CEC: Cation exchange capacity, SSA: Specific surface area, COLE: Coefficient of 
linear extensibility 
 
 

Bouma and Wösten (1979) stated that a relationship can be established numerically 

between the measurement of saturated hydraulic conductivity and observable structural 

properties and that certain micromorphometric studies can be followed in the samples selected 

in this way. Lin et al. (1999) noted that while the qualitative use of soil morphology is widely 

applied, quantification of these data is lacking. Strong correlations can be obtained when 

morphological properties including soil structure, pores, roots, spots, color, and consistency 

properties such as stickiness and plasticity are used in the evaluation of soil hydrological 

properties.  

 
Table 6. Correlation Analysis Results Between Soil  Parametric Properties (N: 120). 

Variables Ks Clay Sand Silt Db PR SSA CEC FC WP PH ASI OM CaCO3 
Ks, cm h-1 1.00                    
Clay, % -0.93 1.00                   
Sand, % 0.79 -0.82 1.00                  
Silt, % 0.29 -0.35 -0.24 1.00                 
Db, g m-3 0.68 -0.69 0.57 0.24 1.00                
PR -0.76 0.81 -0.68 -0.24 -0.65 1.00               
SSA, m2 g–

1 -0.72 0.74 -0.59 -0.28 -0.60 0.70 1.00              

CEC, 
cmolc 
Kg-1 

-0.73 0.72 -0.56 -0.30 -0.64 0.66 0.78 1.00             

FC, % -0.81 0.84 -0.79 -0.12 -0.64 0.75 0.68 0.68 1.00           
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PWP, % -0.84 0.86 -0.73 -0.26 -0.62 0.72 0.68 0.71 0.94 1.00         
pH 0.17 -0.17 0.17 0.001 0.08 -0.20 -0.20 -0.13 -0.23 -0.25 1.00       
ASI,  -0.10 0.01 -0.11 0.01 0.05 0.06 0.07 0.09 0.07 0.08 -0.12 1.00     
SOM, % 0.24 -0.20 0.02 0.29 0.16 -0.24 -0.30 -0.30 -0.16 -0.19 0.11 0.06 1.00  
CaCO3, % -0.19 0.23 -0.49 0.42 -0.07 0.19 0.12 0.10 0.33 0.23 -0.09 0.13 0.14 1.00 
Ks: Soil saturated hydraulic conductivity, Db: Soil bulk density, PR: Penetration resistance, 
SSA: Specific surface area, CEC: Cation exchange capacity, FC: Soil water content at field 
capacity, PWP: Soil water content at permanent wilting point, pH: Soil acidity ASI: Aggregates 
stability index, SOM: Soil organic matter, , CaCO3: Calcium carbonate. 
 
 
Table 7. Correlation Analysis Results Between Soil  Morphological Properties (N: 120). 

Variables Ks Cole Color SG ST SS PS PQ Cons. Plst. Stck. RS RQ Mottles 
Ks, cm h-

1 1.00              
Cole -0.91 1.00             
Color 0.39 -0.43 1.00            
SG 0.95 -0.92 0.39 1.00           
ST 0.80 -0.73 0.28 0.74 1.00          
SS 0.89 -0.83 0.42 0.90 0.80 1.00         
PS 0.92 -0.93 0.42 0.93 0.75 0.86 1.00        
PQ 0.91 -0.91 0.46 0.92 0.73 0.89 0.91 1.00       
Cons. -0.90 0.92 -0.47 -0.90 -0.77 -0.89 -0.92 -0.92 1.00      
Plst. -0.92 0.93 -0.46 -0.92 -0.83 -0.93 -0.92 -0.93 0.96 1.00     
Stck. -0.95 0.91 -0.42 -0.94 -0.86 -0.92 -0.93 -0.91 0.94 0.97 1.00    
RS 0.49 -0.46 0.01 0.40 0.39 0.27 0.43 0.33 -0.37 -0.40 -0.46 1.00   
RQ 0.47 -0.46 0.01 0.42 0.40 0.31 0.42 0.31 -0.38 -0.41 -0.47 0.89 1.00  
Mottles 0.09 -0.06 -0.01 0.13 0.13 0.07 0.06 0.05 -0.05 -0.11 -0.13 0.24 0.31 1.00 
Ks: Soil saturated hydraulic conductivity, Cole: Coefficient of linear extension, SG: Structure 
grade, ST: Structure type, SS: Structure size, PS: Pore size, PQ: Pore quantity, Cons.: 
Consistency, Plst.: Plasticity, Stck.: Stickiness, RS: Root size, RQ: Root quantity. 

 

 

 

Stickiness, one of the soil consistency properties, showed a strong negative relationship 

with saturated hydraulic conductivity (95%). According to Rawls and Pachepsky (2002), 

although soil consistency generally increases with increasing clay content, it is affected by the 

content of other textural fractions (Ibanga et al., 1980) and fine fractions. Rawls and Pachepsky 

(2002) investigated the properties of wet and moist consistency (consistency, stickiness and 
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plasticity in estimating hydraulic properties in a total of 2140 soil samples. Soil plasticity, 

structure, and consistency class values came to the fore as predictors of water retention at -

33kPa and -1500 kPa matric potential. It has been reported that soil structure and consistency 

characteristics can be used as a determining property in soil water behavior as they reflect the 

basic soil properties that affect soil hydraulic properties. Soil plasticity is a major variable for 

dividing soil samples according to water retention. Plasticity has long been thought to be related 

to the soil clay content (Horn and Baumgartl, 1999). As expected, soil samples in the sand and 

sandy loam class generally did not show plasticity and stickiness. 

Soil plasticity and stickiness are related to clay content. Rawls et al. (1991) noted that 

clay mineralogy and organic matter content are important factors in soil water retention. It is 

affected by factors such as stickiness, clay mineralogy, and organic matter (Rawls and 

Pachepsky, 2002). In this study, the clay type of the soil samples was not determined, but it is 

thought that the samples from the behavior of the soils may be in a similar clay type class. 

The effect of soil structure grade on saturated hydraulic conductivity was found to be significant 

(95%). Soil samples used in this study have 73.3% clayey and clay loam and 66.6% strong and 

medium structure class. According to Pachepsky et al. (2006), soil structure classes explain the 

difference between units. Soil structure class appears to be a relatively strong grouping variable 

among soils with different water retention. Structural features may be helpful as grouping 

criteria in grouping soil samples with different water retention, but the shape classification of 

soil samples is not included in the grouping feature list only for sandy clay, clay loam, and silty 

clay loam samples. 

Soil samples used in the study are generally classified as angular and semi-angular block 

type in terms of structure type. Approximately 83% of the soil samples are angular and semi-

angular block structures. Soil structure type affects soil structure grade evaluation. While the 

examples specified as non-structured types in soil samples reflect the weak structure class, the 

angular and semi-angular block type samples were seen in the medium or strong building class. 

The positive relationship between soil structure type and Ks was similar to studies showing that 

block soils contribute to hydraulic conductivity (McKeague et al., 1982). In addition, Horn and 

Smucker (2005) reported that repeated swelling and contraction created cracks due to stress and 

shear in a block and semi-angular block structure. Accordingly, it is thought that the swelling 

and shrinkage effect of soil samples with high clay content and the cracks formed in the block 

samples contribute to the water transmission. Rawls et al. (1993b) noted that most clayey soils 
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with strong block and granular structures, separated by bio-pores and cracks, have higher Ks 

values than coarse textured soils (O'Neal 1949, 1952, McKeague et al. 1982, Coen and Wang. 

1989, Bouma, 1991). In addition, it has been reported that the hydraulic properties of active 

clay soils that form dynamic hydraulic behaviors with swelling and shrinkage, drying and 

wetting cannot be explained by texture alone (Lin et al. 1998). 

Pore size and quantity of soil samples have been found as properties that have a 

significant effect on Ks (Table 7). The hydraulic conductivity value of saturated soil is the 

average hydraulic conductivity based on the size, shape and distribution of the pores (Oosterban 

and Nijland 1994). Since the size and shape of the soil pores affect the air and water balance of 

the soil differently, besides the total pore volume, the size distribution of the pores is important. 

Soil samples used in the study are samples of high clay content showing swelling and shrinkage. 

Due to the swelling and shrinkage properties of clay soils, voids occur in the soil. These gaps 

that increase hydraulic conductivity in the soil are considered as structural pores. The amount 

of pore of soil samples is also used as the expression of the amount of structural porosity in the 

soil where the flow is fast. 

According to Jarvis (2007), macropores have a significant effect on infiltration and flow, 

although they are found in small amounts in the soil. Macropores play an important role in the 

rapid movement of water known as bypass flow or preferential flow in both subsoil and topsoil 

(Franklin et al.2007). As stated by Dexter and Richard (2009), the decrease in the volume 

weight of the macropore and the increase in the infiltration rate of the water supports the 

positive correlation between the pore amount and saturated hydraulic conductivity in 

accordance with its effect in this study. 

Soil macro porosity in soil studies is generally under-researched and overlooked. 

However, it has been accepted that it is an important variable especially in morphological 

studies related to hydraulic conductivity. The orientation of the macro pores in the soil is 

important, these pores can be continuous or discontinuous, so the presence of more macro pores 

in a soil but in a discontinuous sequence does not mean that the soil has a high hydraulic 

conductivity. The macro porosity of the soil reflects the effect of the soil structure type and size 

as well as factors such as clay type, root canals or activities of soil organisms. In this study, it 

was observed that soil samples, which are classified as medium and strong structure class as 

soil structure, increase water transmission by forming angular and semi-angular block type 

features together with macroporosity. Tol et al (2012), using these soil properties, estimated 
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water conducting porosity (WCM) in 120 soil horizons in South African soils by tension 

infiltrometer. The results are consistent with the theory that more and larger pores cause water-

filled macroporous volume in terms of the amount and size of pores. 

 

5. Conclusion 

In this study, soil hydropedological properties were evaluated in paddy and grassland 

soils. Our results showed that soil morphological properties were related to water movement in 

study soils. Therefore, it is in line with numerous recent studies dealing with the issue of 

hydropedology. However, there is limited literature on the effect of morphological properties 

on soil water relations. The contribution of morphological properties to water flow in 

hydropedology research is not fully reflected. We cannot think that the results of soil water 

modeling research are fully complete due to neglecting of hydropedological properties. They 

should take account because soil hydropedological properties are crucial in characterizing 

hydraulic behavior in soil. In addition, new studies on hydropedology can be used to interpret 

more complex systems involving soil and vegetation. 
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PESTİSİTLERİN ARBUSKÜLER MİKORİZAL FUNGUS (AMF)’LARA ETKİSİ 

Sözel Bildiri 

Gökhan BOYNO, Hasret GÜNEŞ, Emre DEMİRER DURAK, Semra DEMİR* 
 
*: Sorumlu Yazar: semrademir@yyu.edu.tr 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 

Özet: Pestisitler, zararlı organizmaları öldürmek ve kontrol altına almak için kullanılan kimyasal 

maddelerdir. Ancak kontrolsüz bir şekilde kullanılmasıyla birlikte hem insan sağlığına hem de 

çevre sağlığına ciddi bir şekilde olumsuz etkileri mevcuttur. Ayrıca bilinçsizce kullanılan 

pestisitler yararlı mikroorganizmalar üzerinde de önemli problemler oluşturabilmektedir. Bu 

yaralı mikroorganizmalar arasında ise Arbuskülar mikorizal fungus (AMF)’lar tarımsal 

ekosistemlerde oldukça önemli bir yere sahiptir. AMF’lar bitki türlerinin çoğu ile simbiyoz 

oluşturmaktadır. Zorunlu biyotroflar olan bu fungus türleri, konukçu bitkiler ile karşılıklı olarak 

birbirlerine çok sayıda fayda sağlayabilirler. Ancak tarımsal ekosistemlerde AMF’un varlığı ve 

kalıcılığı tarımsal yönetim uygulamalarından etkilenir. Aynı zamanda bu ekosistemlerde, 

arazinin kullanım şekli, çiftçilik ve toprak işleme sistemi ile gübreleme stratejileri, AMF'nun 

kalıcılığı ve gelişimini etkileyen başlıca faktörlerdir. Ayrıca tarımsal ekosistemlerdeki kullanılan 

pestisitlerin AMF simbiyozu üzerindeki bildirilen etkileri çok çeşitli ve aynı etkili madde pestisit 

kullanılan araştırmalarda bile sonuçlar genellikle çelişkilidir. Bu etkiler, aktif madde, etki şekli, 

uygulama şekli ve dozu gibi birçok parametreye bağlıdır. Sera ve tarla alanlarında ise, aktif 

maddelerin fiziko-kimyasal davranışı, toprak tipi ve diğer toprak mikroorganizmaları gibi 

belirleyiciler, pestisitlerin kaderine ve dolayısıyla AMF'unun maruz kaldığı aktif madde 

miktarına katkıda bulunur. Bu derleme, özellikle de inorganik ve organik kimyasal pestisitlerin 

kullanımı tarımsal ekosistem ile çevresel kaygılar arasındaki çelişkili alanlarda AMF üzerindeki 

etkilerine ilişkin mevcut bilgileri açıklamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Pestisitler, Arbusküler mikorizal fungus, Tarımsal ekosistem 
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THE EFFECT OF PESTICIDES ON ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI 

(AMF) 

Oral Presentation 

Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Van Yüzüncü Yıl University 

Abstract: Pesticides are chemicals used to kill and control harmful organisms. However, when 

used in an uncontrolled manner, it has serious negative effects on both human health and 

environmental health. In addition, unconsciously used pesticides can create important 

problems on beneficial microorganisms. Among these injured microorganisms, Arbuscular 

mycorrhizal fungi (AMF) have an important place in agricultural ecosystems. AMFs form 

symbiosis with most plant species. These types of fungi, which are essential biotrophs, can 

mutually benefit each other with host plants. However, the existence and permanence of AMF 

in agricultural ecosystems are affected by agricultural management practices. At the same 

time, in these ecosystems, land use patterns, farming and tillage systems and fertilization 

strategies are the main factors affecting the persistence and development of AMF. In addition, 

the reported effects of pesticides used in agricultural ecosystems on AMF symbiosis are 

diverse and even in studies using the same effective substance pesticide, the results are often 

contradictory. These effects depend on many parameters such as active substance, mode of 

action, method of administration and dosage. In greenhouse and field areas, determinants 

such as the physico-chemical behavior of active substances, soil type and other soil 

microorganisms contribute to the fate of pesticides and therefore the amount of active 

substance to which the AMF is exposed. This review describes the current knowledge, in 

particular, on the effects of inorganic and organic chemical pesticides on AMF in areas of 

conflict between the use of inorganic and organic chemical pesticides in the agricultural 

ecosystem and environmental concerns. 

Anahtar Kelimeler: Pesticides, Arbuscular mycorrhizal fungi, Agricultural ecosystems 
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Giriş 

Arbusküler mikorizal fungus (AMF)’lar, bitki türlerinin büyük çoğunluğu ile birlikte simbiyotik 

olarak yaşayan faydalı toprak mikroorganizmalarıdır (Helgason ve Fitter, 2009). AMF, konukçu 

bitkiyle çok yakın bir ilişkisi olan zorunlu biyotrofik funguslar olup, bu yakın ilişki, bitki ve 

fungus partneri (simbiyotik partnerler) arasındaki çift yönlü besin aktarımı ile karakterize edilir 

ve kök korteks hücreleri içinde özelleşmiş fungal yapılarını (örneğin arbusküller) içerir. 

Tarımsal ekosistemlerdeki mikorizal simbiyozlar, toprak işleme, gübreleme ve pestisit 

uygulamaları gibi çok çeşitli tarım uygulamalarından etkilenmektedir (Jansa ve ark., 2002; 

Gryndler ve ark., 2006; Säle ve ark., 2015). Bu ekosistemde uygulanan pestisitler, toprak 

ıslatma, tohum uygulaması veya bitkiye uygulandıktan sonra toprağa akan aktif maddeler, 

sporlar ve hifler gibi AMF yapılarına zara vermektedir (Hage-Ahmed ve ark., 2018). Aynı 

zamanda pestisitler, konukçu bitkinin fizyolojisindeki değişikliklere aracılık ettiği arbusküler 

mikorizal simbiyozu üzerinde dolaylı etkiler de meydana getirebilmektedir (Şekil 1).  

AMF ve kimyasal bitki koruma önlemlerinden elde edilen faydaları birleştirmek için, AMF 

üzerindeki varsayılan hedef dışı etkilerin değerlendirilmesi gerekir. Aktif maddeli pestisitler, 

temel tehlike potansiyelini belirleyen farklı etki tarzlarına sahiptir. Bu çerçevede tarafımızdan 

yapılan derlemenin önemli bir hedefi, zararlı maddeleri tanımlamak ve ardından bir ürün 

yetiştirme sezonu içinde AMF'nin yaşam döngüsü boyunca bu tür maddelere maruz kalma 

riskini değerlendirmektir. Ayrıca, kritik zararlı madde dozlarını tolere etmek için AMF'nin hangi 

stratejileri geliştirdiğini ve hangi yönetim uygulamalarının AMF kurtarmayı 

destekleyebileceğini anlamak gereklidir. Aynı zamanda bu derleme, tarımsal kullanım ve 

çevresel kaygılar arasındaki çelişkili alanda pestisitlerin AMF üzerindeki etkilerine ilişkin 

mevcut bilgileri açıklamaktadır.  
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Şekil 1. AMF'un pestisitlere maruz kalmasının varsayılan yolları (Hage-Ahmed ve ark., 2018). 

 

Tarımsal Ekosistemlerde AMF’larının Kalıcılığı 

AMF'nin tarlada kalıcılığı, bitki köklerinin içindeki ve dışındaki fungal yapılarının oluşumuna ve 

hayatta kalmasına bağlıdır. AMF sporları ve kolonize kök parçaları, konukçunun olmaması 

halinde bile hayatta kalma yapıları olarak kabul edilir. Bunun tersine, hifler canlı bir konukçu 

bitkiye ihtiyaç duyarlar ve bu şekilde hayatta kalırlar. Doğal koşullar altında ise, spor ve hif 

yoğunluğu mevsimsel değişikliklere tabidir (McGonigle ve Miller, 1999). Dahası, AMF türleri ve 

bunların bireysel kolonizasyon stratejileri, hangi fungal yapılarının (sporlar, kolonize kök 

parçaları veya hif parçaları) hayatta kalma ve bir konukçu bitkinin yokluğundan sonra yeni bir 

simbiyotik ilişkinin kurulması ile ilgili olduğunu belirler (Hart ve Reader, 2002). 

Tarımsal ekosistemlerde, arazinin kullanım şekli, çiftçilik ve toprak işleme sistemi ile 

gübreleme stratejileri, AMF'nun kalıcılığı ve gelişimini etkileyen başlıca faktörlerdir. Yerel 

AMF’lar, özellikle de yıllık mahsullerde, mahsul rotasyonları ve toprak yönetimi gibi nedenlerle 

periyodik olarak zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu zorluklar ise örneğin; toprağın işlenmesiyle 

ekstraradikal hif ağını yok etmekte olup, AMF’u olumsuz etkileyebileceğine dair kanıtlar 

mevcuttur; bunun aksine, toprak işlemesiz sistemler AMF'u teşvik edebilir ve daha iyi fosfor 

(P) alımı ile toprak yapısını düzenlemesi nedeniyle konukçu bitki için önemli faydalar 

sağlayabilir (Jansa ve ark., 2002; Gryndler ve ark., 2006; Säle ve ark., 2015). 
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Pestisit uygulamalarının ardından AMF kalıcılığının daha geniş bir bağlamda değerlendirilmesi 

gerekir. Nitekim AMF iyileşmelerini destekleyen bir habitat sağlayan tarımsal uygulamaların 

dahil edilmesi esastır. Bu nedenle, toprağın çok az işlenmesiyle kurulan miselyal ağın 

bozulmadan kalıcılığı artar ve sonra ki sezonlar için de iyi bir inokulum kaynağı sağlayabilir. 

Pestisit uygulaması, AMF gelişiminin temel aşamalarında ek bir zorluktur. Tarlada, pestisitten 

etkilenen AMF kalıcılığı, önceki sezon mahsullerinde ki pestisit uygulamalarına, hasat sonrası 

veya tohumlama öncesi herbisit uygulamalarına ve üretim sezonu boyunca uygulanan 

pestisitlere bağlıdır. 

Simyotik Fazlara Göre Pestisitlerin AMF’lara Etkisi 

Pre-simbiyotik fazda etkisi 

Pre-simbiyotik faz, AMF’larının bitkinin kök epidermisi üzerindeki ilk kolonizasyon yapılarını 

ortaya çıkmadan önceki fazdır (Requena et al., 2007). Kök parçalarındaki AMF sporları ve 

veziküller, bozuk topraklardaki genç fidelerde AMF simbiyozunu başlatmak için anahtar fungal 

propagülleridir. Bu fazda, yeni çimlenmiş AMF hiflerinin uygun bir konukçu bulmak için çok 

sınırlı zamanı vardır (Logi ve ark., 1998; Smith ve Read 2008). Bu zaman çerçevesinde başarılı 

bir simbiyotik ilişki kurulmazsa, fungal yapılar ölebilmektedir. Bu hassas fazda, pestisit 

uygulamalarının neden olduğu müdahale, tüm simbiyozun gelişimini etkileyebilir.  

Pestisitlerin AMF ile etkileşime girdiği mekanizmalar tam olarak anlaşılmamıştır. In vitro 

çalışmalara dayanarak, flutolanil, azoxystrobin, fenpropimorph ve fenhexamid gibi 

fungisitlerin, Rhizophagus irregularis'in spor çimlenmesini engellediğine dair kanıtlar 

mevcuttur (Zocco ve ark., 2008; Buysens ve ark., 2015). Tarla koşullarında ise, AMF sporları 

belirli bir süre inhibe edici aktif maddelere maruz kalabilir. Daha sonra, aktif maddenin etkisi 

azaldığında, metabolize edildiğinde ve hatta yapısı bozulduğunda, AMF sporları çimlenebilir ve 

konukçu bitkilerle birleşebilir. Bununla birlikte, toprak substratı ve jelleşmiş büyüme ortamı 

deneylerinden elde edilen sonuçlar farklılık göstermiştir. Fenhexamid ve fenpropimorph etkili 

maddeli fungisitler sırasıyla 9.3 mg L−1 (IC50) ve 6.4 mg L−1 (IC50) konsantrasyonlarına sahip ve 

genellikle üst aksamda hastalık oluşturan patojenlere karşı etkilidir. Bu seviyeler toprağa 

ulaşamayacağından, tarlada AMF üzerinde doğrudan bir etkinin olması düşünülmemektedir. 

Genel olarak fungisit uygulamaları toprak üstü akşamlardan uygulandığı için AMF üzerinde 
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doğrudan bir etkisinin olmadığı düşünülmektedir. Buna karşılık, birçok herbisit tohumlama 

veya çıkış öncesi doğrudan toprak yüzeyine uygulanır. Bu nedenle, toprakta AMF ile doğrudan 

temas eden herbisitlerin risk potansiyeli daha yüksek olabilir. 

AMF-herbisit etkileşimlerinin arkasındaki doğrudan mekanizmalar hakkındaki bilgiler sınırlıdır. 

Herbisitlerin AMF’a doğrudan etkileri üzerine çok az çalışma olmasına rağmen, önerilen tarla 

oranına kadar konsantrasyonlarda AMF üzerinde nötr veya hatta pozitif bir etki göstermiştir. 

In vitro koşullarda, kökler yoluyla absorbe edilebilen sentetik oksin picloram, R. irregularis'in 

hif biyokütlesini veya hif canlılığını etkilemediği görülmüştür (Dodd ve Jeffries, 1989). 

Chlorotoluron içeren herbisitlerin AMF spor çimlenmesi üzerinde etkisiz gibi görünürken, 

bifenox, mecoprop, ioxynil ve clopyralid içeren herbisitler daha düşük konsantrasyonlarda 

spor çimlenmesini inhibe ettiği; daha yüksek konsantrasyonlarda ise uyarıcı bir etkiye sahip 

olduğu rapor edilmiştir görülmüştür (Dodd ve Jeffries, 1989). Glyphosate etkili maddeli 

herbisit ise in vitro çalışmalara dayanarak, doğrudan AMF’ye olan olumsuz etkisi yalnızca 

önerilen uygulama oranlarının üzerine çıkıldığında meydana gelmiştir (Malty ve ark., 2006; 

Pasaribu ve ark., 2011). Bu durum, Scutellospora heterogama ve Gigaspora margarita'ya göre 

Claroideoglomus etunicatum için daha belirgin olduğu bildirilmiştir (Malty ve ark., 2006; 

Pasaribu ve ark., 2011). 

Olgun simbiyotik fazda etkisi 

İlerleyen yetiştirme sezonu boyunca simbiyotik partnerler arasında mikorizal sporların 

çimlenmesi ile beraber başarılı bir simbiyoz oluşabilmektedir. Ancak pestisit uygulamaları 

sonucunda simbiyozun başarılı bir şekilde kurulmasından sonra da, simbiyotik aktiviteler 

azalarak bitkiye P taşınması sekteye uğrayabilmektedir. Ayrıca, pestisitlerin uygulanması ile 

konukçu bitkinin metabolizmasında bir takım değişiklikler söz konusu olmakta ve bu 

değişiklikler AMF’u dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Pestisitlerin AM simbiyozu üzerindeki 

bu etkileri olumsuz olabileceği gibi nötr de olabilmektedir. Örneğin, ekstraradikal yapıların 

propiconazole ve fenpropimorph gibi aktif maddeli fungisitler ile doğrudan temasının, hif 

uzunluğunu ve spor sayısını azalttığı in vitro koşullarda gösterilmiştir (Zocco ve ark., 2008; 

Zocco ve ark., 2011; Calonne ve ark., 2012). In vivo deneylerinde ise sonuçlar çelişkili olup, 

formüle edilmiş ürünündeki (Tilt 250EC®) propiconazole toprağa uygulandığında intraradikal 
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yapılar üzerinde etkisinin nötr olduğu (Kjøller ve Rosendahl, 2000) ancak bitkiye P taşınmasını 

olumsuz etkilediği (Schweiger ve Jakobsen, 1998) rapor edilmiştir. Aynı zamanda 

fenpropimorph ve flutolanil aktif maddeli fungisitler AMF kök kolonizasyon üzerinde olumsuz 

etkisinin olduğu da belirlenmiştir (Zocco ve ark., 2008; Zocco ve ark., 2011; Buysens ve ark., 

2015). Ayrıca, uygulanan fungisitlerin hacmi deneyler arasında farklılık göstermiştir. Bu fark, 

alt tabaka içinde farklı bir dağılıma ve dolayısıyla farklı aktif maddeye maruz kalma 

durumlarına neden olabilmektedir. Ancak tavsiye edilen dozlar altında olumsuz etkilerin 

oluşmadığı ve dozun önemli bir faktör olduğu unutulmamalıdır. Ek olarak, aktif maddelerin 

etkileri geçici olabileceğinden, aynı parametreleri fungisit uygulamasından birkaç gün sonra 

test etmek de ilginç sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Bu şekilde, bu etkilerin kinetiği hakkında daha 

fazla bilgi edinilebilir.  

Tohum Uygulamalarının AMF’lara Etkisi 

Tohumlara uygulanan pestisitler, AMF'nun hala pre-simbiyotik fazda olduğundan dolayı 

simbiyoz oluşumunu ciddi bir şekilde etkileyebilmektedir. Tohum uygulamaları üzerine yapılan 

çalışmalar, pestisitlerin aktif maddelerinin etki şekli, konukçu bitki türleri ile genotipleri ve 

AMF toplulukları gibi faktörler, gözlemlenen etkilerle ilgili olarak tanımlanmıştır (Jin ve ark., 

2013; Cameron ve ark., 2017). Mısır, soya fasulyesi ve yulafta, lokal-sistemik (trifloxystrobin, 

pyraclostrobin, azoxystrobin, penflufen, sedaxane), ksilem-mobil sistemik (mefenoxam, 

prothioconazole, metalaxyl, tebuconazole, triticonazole, prothioconazole) ve kontakt etkili 

(fludioxonil) bileşenlerin karışımları, AMF kök kolonizasyonunu ve bitkilerin P içeriklerini 

azaltmamıştır (Jin ve ark., 2013). Bezelye tohumlarının metalaxyl ile işleme tabi tutulması, AMF 

inokulum türlerinden (yerel veya ticari) bağımsız olarak kök kolonizasyonunu azaltırken, 

nohutta, AMF kolonizasyonun da bir azalma sadece ticari inokulum görülmüştür (Cameron ve 

ark., 2017). Bu da doğal AMF türlerinin farklı bir toleransa işaret ettiği düşünülmektedir. 

Ayrıca, captan uygulamasının toplam AMF kök kolonizasyonu üzerinde hiçbir etkisinin 

olmadığı; Shannon indeksinde (türlerin çeşitliliğini, tekdüzeliklerini dikkate alarak ölçmeyi 

amaçlayan bir indeks)  azalma tespit edilmiştir (Cameron ve ark., 2017). Ancak thiram bu 

parametrelerin hiçbirini etkilememiştir (Cameron ve ark., 2017). AMF türlerinin pestisitlere 

verdiği farklı tepkiler, konukçu bitki kolonizasyonundaki bireysel tercihleri ile açıklanabilir 

(Cameron ve ark., 2017). Bu nedenle, bu tür karmaşık etkileşimleri ortaya çıkarmak ve AMF 
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topluluklarının pestisit kullanımına varsayılan uyarlanabilirliğini belirlemek için tüm AMF 

toplulukları üzerinde çalışmalar gereklidir. 

Pestisitlerin AMF Tür Çeşitliliği Üzerine Etkisi 

Bazı herbisitler, insektisitler ve fungisitler için türe özgü bir reaksiyonları değişiklik 

göstermektedir. Örneğin, sistemik bir insektisit olan oxamyl, doğal bir Glomus sp. izolatını 

etkilememesine rağmen, ticari bir Funneliformis mosseae inokulumunun kök kolonizasyon 

yoğunluğunu azalttığı belirlenmiştir.(Marin ve ark., 2002). Ayrıca, Azadirachtin, Azadirachta 

spp. ağacının türleri tarafından üretilen bir triterpenoiddir ve birçok böcek türleri üzerinde 

beslenme caydırıcı ve büyüme engelleyici olarak işlev görmektedir. Ancak bu ürün AMF olan 

C. etunicatum'u inhibe ettiği ve arazi koşullarında ki AMF topluluğunda da önemli bir değişime 

neden olduğu rapor edilmiştir (Ipsilantis ve ark., 2012). AMF'u önerilen uygulama oranının 

üzerindeki konsantrasyonlarda etkilediği gösterilen Glyphosate aktif maddeli herbisit, fungal 

sporun çimlenmesi ve hif büyümesi üzerindeki inhibitör etki, S. heterogama ve G. 

margarita'dan çok C. etunicatum için daha belirgin olmuştur (Malty ve ark., 2006). Çayır 

alanlarında ise F. mosseae ve C. etunicatum'un spor canlılığı tüm uygulamalarda benzer 

sonuçlar gösterirken, glyphosate uygulanan alanlarda F. caledonium ve F. constrictum'un spor 

canlılığını gösteren grafiklerde azalmalar meydana gelmiştir (Jansa  ve ark., 2002; Säle ve ark., 

2015). Bu sonuç, farklı toprak işleme ve yönetim uygulamaları için de gösterilen belirli AMF 

suşularının farklı hassasiyetlerini yansıtmaktadır (Jansa  ve ark., 2002; Säle ve ark., 2015). 

In vitro deneyler yoluyla AMF tür çeşitliliği üzerine yapılan araştırmalarda bir takım sınırlamalar 

mevcuttur. Bu sınırlamalar ise, farklı AMF taksonlarının sınırlı uygunluğu, bu tür kültürlerin 

zahmetli kurulması ve zaman alan bakımları olarak düşünülmektedir. Bu araştırmalarda R. 

irregularis en sık çalışılan AMF’dur. Ancak arazi koşullarında meydana gelen diğer AMF 

türlerinin davranışını yansıtmamaktadır. Bununla birlikte, moleküler araştırmalar kapsamında 

AMF'ye özgü primerlerin mevcudiyeti, pestisitlerin arazi koşullarında AMF toplulukları 

üzerindeki etkilerinin izlenmesine olanak tanımaktadır (Krüger ve ark., 2009; Brigido ve ark., 

2017). Ayrıca, kantitatif PCR kullanımı, anahtar taksonların nicel olarak izlenmesine izin 

vermektedir (Thonar ve ark. 2012; Rivera-Becerril  ve ark., 2017). Bu sistemlere dayalı olarak, 

AMF taksonlarının etki biçimleri (Jin ve ark., 2013) ve konsantrasyonlarıyla ilişkili olarak belirli 
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pestisitlere farklı tepki verdiğine dair kanıtlar mevcuttur (Rivera-Becerril  ve ark., 2017). 

Örneğin, metalaxyl bazlı sistemik fungisitler bezelyede Septoglomus viscosum, Glomus hoi ve 

Rhizophagus prolifer; nohutta ise Acaulospora üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır (Jin ve ark., 

2013). F. mosseae ve C. claroideum gibi diğer türlerin metalaxyl bazlı fungisitlere daha 

toleranslı olduğu görülmüştür (Jin ve ark., 2013). Captan bazlı fungisit ise, bezelye ve nohutun 

S. viscosum ve Glomus sp. ile kolonizasyonunu uyarmıştır (Jin ve ark., 2013). Genel olarak, AMF 

gelişimi üzerindeki bu pestisit etkileri, AMF türleri üzerindeki fungisit etkilerin mevcut bir 

özgüllüğü ile bağlantılı olabildiği düşünülmektedir. Farklı AMF türleri üzerindeki bu farklı 

fungisit etkileri altında yatan mekanizmalar ise henüz aydınlatılmamıştır (Jin ve ark., 2013). 

Sonuç 

Genel olarak, sunulan çalışmalara göre, pestisitlerin AMF üzerindeki etkileri pestisitin aktif 

maddesine ve dozuna bağlıdır. Bu nedenle, hedef bölge, tarladaki uygulama modu ve toprak 

parametreleri, AMF yapılarına ulaşan aktif madde miktarını ve bu maddelere maruz kalma 

riskini belirler. Temel olarak tanımlayıcı veriler in vitro, sera ve tarla çalışmalarında 

oluşturulmuştur; bununla birlikte, özellikle pestisit uygulaması altında, kültür bitkilerinin 

kolonize köklerindeki AMF türlerinin çeşitliliği hakkında çok az şey bilinmektedir. AMF'ye özgü 

primerler ve yüksek verimli sıralama tabanlı moleküler araçlar, tür düzeyindeki etkiler 

hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacaktır. Bu nedenle, (uzun vadeli) tarla 

araştırmalarının farklı toprak işleme sistemleri, standart IPM (entegre zararlı yönetimi) ve 

moleküler araçlarla kombinasyonu, farklı tür çeşitliliği parametreleri hakkında daha fazla bilgi 

sağlayacaktır. Ayrıca, pestisit uygulaması için temel hususlar olan AMF dostu toprak yönetimi 

ve pestisit uygulamasının bitki sağlığı ve performansı üzerindeki etkilerinin araştırılmasına 

güçlü bir ihtiyaç vardır. Bu yaklaşım, sorumlu tarım uygulamalarına doğru bir adım daha 

olacaktır. 
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Özet: Dünya nüfusunda öngörülen artış ve buna bağlı olarak gıda üretiminin yoğunlaştırılması 

ihtiyacı nedeniyle, tarımsal atıkların miktarı yıldan yıla artış göstermektedir. Çevre dostu 

sürdürülebilir tarım, tarımı uzun vadede yaşayabilir kılarken aynı zamanda organik atıkların 

geri dönüşüm uygulaması açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Sürdürülebilir tarıma 

duyulan ilgi, toprağın strüktürünü organik atıkların ilavesi yapılarak toprak yapısının 

güçlendirilmesi ve gelecekteki etkin tarımsal faaliyetlerle önemi artacaktır. Dolayısıyla organik 

maddece fakir topraklarımız için bu tarımsal atıklar önemli bir besin kaynağı olma 

özelliğindedir. Organik atıklar toprak özelliklerini iyileştirerek topraktaki mikroorganizmalar 

için bir yaşam alanı oluşturmakta ve bu bağlamda tarımsal üretimde kalite ve verimliliğinin 

artırılmasında etkili olabilmektedirler. Eko-verimlilik, sürdürülebilirlik, kompostlanabilir 

tarımsal ürünler, küresel karbon döngüsü, atıkların bertaraf edilmesi ve çevre sağlığı atık 

yönetiminin altyapılarını oluşturmaktadır. Sürdürülebilir tarımda atık yönetimi, mahsul 

kalıntılarının değerlendirilmesi, çevre kirliliğinin önüne geçilmesi temel hedef olup bu tarımsal 

atıkların toprak düzenleyici ve besin içeriği bakımından kullanılmasıdır. Tarımda kullanılan 

başlıca organik atık kaynakları; hayvan gübresi, ürünlerin hasat sonrası elde edilen posaları, 

gıda işleme ve diğer endüstriyel atıklar olup toprağa uygulanmaktadır. Atık mevcudiyetindeki 

farklılıklar, üretim oranını etkilemektedir. Ayrıca tarımsal atıkların ucuz olması, yenilenebilir 

kaynaklar içerisinde yer alması ve kolay parçalanması kullanımını öne çıkarmaktadır. Bu 

derlemede; hem dünyada hem de ülkemizde yakılarak heba edilen, çevre kirliliğine sebebiyet 

veren tarımsal atıkların değerlendirme olanakları, inorganik gübrelere alternatif olabilme 

imkânları ve toprak verimliliğinde sürdürülebilirliği değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Organik atıklar, Organik madde, Sürdürülebilir tarım  
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Abstract: Due to the projected increase in the world population and the need to intensify food 

production accordingly, the amount of agricultural waste increases from year to year. 

Environmentally friendly sustainable agriculture makes agriculture viable in the long term, 

while at the same time it has an important potential in terms of the recycling of organic wastes. 

The interest in sustainable agriculture will increase in importance with the strengthening of the 

soil structure by adding organic wastes to the structure of the soil and effective agricultural 

activities in the future. Therefore, these agricultural wastes are an important food source for our 

soils that are poor in organic matter. Organic wastes create a living space for microorganisms 

in the soil by improving soil properties and in this context, they can be effective in increasing 

the quality and productivity in agricultural production. Eco-efficiency, sustainability, 

compostable agricultural products, global carbon cycle, waste disposal and environmental 

health constitute the infrastructure of waste management. In sustainable agriculture, waste 

management, utilization of crop residues, prevention of environmental pollution are the main 

objectives, and the use of these agricultural wastes in terms of soil regulator and nutrient 

content. The main sources of organic waste used in agriculture; animal manure, post-harvest 

pulp, food processing and other industrial wastes are applied to the soil. Differences in waste 

availability affect the rate of production. In addition, the fact that agricultural wastes are cheap, 

included in renewable resources and easily fragmented highlights their use. In this review; The 

utilization possibilities of agricultural wastes that cause environmental pollution, which are 

wasted by burning both in the world and in our country, the possibilities of being an alternative 

to inorganic fertilizers and their sustainability in soil fertility have been tried to be evaluated. 

 

Keywords: Organic wastes, Organic matter, Sustainable agriculture 
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Giriş 

Günümüz tarım sisteminde, sentetik kimyasal gübrelerin kullanımı dünya çapında artış 

göstermeye başlamıştır. Zamanla kullanılan bu kimyasallar her ne kadar üretim miktarını 

arttırmış olsa da, topraktaki faydalı mikroorganizmaları öldürerek besin kalitesini, toprak 

verimliliğini düşürdüğü, su kütlesi ortamını bozduğu belirtilmektedir (Sinha ve Herat, 2009; 

Zhang ve ark., 2019). Artan nüfus ve iklim değişikliği ile birlikte, gıda ve beslenme güvenliğini 

sağlamak giderek daha zor hale gelmiştir. İklim dostu sürdürülebilir tarım, tarımı uzun vadede 

yaşayabilir kılarken, değişen iklime dayanıklı olması en iyi çözümdür (Sosa-Hernandez ve ark., 

2019).  

“Sürdürülebilir tarım” kavramını tanımlayan ve birçok farklı yaklaşımı temsil eden faktörler 

bulunmaktadır. Günümüzde bu kavramı gerçeğe dönüştürmek bir şans olarak görülmektedir 

(Velten ve ark., 2015; Siebrecht,2020). Sürdürülebilir tarım, "tüm kaynakları korumak, atıkları 

ve çevresel etkileri en aza indirmek, sorunları önlemek ve tarımsal ekosistem esnekliğini, öz 

düzenlemeyi, gelişimi ve herkesin beslenmesi ve yerine getirilmesi için sürekli üretimi teşvik 

etmek için doğal süreçlerle çalışan yönetim prosedürlerini" içerir (MacRae ve ark., 1989; 

Velten ve ark., 2015). Sürdürülebilir tarım; insan sağlığı ve çevreyi koruyan üretim 

sistemleriyle birlikte, teknolojinin dengeli kullanılması ve doğru işletme yönetimini de 

kapsayan sistemler bütünü olarak ifade edilmektedir (Hess, 1991; Eryılmaz ve ark., 2019). 

Sürdürülebilir tarıma, geleneksel tarım uygulamaları ile modern tarım teknolojilerinin birleşimi 

de denilebilir (Turhan, 2005). “Sürdürülebilirlik” kavramı sadece tarım için değil doğal 

kaynaklarla doğrudan ya da dolaylı bağlantısı olan diğer sektörler için de kullanılmaktadır. 

Ancak kavram tarımda bu sektörün bazı özellikleri nedeniyle önemli bir yer edinmiştir. 

Bunlardan en önemlileri tarım sektörünün büyük ölçüde çevreyle etkileşim içerisinde olması 

ve sektörde doğal kaynakların kullanımıdır (Gençler, 2009).  

Türkiye’de tarımsal üretim potansiyelini arttırmak, toprak yapısını düzenlemek ve çiftçinin 

tarımda sürdürülebilirliği konusunda bilinçlendirmek oldukça önemlidir. Organik maddece 

fakir olan tarım topraklarımız, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından önemli sorunları 

beraberinde getirmektedir (Saltalı ve ark., 2004; Güçdemir 2006). Modern tarım 

uygulamalarında sentetik gübre (ticari) kullanımı girdinin önemini arttırmaktadır. Ticari gübre 

kullanımı ile birlikte doğal dengenin bozulması kısıtlayıcı faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sürdürülebilir tarım uygulamaları, toprakların uzun dönemde ve üretken durumda kullanımı 

amaçlamaktadır (Saltalı ve ark., 2004). Bu uygulamalar içerisinde yer alan tarımsal atık 
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kullanımı ticari gübrelere göre topraktaki besin içeriğini, fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerini düzenleyici yapıya sahiptir. Toprağa karıştırılan organik atıkların su tutma 

kapasitesinin arzu edilen düzeylere getirdiği, erozyona karşı dirençli bir yapı oluşturduğu, bitki 

kök gelişimini arttırdığı, uygun nem aralığını belirlediği ve toprak sağlığının 

sürdürülebilirliğinde etkinliğinin yüksek olduğu belirtilmektedir (İslam, 2016; Çolakoğlu, 

2018). Tarımsal atıkların ortaya çıkışı, üretilen ürün miktarına, ürün çeşidine, coğrafi koşullara, 

toprak yapısına ve beslenme alışkanlıklarına göre değişkenlik göstermektedir. Nüfus artışı ile 

tarımsal üretim ve tarımsal atık doğru orantılıdır (Çolakoğlu, 2018). Üzüm cibresi, fındık 

koruğu, tütün atığı, zeytin küspesi gibi tarımsal atıkların makro ve mikro besin elementlerce 

fazla ve yeteri değerlere sahip önemli atıklar olduğu bilinmektedir (Çerçioğlu, 2011). 

Bu derlemede, birçok araştırmacı tarafından tarımsal verimlilik ve sürdürülebilirlik üzerine 

faydaları ortaya konulmuş, ancak ülkemizde kullanımı az olan tarımsal üretim atıklarının önemi 

vurgulanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte sürdürülebilir tarım için geliştirilecek 

uygulamaların organik madde eksikliği tarımsal atıklar ile karşılanması, çevre kirliliğinin önüne 

geçilmesi ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir.  

Organik Atıkların Sürdürülebilir Tarımdaki Önemi 

Doğal dengenin bozulması ve enerji krizi dünya çapında sürdürülebilir kalkınma için hayati 

önem taşıyan konular arasındadır. Çevre dostu organik atıklar, gelecekteki ihtiyaçların 

karşılanmasında alternatif yoldur (Guo ve ark., 2010). Atık, insanların yaşamsal, kültürel, 

ekonomik, sosyal faaliyetlerinin neticesinde ihtiyaç duydukları maddelerden arta kalan ve 

kullanımı artık mümkün olmayan ve yaşanılan ortamdan uzaklaştırılmak istenen, 

uzaklaştırılmadığı takdirde çevre ve sağlık sorunlarına neden olan tüm maddelerdir (Öztürk 

2010). Özellikle tarımsal atıkların ucuz olması, yenilenebilir kaynaklar içerisinde yer alması ve 

kolay parçalanması kullanımını öne çıkarmaktadır (Guo ve ark., 2010). Gelişmiş veya 

gelişmekte olan ülkelerde her yıl milyarlarca ton tarımsal atık ortaya çıkmaktadır. Tarım 

kalıntısı, hasattan sonra tarlada kalan tüm yaprak, sap, saman, küspe, kabuk, cibre gibi bitkilerin 

kullanılmayan kısımlarını içermektedir (Yevich ve ark., 2003).  

Sürdürülebilir tarımda, kaliteli ve verimli toprak yapısı geliştirmek, korumak temel hedefler 

içerisinde bulunmaktadır. Sürdürülebilir tarıma duyulan ilgi, toprağın strüktürünü organik 

atıkların ilavesi yapılarak toprak yapısının güçlendirilmesi ve gelecekteki etkin tarımsal 

faaliyetlerle önemi artacaktır. Çevreye atıldıklarında kirliliğe yol açan, oksijeni azaltan, doğal 

yaşamı olumsuz şekilde etkileyebilen organik maddeler, gübreleme amacıyla kullanıldıkları 
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zaman toprağa olumlu katkıları olacaktır. Bu organik maddelerin kullanım alanları birçok 

faktöre bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Tarımsal atıkların iyi bir organik madde 

kaynağı olması, topraktaki organik madde devamlılığının sağlanacağını ve su tutma 

kapasitesinin artacağını işaret etmektedir (İslam, 2016).  

Kompost gibi geri dönüşümü kolay organik atıklar, üretim maliyetini, kimyasal girdi 

kullanımını ve olumsuz çevre etkilerini azaltmaktadır. Kompost tarımsal faaliyetlerin 

sürdürülebilirliği için hem organik gübre olarak toprağa karıştırılmakta hem de mahsul 

kalıntılarının ve hayvansal atıkların bertaraf edilmesi gibi çevre kirliliğinin önüne 

geçilmektedir. Diğer ticari gübrelere göre daha ekonomik ve çevresel açıdan en sürdürülebilir 

çözüm olarak görülmektedir (Pergola ve ark., 2018). Tarımsal atıkların sürdürülebilir 

dönüşümü, sürdürülebilir tarım ile uyumluluğu göz önünde bulundurularak optimize edilmeli 

ve teşviki yapılmalıdır (Sequi,1996; Maheshwari ve Agarwal, 2014).  

Gözenekli ve bozulmaya karşı dayanıklı madde olan organik atıkların, toprak düzenleyici 

özelliğe sahip olmalarının yanı sıra rizosferde bulunan mikroorganizmalara yaşam alanı 

oluşturdukları veya topraktaki mikrobiyal populasyonların işlevini arttırdıkları bilinmektedir 

(Walters, 2013). Organik atıklar toprak özelliklerini iyileştirerek topraktaki mikroorganizmalar 

için bir yaşam alanı oluşturmakta ve bu bağlamda tarımsal üretimde kalite ve verimliliğinin 

artırılmasında etkili olabilmektedirler (Akhter ve ark., 2015; Al-Maliki ve AL-Masoudi 2018). 

Tarımsal Atıklar Nelerdir? 

Tarımsal atıklar, bitkisel ve hayvansal ürün elde edilmesi, işlenmesi sonucunda ortaya çıkan 

atıklardır. Bu atıkların içeriği ve miktarı toplumun sosyo-ekonomik yapısına, coğrafi özelliklere 

ve meslek gruplarına göre değişkenlik göstermektedir (Akırmak, 2010). Tarımsal atıkların 

diğer atıklara göre çevreye ve doğal döngüye zararının az olduğu, dönüşüm potansiyelinin kısa 

sürdüğü belirtilmektedir. Doğaya gelişi güzel bırakılmasının yanı sıra değerlendirilmeli ve 

yeniden biyokütle olarak kullanılmalıdır. Tarımsal atıkların yeniden değerlendirilmesi işlemleri 

belirli bir plan ve teknik çerçevede, uzman kişilerce hazırlanmış ulusal ve uluslararası çevre 

tarım politikalarına uygun şekilde yürütülmelidir (Akırmak, 2010; Sümer ve ark., 2016; 

Çolakoğlu, 2018).Tarımsal atıkların geri dönüşümü, tarım alanlarının gübrelenmesinde 

kullanılabilecek kaliteli organik gübreler açısından değerlidir. Atık yönetimi aynı zamanda 

besin döngüsünde ve bitki patojeni sistemlerinde önemli bir rol oynar (Blaine Metting, 1993; 

Al-Barakah ve ark., 2013).  
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Tarımsal atıklar 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar; 1- Hayvansal üretim sonucunda arta kalan 

atıklar, 2- Bitkisel üretim sonucu arta kalan atıklar, 3- Tarım ürünlerinin üretilmesi sırasında 

meydana gelen atıklar. Bitkisel üretimde, yaprak, sap, kabuk olmak üzere ürün hasat edildikten 

sonra kökleri de dâhil arta kalan materyaldir. Hayvansal üretimde ise hayvanların gübreleri, kıl, 

tırnak, kan vb. dahil tüm arta kalan maddedir (Akırmak 2010). Bitkisel atıkların gerek organik 

gübre gerekse toprak yapısını düzenleyici özelliğiyle kullanımı oldukça önemlidir. Birçok 

faktöre göre farklılık gösteren tarımsal ve hayvansal organik atıklar bulunmaktadır. Bunlar; 

üzüm cibresi, fındık kabuğu, fındık zurufu, zeytin pelleti, şeker pancarı küspesi, tütün atığı, yer 

fıstığı atığı, biyoçar, deniz yosunu, solucan gübresi, peynir altı suyu vb.’dir (Akırmak 2010). 

Tarımsal Atıkların Kullanım Alanları 

Yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirme 

İnsan müdahalesi olmadan doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak akan enerjiye 

‘yenilenebilir enerji’ denilmektedir (Acaroğlu, 2013). Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde 

en çok kullanılma payı biyokütle’ye düşmektedir. Biyokütle, bitkilerin ve canlı organizmaların 

kökeni olarak bilinmektedir. Güneş enerjisini fotosentez yoluyla depolayan bitkisel 

organizmalardır (sap, saman, sömek, kabuk, küspe, talaş, ahşap, yonga ve ağaç kabukları) 

(Demirbaş 2001; Renata ve ark., 2018; Maraveas, 2020). Yenilenebilir enerji kaynaklarından 

biri olan biyogaz, biyokütlenin (her türlü hayvan dışkısı ile bitkisel ve tarımsal atıklar) 

oksijensiz ortamda işlenmesi sonucunda elde edilen yanıcı bir gazdır (Öztürk 2008). 

Sürdürülebilirliği etkileyen birincil kriter tarımsal atıkların tür seçimidir. Atık 

mevcudiyetindeki farklılıklar ise üretim oranını etkilemektedir. Hızlı biyolojik bozunma 

oranları göz önüne alındığında, tarımsal atıkların merkezi konumlarda bulunması önem 

taşımaktadır (Maraveas, 2020). 

Hammaddenin yerel kaynaklardan kolayca temin edildiği, ucuz ve fosil yakıtlara göre daha 

temiz olan diğer bir yenilenebilir enerji kaynağı biyoyakıttır (Kapluhan, 2014). Kullanıma hazır 

ve depolanabilen bir enerji kaynağı olması sürdürülebilir tarımdaki önemini arttırmaktadır 

(Özdemir ve Er, 2018). Biyoyakıtlar, enerji ihtiyacının karşılanmasında potansiyeli en yüksek 

kaynaklardan biridir (Kapluhan, 2014). Tarımsal atıkların biyokütlelerinden elde edilen 

pelletler, küçük hacimde yoğunlaştırıldığından diğer enerji türlerine göre kalorisi düşük ve daha 

avantajlıdır (Ishii ve ark.,2016).  
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Kompost olarak değerlendirme 

Bitkisel ve hayvansal atıkların biyolojik olarak parçalanarak organik gübreye dönüştürülmesine 

kompost denilmektedir (Yıldız ve ark. 2009). Doğrudan kullanıldıkları gibi ahır gübresi ve 

diğer organik atıklarla da kompost şeklinde kullanılabilmektedir (Yetgin, 2010). Kompost, 

bozulmuş ve verimliliğini kaybetmiş toprakların geri kazanılmasında önemli bir organik atıktır. 

Fidanlık, peyzaj, çevre ve hobi faaliyetlerinde (yeşil alanlar, atık çöplerin geri kazanımı, 

bahçecilik vb.) kullanımı oldukça fazladır. En uygun kompostlama tekniği kompostlanacak 

malzeme hacmine, türüne, tedarik yerine, iklim koşullarına, çevre ve ekonomik 

sürdürülebilirlik ön analizlerine bağlıdır (Pergola ve ark., 2018).  

Atık kirliliğini azaltmanın üç yolu vardır. Bunlar; yakma, düzenli depolama ve geri 

dönüşümdür. Bunlar arasında tek sürdürülebilir uygulama geri dönüşüm, malzemeleri 

dönüştürerek atıkların varlığını ortadan kaldıran ve teşviki asıl olan yöntemdir. Tarımda 

kompost kullanımı, toprağa bir değişiklik uygulamasının öneminden çok daha fazlasına 

sahiptir. Özellikle çoğu zaman uygulama yöntemleri ve hazırlama teknikleri profesyonel bir 

yardım gerektirmektedir (Sequi,1996; Maheshwari ve Agarwal, 2014). Kompostlamada, C/N 

oranı; nem; pH, yapı, kıvam, sıcaklık ve zaman gibi faktörler kaliteyi etkilemektedir (Öztürk 

ve ark., 2015; Çerçioğlu, 2018). 

Kompostlanabilir materyalin mikrobiyal inokülasyonu, topraktaki canlı mikroorganizmalar 

(Streptomycs aurefaciens, Trichoderma viridie, T. harzianum, Bacillus subtilis, B. 

licheniformis) ile uygun bozunmayı gerçekleştirebileceği belirtilmektedir (Badr El Din ve ark, 

2000; Al-Barakah ve ark., 2013). Kompostlamanın önemli avantajı, atıkların azaltılması, 

yabancı ot tohumlarının ve patojen mikroorganizmaların yok edilmesidir (Bernal et al., 2009). 

Atık yönetimi için bir mekanizma olan kompostlama, verimliliği yüksek toprakların 

devamlılığını, düşük işletme maliyetini temsil etmektedir.  

Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda uygulanması kolay ve sera gazı emisyonlarının azaltılması 

gibi çevre dostu uygulamaların teşvikinde kullanılmaktadır (Hoornweg ve ark, 2000). 

Ülkemizde Marmara ve Ege bölgesinde ağırlıklı olarak tavukçuluk yapan işletmelerin kompost 

üretimi yaptığı, Akdeniz bölgesinde mantar kompostu tesislerinin ağırlıkta olduğu ancak 

Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimizde ise kompost üretiminin yoğun olmadığı 

bildirilmektedir (Külcü, 2013). 
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Yonga levha olarak değerlendirme 

Yonga levhalar; odun parçalarından (yonga, testere talaşı, rende talaşı vb.) ya da lignoselülozik 

malzemelerden (keten, kenevir, kendir, suyu çıkarılmış şeker kamışı posası, odunsu bitkiler) 

elde edilen yongaların tutkallandırılarak, sıcak bir şekilde sıkıştırılmasıyla elde edilen 

levhalardır (Arslan 2008).  

Asma bitkisi budama atıkları, yonga levha değerlendirmesi için ideal bir sürdürülebilir katkı 

maddesidir. Bu konuda asma atıklarının güçlü bir kaynak olmasının yanı sıra orman ağaçlarının 

kesim talebini de azaltmada etkili olduğu bilinmektedir. Tarımsal atıkların yonga levhaya dahil 

edilmesi idealdir ancak bu katkı maddelerinin yoğunluğu ve mekanik özelliklerinin korunması 

zorunludur (Wong ve ark., 2020). Tarımsal atıklardan elde edilen yonga levhaların 

geleneksellere göre daha çevreci ve sağlıklı olduğu belirtilmektedir (Wechsler ve ark., 2013). 

Mısır koçanı yonga levhanın kalınlığı, ısı yalıtımı performansı üzerinde etkisi olduğu ve 

tarımsal atıklarla yeni bir sürdürülebilir yapı ürününün geliştirildiği bildirilmektedir (Paiva ve 

ark., 2012). 

Malç olarak değerlendirme 

En çok kullanılan doğal malçlar saman ve kuru ot saplarıdır. Diğer doğal malçlar arasında 

yapraklar, kurutulmuş bataklık yosunları, testere ve rende talaşı, odun yongaları, ufalanmış ağaç 

kabukları, doğal gübre, çakıl ve taşlar bulunmaktadır. Bu nedenle tarımsal atıkların organik 

malç olarak değerlendirmesi hem ekonomik açıdan hem de kaliteli bitkisel üretim için son 

derece avantaj sağlamaktadır (Şener 2015 ).  

Saman malçlama, malçlama yapılmayan topraklara göre % 64 oranında mikrobiyal aktiviteyi, 

C/N oranını ve su mevcudiyetini iyileştirdiği belirtilmektedir (Tu ve ark., 2006). Malçlama 

uygulamaları, topraktaki suyun buharlaşmasını azaltarak nemi korumakta, yabancı ot 

büyümesini bastırmakta, toprak yapısını ve sıcaklığını kontrol etmekte ve estetik açıdan hoş bir 

görüntü sergilemektedir. Organik malçlama malzemeleri ucuz ve çevre dostu olmasının yanı 

sıra toprak ortamının kontrol edilmesinde ve mahsul veriminin arttırılmasında büyük bir öneme 

sahiptir (Kader ve ark., 2017).  

Toprak yüzeyine uygulanan organik atıklar, özellikle sıcaklık, buharlaşma ve su içeriği 

bakımından toprağın fiziksel koşullarını iyileştirmektedir. Malçlamanın, kurak arazi tarımı için 

özellikle yüksek sıcaklıklarda yaz aylarında etkinliği yüksektir (Cook ve ark., 2006). 
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Mantar üretiminde değerlendirme 

Mantar yetiştiriciliğinde kullanılan ortamın nemli olması istenilen ilk koşuldur. Besin değeri 

yüksek yetişme ortamı, verimi arttıracak ve ekonomik açıdan faydalı olacaktır. Bu koşulu 

sağlayan en uygun materyal tarımsal atıklardır (Buğday samanı, pirinç kepeği, mısır koçanı ) 

(Hong ve ark. 2011 ). Tarım sektöründe, mantar kompostu üretiminde kapalı sistemler tercih 

edilmektedir (Külcü, 2013). Mantar kompostu kullanmanın tek başına veya inorganik 

gübrelerle birlikte verim üzerinde aynı etkiyi gösterebildikleri, toprağın yapısal özelliklerini 

iyileştirdiği belirtilmektedir (Castelo-Gutiérrez ve ark., 2016). Toprağa karıştırılan mantar 

kompostunun bitki besin alınımını kolaylaştırarak gelişim parametrelerini arttırdığı 

bildirilmektedir (Gonani ve ark., 2011). 

 

 

Sonuç ve Öneriler 

Tarımın sürdürülebilir olarak kabul edilebilmesi için ihtiyaç duyulan geri dönüşüm yönteminin, 

sadece tarımsal faaliyetle değil daha genel bir bağlamda sürdürülebilirliği arttırdığı bilinmelidir. 

Sürdürülebilir tarım ve tarımda atık kullanımı sürdürülebilir bir toplum için temel faaliyet 

olarak düşünülmelidir.  

Organik atıkların değerlendirilerek doğaya geri dönüşümünün sağlanması ekonomik açıdan 

olduğu kadar çevre ve doğanın korunması açısından da büyük yararlar sağlayacaktır. Organik 

atıkların gerek tarım alanında gerek diğer alanlarda kullanılması günümüzde oldukça önem 

kazanmış olan sürdürülebilir tarım alanındaki çalışmalara örnek teşkil edecektir.  

Organik atıkların üreticilere tavsiye edilmesi, ekonomik açıdan sürdürülebilir tarıma destek 

sağlanması hedeflenmektedir. Bu materyallerin etkinliğinin zamanla teyit edilmesi durumunda, 

ticari preparat olarak üretilmesinin de olanak dâhilinde olduğu düşünülmektedir. 
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SÜT ENDÜSTRİSİNDE ATIK SU ÖZELLİKLERİ VE ARITMA 

OLANAKLARI: FİZİKOKİMYASAL YÖNTEMLER 

Sözel Bildiri 

Canan ALTINAY UYSAL, Tuba ŞANLI 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü 

Özet 

Süt endüstrisi atık suları çevre kirliliği açısından zengin kirleticiler içermesi nedeniyle yüksek 

biyolojik oksijen ve kimyasal oksijen ihtiyacı ile karakterize edilmekte ve arıtılmadan deşarj 

edilmeleri ciddi çevre sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle işletme için en uygun maliyetli 

ve sürdürülebilir arıtma yöntemleri tercih edilerek etkin bir şekilde arıtılması gerekmektedir. 

İşlenen ürünler ve işletme kapasitesi, kullanılan temizlik maddeleri gibi faktörlere bağlı olarak 

farklı hacimde ve farklı kirlilik parametrelerine sahip olan atık suların özelliklerindeki 

değişkenlik etkin bir arıtma yöntemi seçimini zorlaştırmakta ve tek bir yöntemle arıtılması bazı 

durumlarda deşarj standartlarını yakalamak konusunda yetersiz kalabilmektedir. Süt endüstrisi 

atık sularının arıtılmasında biyolojik, fiziksel ve kimyasal birçok arıtma yöntemi 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada alternatif atık su arıtma yöntemlerinden fizikokimyasal 

yöntemlerin süt endüstrisi atık sularında arıtma etkinlikleri, uygulama koşulları, avantaj ve 

dezavantajları araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Süt endüstrisi atık suları; arıtma yöntemleri; fizikokimyasal 

yöntemler
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WASTE WATER PROPERTIES AND TREATMENT POSSIBILITIES IN 

DAIRY INDUSTRY: PHYSICOCHEMICAL METHODS 

Canan ALTINAY UYSAL, Tuba ŞANLI 

Ankara University Faculty of Agriculture Department of Dairy Technology 

Abstract 

Dairy industry wastewaters are characterized by high biological oxygen and chemical oxygen 

demand, as they contain pollutants rich in environmental pollution, and their discharge without 

treatment causes serious environmental problems. Therefore, it needs to be treated effectively 

by choosing the most cost-effective and sustainable treatment methods for the enterprise. 

Depending on the factors such as the products processed and the operating capacity, the 

cleaning agents used, the variation in the characteristics of the wastewater with different 

volumes and different pollution parameters makes it difficult to choose an effective treatment 

method, and its treatment with a single method may in some cases be insufficient to meet the 

discharge standards. Many biological, physical and chemical treatment methods are used in the 

treatment of dairy industry wastewater. In this study, the efficacy, application conditions, 

advantages and disadvantages of physicochemical methods, which are one of the alternative 

wastewater treatment methods, in dairy industry wastewater were investigated. 

Key words: Dairy industry wastewater; treatment methods; physicochemical methods.
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Giriş 

Endüstrinin gelişmesi ve yayılması beraberinde dünyadaki ekolojik dengeyi buna bağlı olarak 

insan hayatını etkileyen çevresel kirliliklerin oluşmasına sebebiyet vermektedir (Kushwaha, 

Srivastava ve Mall, 2011, Yonar, Sivrioğlu ve Özengin, 2018, Goli ve diğ., 2019). Süt endüstrisi 

sektörünün global verilerinde, 2019 yılında %1,3 büyüyerek 852 milyon ton üretim yapıldığı 

bildirilmiştir. Süt üretiminin yıllık %1,6 artarak 2029'da 997 milyon tona ulaşması 

öngörülmektedir (Organisation for Economic Co-operation and Development/Food and 

Agriculture Organization [OECD/FAO], 2020). Süt ve ürünlerindeki talep artışı da doğrusal 

olarak süt endüstrisinde büyümeye neden olmaktadır. Türkiye’de Kasım 2020 itibariyle 

1.472.222 ton içme sütü, 1 milyon ton civarında yoğurt, 71.593 ton tereyağı üretimi yapılmıştır 

(Türkiye İstatistik Kurumu, 2020). 2017 yılında kişi başı süt tüketimi 37,3 kg, peynir tüketimi 

16,5 kg, yoğurt tüketimi 30,6 kg, tereyağı tüketimi 1,42 kg civarında hesaplanmıştır (Ulusal Süt 

Konseyi, 2017). Bu kadar büyük bir endüstride suyun gereksinimi, dolayısıyla işleme 

sonrasında açığa çıkan atık su miktarı da oldukça yüksektir. Yaklaşık olarak, 1 L süt işlenirken 

0,2 - 10 L atık su üretildiği tahmin edilmektedir (Vourch, Balannec, Chaufe ve Dorange, 2008, 

Kushwaha ve diğ., 2011, Slavov 2017, Özmetin, 2019). 

Süt endüstrisi atık suları, çevre kirliliği açısından kritik olan besin, kimyasal oksijen ihtiyacı 

(KOİ), biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ), toplam askıda katı madde, deterjan, dezenfektan ve 

organik ve inorganik maddelerce zengindir (Britz, Schalkwyk ve Hung, 2006, Sarkar, 

Chakrabarti, Vijaykumar ve Kale, 2006, Kushwaha ve diğ., 2011, Koyuncu ve Tunçtürk, 2014, 

Lumina ve Pavithra, 2018). Bununla birlikte bileşimleri; ürün çeşitliliği, üretim yöntemi, 

kullanılan temizlik maddeleri, dezenfektanlar gibi faktörlere bağlı olarak büyük oranda 

değişkenlik göstermektedir (Kushwaha ve diğ., 2011, Aydıner, Şen, Köseoğlu-İmer ve Doğan, 

2016, Slavov 2017, Yonar ve diğ., 2018, Goli ve diğ., 2019). Hatta bazen atık suyun kirlilik 

yükü aynı tesiste gün içerisinde bile üretilen ürüne göre çok fazla değişiklik gösterebilmektedir 

(Çelik, 2017).  Süt endüstrisi atık suları yüksek kirlilik yükü nedeniyle, arıtılmamış/kısmen 

arıtılmış olarak deşarj edilmeleri durumunda alıcı ortamdaki oksijen içeriğinin azalmasına ve 

ciddi çevresel sorunlara neden olur (Kushwaha ve diğ., 2011). Bununla birlikte, süt 

endüstrisinde işlenen toplam sütün yaklaşık %2'sinin kanalizasyona arıtılmadan atıldığı ve ilgili 

atık suyun KOİ değerinin 800 – 1.400 mg/L, BOİ değerinin 360 – 700 mg/L olduğu tahmin 

edilmektedir (Munavalli ve Saler, 2009). 
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Sütün işlenmesi sonucu oluşan atık sular temel olarak; proses, sanitasyon ve temizlik amacı ile 

kullanılan atık sular olmak üzere gruplandırılabilir (Britz ve diğ., 2006, Slavov, 2017). Süt 

işletmelerinde organik madde içeren süt, işletmeye girdiği andan başlayarak, ürün halinde 

işletmeyi terk edinceye kadar değişik yerlerde ve değişik teknolojik aşamalarda sulara 

bulaşarak atık suyu oluşturur. Örnek vermek gerekirse; tankerden sızıntı, ekipmanın 

temizlenmesi, silo/tanklardan kaçak ve ekipmanda birikme, sistemi başlatma ve kapatma 

kayıpları, tesis arızaları, bozulan/geri dönen ürün ve peyniraltı suyu gibi yan ürün atıkları, 

işletme içerisinde yapılan kalite kontrol tayinleri için kullanılan örneklerden ileri gelen atıklar 

atık suyu oluşturan unsurlardır (Munavalli ve Saler, 2009, Yonar ve diğ., 2018). Süt 

işletmelerinde, hem miktar hem de kirlilik yükü açısından en önemli atığı peynir üretiminden 

kalan peyniraltı suyu oluşturur (Božanić, Barukčić, Tratnik ve Jakopović, 2014, Sandaruwani, 

Kumarasinghe, Samarakoon, Ariyadasa ve Gunawardena, 2018, Goli ve diğ., 2019). 

Randımanın %13-17 olduğu bir beyaz peynir üretiminde 1000 litre sütün işlenmesi ile 830 – 

870 litre peyniraltı suyu meydana gelir. 

Yüksek BOİ ile karakterize edilen süt endüstrisi atık sularının genel olarak işletme için en 

uygun maliyetli ve sürdürülebilir arıtma yöntemleri tercih edilerek etkin bir şekilde arıtılması 

gerekmektedir. Çevre Kanunu ve buna bağlı 31.12.2004 Sayılı Resmi Gazetede 25687 sayılı 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde süt işleme tesislerine ait atık suların alıcı ortama deşarj 

standartları Tablo 1’de verilmiştir (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 2004). İlgili yönetmeliğe 

göre işletmeler ilgili deşarj kriterlerini sağladıktan sonra alıcı ortama deşarj yapabilmektedir. 

 

Tablo 1. Süt ve Süt Ürünleri Endüstrisi Atık Su Deşarj Kriterleri (SKKY, 2004)  

PARAMETRE BİRİM 
KOMPOZİT 
NUMUNE 
2 SAATLİK 

KOMPOZİT 
NUMUNE 
2 SAATLİK 

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ) (mg/L) 170 160 
YAĞ VE GRES (mg/L) 60 30 
pH  6 – 9 6 – 9 

Süt endüstrisinde açığa çıkan atık su hacmi hammadde hacminden yaklaşık 2,5 kat daha fazladır 

(Pereira, Borges, Heleno, Squillace ve Faroni 2018). Süt endüstrisi atık sularına ait  bazı kirlilik 

parametreleri Tablo 2’de verilmiştir (Munavalli ve Saler, 2009, Kushwaha ve diğ., 2011, 

Slavov, 2017, Yonar ve diğ., 2018, Anlı ve Şanlı, 2019).  

Tablo 2. Süt Endüstrisi Atık Suyu Kirlilik Parametreleri (Munavalli ve Saler, 2009, Kushwaha 

ve diğ., 2011, Slavov, 2017, Yonar ve diğ., 2018, Anlı ve Şanlı, 2019) 
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 Parametre Miktar 
pH 4 – 11 
Katı madde 240 – 80000 mg/L 
Süt yağı, yağ, gres 20 – 24500 mg/L 
Azot 9 – 280 mg/L 
Fosfor 0 – 650 mg/L 
KOİ 0,5 – 95 g/L 
BOİ 0,3 – 48 g/L 

Son yıllarda kullanım alanı ve üretim tekniklerinin gelişmesi ile beraber alternatif atık su arıtım 

yöntemleri de çeşitlilik gösterme eğilimindedir. Fizikokimyasal yöntemler de paralel bir şekilde 

sıklıkla kullanılan atık su arıtma yöntemlerindendir (Kushwaha ve diğ., 2011). Membran 

teknolojilerinin de kullanıldığı söz konusu yöntemler sayesinde süt endüstrisi atık sularının 

daha etkin bir şekilde arıtılması sağlanabilmektedir (Balannec, Gesan-Guiziou, Chaufer, 

Rabiller-Baudry ve Daufin, 2002, Bortoluzzi ve diğ., 2017). Bu çalışmada süt endüstrisi atık 

sularının arıtılmasında alternatif atık su arıtma yöntemlerinden fizikokimyasal yöntemler 

incelenmiş, özellikle uygulamada yer alan membran teknolojilerinin arıtma etkinlikleri, 

uygulama koşulları, avantaj ve dezavantajları değerlendirilmiştir.  

Süt Endüstrisi Atık Sularının Arıtma Yöntemleri 

Süt ve süt ürünleri endüstrisindeki atık suların arıtılmasında farklı yöntemler tek başına ya da 

birlikte kullanılabilir. Temelde fiziksel ve kimyasal arıtımları içeren birincil arıtma 

işlemlerinden sonra biyolojik ve fizikokimyasal yöntemleri içeren ikincil arıtma işlemleri 
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uygulanmaktadır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2011, Koyuncu ve Tunçtürk2014).

 
Şekil 1. Süt Endüstrisi Atık Su Arıtma Yöntemleri 

Fiziksel arıtma 

Fiziksel kuvvetler aracılığıyla veya fiziksel güçlerin uygulanması sayesinde arıtılan atık su 

prosesleri fiziksel arıtma olarak adlandırılır (Metcalf ve Eddy, 2004). Fiziksel arıtma 

sistemlerinde katı maddeler elenerek, öğütülerek, ızgarada tutularak, topaklaştırılarak, 

yüzdürülerek veya çöktürülerek uzaklaştırılır (Anlı ve Şanlı, 2019). Kullanılan düzenekler 

genellikle ızgaralar, elekler, kum tutucular, dengeleme havuzları, yüzdürme ve çökeltme 

havuzlarıdır.  

Kimyasal arıtma 

Kimyasal maddelerin eklenmesiyle oluşan reaksiyonlar aracılığıyla atık suyun arıtılmasının 

sağlandığı prosesler kimyasal arıtma olarak adlandırılır. Kimyasal arıtma genellikle belirli 

arıtma hedefini karşılamak için fiziksel arıtma ile birlikte kullanılır (Metcalf ve Eddy, 2004). 

Bu prosesler genellikle katı madde, bulanıklık, ağır metal ve renk giderme amacıyla tercih 

edilmektedir (Yonar ve diğ., 2018). 

Biyolojik arıtma 

Biyolojik olarak parçalanabilen bileşenler içeren hemen hemen tüm atık sular, organik ve 

inorganik bileşikleri elimine etmek veya azaltmak için biyolojik olarak arıtılabilir (Metcalf ve 

Eddy, 2004). Kolloidal organik maddelerin bakteriyolojik faaliyetlerle ayrıştırılarak giderilmesi 

  

 
Süt Ürünleri 
Atık Su 
Arıtımı 

 
 

 
Birincil 
Arıtma  

 
 

Fiziksel 
arıtma 

   
Kimyasal 

arıtma 

 
 

 
İkincil 
Arıtma  

 

 
Biyolojik 
Arıtma  

 
 

Aerobik 
arıtma 

   
Anaerobik 
arıtma 

 
 

 
Fizikokimyasal 

Arıtma  
 

 
Koagülasyon/ 
Flokülasyon 

  Adsorpsiyon 
  

 
Membran 
arıtma 

 
 

 Mikrofiltrasyon 

 
 

 Ultrafiltrasyon 

   Ters ozmoz  
 

 Nanofiltrasyon 



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

743 
 

işlemidir (Anlı ve Şanlı, 2019). Biyolojik arıtma süt endüstrisi atık sularının yüksek organik 

madde içermesinden dolayı yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Anaerobik ve aerobik olmak 

üzere 2 farklı proses ayrı ayrı veya kombine bir şekilde kullanılabilir. 

Anaerobik prosesler, atık su içerisindeki kompleks organik maddelerin oksijensiz ortamda 

mikroorganizmalar tarafından metan, CO2 ve H2O’ya dönüştürüldüğü proseslerdir (Anlı ve 

Şanlı, 2019). Anaerobik yöntemlerin daha az enerji gereksinimi olması, havalandırma 

gerekliliğinin olmaması, alan kurulum maliyeti gereksiniminin aerobik tesislere göre daha 

düşük olması, daha az miktarda çamur oluşumunun meydana gelmesi ve bu yöntemle süt 

endüstrisi atıklarından biyogaz üretimi imkânının bulunması gibi avantajları bulunmaktadır 

(Demirel, Yenigün, ve Onay, 2005, Banu, Anandan, Kaliappan ve Yeom, 2008, Chan, Chong, 

Law ve Hassell, 2009). 

Aerobik prosesler ise; atık su içerisindeki organik maddelerin aerobik mikroorganizmalar 

tarafından oksijen kullanılarak biyokütle ve CO2’e dönüştürüldüğü proseslerdir. Aerobik 

sistemler ile daha yüksek düzeyde çözünür ve biyolojik olarak ayrıştırılabilir organik 

materyalin uzaklaştırılabildiği bilinmektedir (Anlı ve Şanlı, 2019). 

Fizikokimyasal arıtma 

Fizikokimyasal arıtma, geleneksel arıtma işlemlerinden sonra ortamda bulunan askıda, 

kolloidal ve çözünmüş bileşenleri arıtmak için uygulanan prosesleri içermektedir. İleri kademe 

arıtma prosesleri olarak da söz konusu yöntem/yöntemler; koagülasyon/flokülasyon, 

adsorpsiyon, membran filtrasyon gibi teknikleri kapsamaktadır (Metcalf ve Eddy, 2004). 

Fizikokimyasal arıtma yöntemleri süt endüstrisi atık sularında özellikle süt yağı ve proteinlerin 

etkin bir şekilde uzaklaştırılması ve/veya arıtılmasında oldukça etkilidir (Slavov, 2017). 

      1. Koagülasyon/flokülasyon 

Atık sulara doğal/sentetik organik polimerler veya metal tuzlarının ilave edilmesi ile küçük 

partikülleri destabilize ederek daha büyük flokların oluşturulmasıyla kirleticilerin giderilmesine 

dayanan bir metottur (Metcalf ve Eddy, 2004). Askıda ve çözünmüş katıların, kolloidlerin, 

organik maddelerin, bulanıklık ve renk oluşumuna neden olan unsurların uzaklaştırılmasında 

etkili olmaktadır (Kav, 2011). Oluşan büyük hacimli çamurun işlenmesi, arıtılması ve bertaraf 

edilmesi işlemlerinin maliyetli olması sistemin dezavantajlarıdır (Metcalf ve Eddy, 2004). 

Özmetin (2019) yaptığı çalışmada Balıkesir ilinde bulunan bir süt işleme tesisine ait atık suyun 

arıtılmasında koagülant olarak demir III klorür (FeCl3.6H2O) ve alüminyum sülfat 

(Al2(SO4)3.18H2O) kullanımının atık suyun kirlilik yükü üzerindeki etkilerini araştırmıştır. 
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Sonuç olarak, her iki koagülant kullanımının da KOİ giderimi için %73’ün üzerinde, AKM 

giderimi için ise %96’nın üzerinde etkili olduğunu, bununla birlikte demir III klorür ile sağlanan 

etkinliğin daha fazla olduğu belirlenmiştir. Süt endüstrisi atık sularının kimyasal arıtımında 

demir III klorür kullanımının daha etkin olacağı bildirilmiştir (Özmetin, 2019). 

Yapılan farklı bir çalışmada, süt endüstrisi atık sularının arıtılmasında koagülasyon/flokülasyon 

yönteminde kullanılan kimyasallara alternatif olarak doğal bir kil olan montmorillonitin 

koagülant olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Koagülant olarak kil, alüminyum sülfat+kil, 

demirsülfat+kil kombinasyonlarında optimum pH değeri 7,0 olarak bulunmuştur. Çalışmada 

sadece kil, alüminyum sülfat+kil, demirsülfat+kil kullanılarak KOİ değerindeki azalmanın 

etkinliği sırasıyla; %88, %91 ve %92 olarak bulunurken, AKM gidermedeki etkinlik sırasıyla 

%89, %93 ve %95 olarak belirlenmiştir. Özellikle montmorillonit kili demir sülfat ile birlikte 

kullanıldığında kirlilik yükünün azaltılmasında yüksek etkinlik elde edildiği belirlenirken 

ekonomik açıdan değerlendirildiğinde 0,5 g/L düzeyi optimum kullanım konsantrasyonu olarak 

seçilmiştir (Özgüven, Bayram, Öztürk, ve Aladağ, 2020). 

2. Adsorpsiyon 

Adsorpsiyon, bir yüzey veya arakesit üzerinde istenilen maddenin biriktirilmesi veya 

derişiminin arttırılması işlemi olarak tanımlanır. Atık su arıtmada adsorpsiyon için alümina, 

silikajel, fuller toprağı, makroporöz reçineler, silika ve aktif karbon gibi farklı maddeler 

kullanılmaktadır (Kav, 2011). Süt ürünleri atık sularının arıtılması için literatürde toz haline 

getirilmiş aktif karbon, hindistan cevizi elyafı, kitosan gibi daha düşük maliyetli ve efektif 

maddeler ile yapılan umut verici çalışmalar bulunmaktadır (Kushwaha ve diğ., 2011, Yonar ve 

diğ., 2018). 

Sarkar vd. (2005) süt endüstrisi atık sularının işletmede tekrar kullanılabilirliği üzerine 

yaptıkları çalışmada koagülasyon, adsorpsiyon ve membran seperasyon tekniklerini birlikte 

kullanmışlardır. Koagülant olarak aktif kömürün kullanıldığı çalışmada ön arıtma işlemlerinden 

geçirilen atık su, ters ozmoz (TO) tekniği ile filtrelenmiş ve sonuç olarak iyi kalitede su elde 

edilmiştir. Arıtılmış suyun karakteristiği işletmede kullanılan su ile karşılaştırıldığında, atık 

suyun söz konusu yöntemlerle arıtılarak yeniden kullanılabileceği belirlenmiştir (Sarkar ve diğ., 

2005). 

3.Membran filtrasyon teknikleri 

Membranlar, belirli türlerin hareketini seçici bir şekilde kısıtlayan, metal, inorganik veya 

organik polimerlerden yapılan geçirgen veya yarı geçirgen bir malzemelerdir (Aslan, 2016). 



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

745 
 

Membran teknolojisi, yüksek verimliliği, kompakt ve modüler tasarımı, kolay kullanımı, diğer 

yöntemlere göre daha az enerji ihtiyacının olması, sürekli prosese uygunluğu, sıcaklık 

değişiminden etkilenmemesi, kirleticinin formu ve kimyasal yapısı üzerinde etki yapmaması, 

herhangi bir inşaat gerektirmemesi gibi avantajlarından dolayı çeşitli endüstrilerde yaygın 

olarak uygulanan arıtma tekniklerindendir (Özay ve Dizge, 2015, Aslan, 2016, Nath, Dave ve 

Patel, 2018). Özellikle, membran teknolojisi ile çok yüksek kalitede arıtılmış su elde 

edilebilmektedir (Vourch ve diğ., 2008). 

Membran teknolojisinin en büyük dezavantajı, membrandan geçmeyen maddelerin filtre 

yüzeyinde birikerek zamanla tıkanmaya sebep olmasıdır (Aslan, 2016, Jørgensen ve diğ., 

2017). Sistemin verimliliğini etkileyen bu sorunu önlemek amacıyla yapılacak işlemler ek 

maliyet gerektirmektedir (Aslan, 2016). Ayırma amacıyla kullanılabilecek membranlar, hem 

kimyasal bileşim hem de fiziksel yapı açısından farklılık gösterirler. Membranlar geometrisine, 

morfolojisine ve kimyasal yapısına göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir (Aksu, 2019). 

Poliamit, polisülfon, selüloz asetat, polipropilen, alüminyum oksit, zirkonyum dioksit, titanyum 

dioksit, borosilikat cam/seramik alaşımı gibi çok çeşitli malzemelerden üretilebilmektedir 

(Aslan, 2016, Aksu, 2019). 

Atık su arıtımı için kullanılması önerilen membran teknikleri; mikrofiltrasyon (MF), 

ultrafiltrasyon (UF), naofiltrasyon (NF), ters ozmoz (TO)’dur (Pouliot, 2008). Süt endüstrisi 

ürünleri atık sularının arıtılması amacıyla membran filtrasyon teknikleri kullanılarak çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır (Vourch ve diğ., 2008, Yorgun ve diğ., 2008, Luo, Ding, Qi, Jaffrin ve 

Wana, 2011, Hinkova ve diğ., 2012, Bortoluzzi ve diğ., 2017). 

Mikrofiltrasyon tekniği ile fiziksel ayırma prensibine dayanarak asılı partiküller, patojenler, 

büyük bakteriler, proteinler ve maya hücreleri gibi mikrometre boyutundaki maddeler 

uzaklaştırılabilir (Anis, Hashaikeh ve Hilal, 2019). MF membranlar genellikle selüloz asetat 

(CA), polisülfan (PS), polipropilen (PP), polietilen (PE) ve politetrafloroetilen (PTFE) gibi 

polikarbonat malzemelerden üretilmektedir. Gözenek boyutları 0,1 ile 1,4 μm aralığındadır 

(Aslan, 2016). 

Goswami vd. (2019) çalışmalarında, süt endüstrisinin de içerisinde bulunduğu farklı 

endüstrilere ait atık suların arıtılmasında biyolojik arıtma ve ardından seramik membranların 

kullanıldığı mikrofiltrasyon tekniğini birlikte kullanmışlardır. Tasarlanan kombine proses ile 

süt endüstrisi atık suyunda %92,7 oranında KOİ giderimi sağlamıştır (Goswami, Kumar ve 

Pakshirajan, 2019). 
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Ultrafiltrasyon membran prosesi, makromolekülleri, kolloidal parçacıkları ve yağ içeren atık 

suların arıtılmasında, evsel ve endüstriyel atık suların arıtımında, peyniraltı suyunun 

değerlendirilmesinde ve TO prosesi öncesinde ön arıtma amacıyla kullanılabilir. UF 

membranlar genellikle selüloz asetat (CA), polisülfan (PS), polietersülfan (PES) ve polietilen 

(PE) gibi malzemelerden üretilmektedir. UF membranın gözenek çapı 0.05-1 nm arasında 

değişir (Aslan, 2016). 

2013 yılında yapılan bir araştırmada, suyun ultrafiltrasyonu için kullanılan ve görece daha ucuz, 

ticari UF membranlar kullanarak peyniraltı suyu protein konsantrasyonunun düzenlenmesi 

hedeflenmiştir. Elde edilen konsantrat, yarı sert peynirlerden ricotta peynirinin üretiminde süt 

ile karıştırılarak kullanılmıştır. Su filtrasyonunda kullanılandan daha düşük akılarda çalışılmış 

ve iki farklı sıcaklık değerinde (-9°C ve -30°C) peyniraltı suyu kullanılmıştır. Su filtrasyonu 

için tasarlanmış UF membran ile başarılı bir şekilde peyniraltı suyu protein konsantresi elde 

edildiği ve 9°C'ye soğutulmuş peyniraltı suyu ile yapılan çalışmalarda, 5,5 ila 6 kat daha yüksek 

protein verimi sağlandığı belirlenmiştir (Kukucka ve Kukucka, 2013). 

NF membranlar genellikle polisülfan (PS) ve poliamit (PA) gibi ince film kompozit 

malzemelerden üretilmektedir. NF membranlar 0.001-0.005 μm’den küçük çaplı monovalent 

iyonların geçişine izin verirken, divalent iyonların geçişine izin vermez. NF membran 

teknolojisinden su arıtma amacıyla, süt endüstri atık sularının arıtılmasında, metal endüstrisi 

atık sularının arıtılmasında yararlanılmaktadır (Aslan, 2016).  

Luo ve diğ., (2011) tarafından yapılan bir araştırmada, UF ve NF membranların birlikte 

kullanılmasıyla süt endüstrisi atık suyunun geri kazanımında yüksek verim elde edilmiş, biofuel 

ve biodizel üretimi için elde edilen veriler umut verici olmuştur. Çalışmada ilk aşamada 

kullanılan UF membranda protein ve lipidlerin tutulduğu, membrandan geçen laktozun ise 

ikinci aşamada uygulanan NF membran prosesinde tutularak çıkan arıtılmış suyun tesis 

içerisinde yeniden kullanımı sağlanmıştır. Sonuç olarak, NF prosesinin tek başına 

uygulamasına göre UF-NF proseslerin birlikte kullanılması ile daha yüksek verim elde edildiği 

belirlenmiştir (Luo ve diğ., 2011). 

Hinkova ve diğ. (2012) tarafından yapılan başka bir çalışmada, süt endüstrisi atık suyunda 

mevcut olan %20 protein, %70-80 laktoz ve mineral maddelerin geri kazanımı için seramik 

membranlı UF ve spiral membranlı NF sistemlerinden yararlanılmıştır. Farklı pH, basınç ve 

sıcaklık değerlerinde gerçekleştirilen çalışmada UF ile laktozun sadece %1 oranında 

uzaklaştırıldığı, pH ve sıcaklığın düşmesi ile verimde düşme olduğu belirlenmiştir. NF 
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prosesinde ise, NTR-7450-S2F membran ile %85-95’lik ve NF270-2540 membran ile %82-

87’lik bir oranla ayırma elde edilmiştir. Ancak, her iki membranda da tıkanıklık 

gözlemlenmiştir (Hinkova ve diğ., 2012).  

Ters osmoz (TO) membran tekniği ayırma işleminde en karmaşık uygulama prosesidir. Ters 

ozmos işleminde kullanılan membranların gözenek çapları 0.1-1.5 nm arasında değişir. Bu 

gözenek boyutundaki membranlar su, bazı solvent ve virüsler gibi çok küçük bileşenlerin 

geçişine izin verirken, düşük molekül ağırlıklı organik ve inorganik bileşenlerin 

membranlardan geçişine izin vermez. TO membranlar genellikle selüloz asetat (CA), selüloz 

triasetat (CTA), poliamit (PA), polisülfan (PS) ve polietersülfan (PES) gibi malzemelerden 

üretilmektedir. Deniz suyunun arıtılması ve tuzunun uzaklaştırılmasında, içme ve kullanma 

suyunun arıtılmasında, tarımsal drenaj suyunun tekrar kullanımında, mezbahane atık sularının 

arıtımında, gıda endüstrisinde, kâğıt ve tekstil endüstrisinde renk ağartma işleminde, yağlı 

emülsiyonlar, lateks ve elektroforetik boya içeren atık suların arıtımında kullanılabilir (Aslan, 

2016). Özellikle TO sistemleri ile yüksek verimlilikte atık su arıtımı yapılabildiği belirtilmiştir 

(Lawrence, Adham ve Barrott, 2002). Bununla birlikte, en küçük gözenek çapına sahip 

olduklarından ve tıkanma olasılıkları daha yüksek olduğundan TO işlemi öncesi iyi bir ön 

arıtma yapılması gerekmektedir. 

Yorgun vd. (2008) tarafından yapılan çalışmada,  farklı membran prosesleri (UF, NF ve RO) 

kullanılarak iki farklı bileşimde peyniraltı suyunun işlenmesi araştırılmıştır. Optimum çalışma 

koşullarının belirlenebilmesi için membran sistemlerinin tek başına ve kademeli olarak bir 

arada kullanıldıkları çalışmada, tek aşamada NF membran kullanımı ile KOİ değerinde azalma 

ve protein geri kazanımı (% 88) açısından en iyi sonuç elde edilmiştir.  Bir arada kullanımda 

ise, NF+TO kombinasyonunda en iyi sonuç elde edilmiş, aynı zamanda hem proteinin hem de 

laktozun ayrı ayrı geri kazanımı mümkün olmuştur (Yorgun, Balcioglu ve Saygin, 2008). 

Fransa’da bulunan 11 farklı süt ve süt ürünleri üretim tesisinden açığa çıkan atık suların 

arıtılarak yeniden kullanımı amacıyla TO yöntemi araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan spiral 

sargılı TO membranın organik maddeleri uzaklaştırmadaki etkinliği, TOK için >% 99.8, laktoz 

için >% 99.5 ve azotlu maddelerde yaklaşık % 96 olarak bulunmuştur. Arıtılmış atık suyun 

işletmede kullanılan buhar kondensatlarına benzer iletkenlik gösterdiği hatta örneklerden 

birisinin içme suyu standardına ulaştığı bildirilmiştir. Sonuç olarak TO membran ile arıtılan 

atık suyun süt fabrikalarında buhar kondensatlarıyla aynı amaçlarla (ısıtma, soğutma ve 

temizleme uygulamaları) yeniden kullanılabilir olduğu bildirilmiştir (Vourch ve diğ., 2008). 
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Sonuç 

Süt endüstrisi atık sularının kirlilik yükü, ürün çeşitliliği, üretim yöntemi, kullanılan temizlik 

maddeleri, dezenfektanlar gibi farklı parametrelere bağlı olarak yüksek oranda değişkenlik 

göstermektedir. Yüksek BOİ, KOİ, askıda katı madde, yağ ve gres içerdikleri için süt endüstrisi 

atık sularının etkin şekilde arıtılması çevre kirliliğinin önlenmesi açısından önemli bir 

gerekliliktir. Süt endüstrisi atık sularının arıtılmasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik (aerobik 

ve anaerobik) yöntemler tek başına ya da çok aşamalı olarak kombine halde 

uygulanabilmektedir. Koagülasyon/flokülasyon, adsorpsiyon, membran filtrasyonu gibi 

teknikleri içeren fizikokimyasal arıtma yöntemleri ise, süt endüstrisi atık sularının arıtılmasında 

kullanılan ileri ayırma teknikleri olarak bilinmektedir. Özellikle bu yöntemlerden membran 

filtrasyon teknolojileri kullanılarak süt endüstrisi atık sularının daha etkin bir şekilde arıtılması 

sağlanabilmektedir. Birden fazla membran tekniği ile oluşturulan kombine sistemlerde arıtma 

etkinliğinin daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Membran arıtma sistemlerinin kurulum 

maliyetinin yüksek oluşu ve işlem sürecinde ortaya çıkan tıkanma durumu yöntemin en büyük 

dezavantajlarıdır. Sonuç olarak, süt endüstrisi atık sularının arıtılmasında fizikokimyasal 

yöntemlerin tek başına ya da kombine halde etkin olarak kullanılabileceği görülmektedir. Atık 

suyun kompozisyonu düşünülerek uygun yöntemin seçimi arıtma sisteminin başarısını 

etkileyecektir. Bununla birlikte, işletme için uygun maliyetli ve sürdürülebilir arıtma 

yönteminin tercih edilmesinin de bir gereklilik olduğu unutulmamalıdır.
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GÖKKUŞAĞI ALABALIĞININ İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Göknur SÜRENGİL, Abdullah DİLER 
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Technology Department 

 

ÖZET 

Son yıllarda insan sağlığı ve bağışıklığı için yeterli ve dengeli beslenmenin önemi anlaşılmış, 

beslenme alışkanlıkları değişmeye başlamıştır. Deniz ve tatlı su balıkları, beslenmemizde 

önemli bir yere sahip olan besleyici fonksiyonel gıda maddesidir. Tüm dünyada ve ülkemizde 

yetiştiriciliği yaygın bir tür olan alabalık, tüketiciler tarafından etinin lezzeti nedeniyle tercih 

edilen bir türdür. Alabalık türleri 50 yıl içinde üretimi gelişmiş olup içsularda baraj gölleri, 

doğal göller, akarsular, diğer su kaynaklarında ve denizlerde (özellikle Karadeniz’de) üretimi 

yapılarak geniş bir endüstri haline gelmiş olanı ise gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) 

(2019 toplam üretimi 125.464 ton/yıl)’dır. Yapılan çeşitli çalışmalarla balıklarda bulunan iki 

predominant omega-3 yağ asiti Eicosapentaenoic asit (EPA) ve Docosahexaenoic asit 

(DHA)’in sağlık açısından birçok olumlu etkide olduğu belirlenmiştir. Ender bulunan n-3 çoklu 

doymamış yağ asitleri, zengin protein, mineral ve vitamin içeriği nedeniyle alabalıkların insan 

sağlığını etkileyen kalp hastalığı, kanser, diyabet, yüksek tansiyon, depresyon ve romatizma 

gibi hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca 

araştırmalara göre düzenli balık tüketiminin, kalp hastalıklarında ölüm riskini yüzde 36 

oranında azalttığı ve hamilelik döneminden itibaren bebeğin nörolojik gelişimini etkilediği 

bildirilmektedir. Yapılan bu çalışma ile balık üretiminde önemli bir yer teşkil eden gökkuşağı 

alabalığının insan sağlığı üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: gökkuşağı alabalığı, beslenme, insan sağlığı, besin içeriği 
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THE EFFECTS OF RAINBOW TROUT ON HUMAN HEALTH 

ABSTRACT 

In recent years, the importance of adequate and balanced nutrition for human health and 

immunity has been understood, and nutritional habits have begun to change. Marine and 

freshwater fish are nutritious functional food that has an important in our diet. Trout, which is 

a common breed in the world and in our country, is a species preferred by our people who prefer 

clear, clean, cool and oxygen-rich waters due to the taste of its meat. Among the trout species, 

the most common breeding is the Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), which has become a 

wide industry (2019 total production 125,464 tons / years) with production in fresh water 

reservoirs, natural lakes, rivers, other water sources and seas (especially in the Black Sea). With 

various studies, it has been determined that two predominant omega-3 fatty acids 

Eicosapentaenoic acid (EPA) and Docosahexaenoic acid (DHA) found in fish have many 

positive effects in terms of health. Due to the rare n-3 polyunsaturated fatty acids (Omega-3, 

Omega-6), rich protein, mineral and vitamin content, trout are used in the prevention of diseases 

that affect human health such as heart disease, cancer, diabetes, hypertension, depression, 

rheumatism, diabetes and appears to be effective in its treatment. In addition, according to 

research, regular fish consumption reduces the risk of death in heart diseases by 36 percent, and 

it is reported that it affects neurological development with its use from pregnancy. With this 

study, the human health effects of rainbow trout, which has an important place in breeding in 

our country, have been emphasized. 

Keywords: rainbow trout, diet, human health, nutritional content 

 

Giriş 

Dünya yaşadığı 1900 lü yıllardaki İspanyol gribinden sonra 2019 yılında Corona virüs kaynaklı 

ikinci büyük salgınla karşı karşıya kalmıştır. Covid-19 salgınından bu yana gezegenimizde 

meydan gelen değişimler; sağlıklı dünya, sağlıklı gıda, sağlıklı insan arasındaki bağı gözler 

önüne sermektedir. Günümüzde doğanın, canlıların, bitkilerin, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının 

azalışı insanlar için yeni sorunlar meydan getirmektedir. İklim değişikliği, nüfus artışı, bilinçsiz 

ve aşırı tüketim dünyanın her yerinde farklı etkilere sebep olsa bile, en belirgin etkilerinin 

doğrudan insan sağlığı üzerine olduğu görülmektedir.  

Su ürünleri yetiştiriciliği ülkemizde ve dünyada giderek artmaktadır. Yetiştiricilik yolu ile 

üretilen balık miktarı dünyada 54,2 milyon ton, Türkiye’de ise 314 bin tona ulaşmıştır. 2020 
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yılında FAO’nun verilerine göre dünyadaki toplam su ürünleri üretiminin yaklaşık olarak 178,5 

milyon ton olduğu ve bu üretimin %45’inin (82,1 milyon ton) yetiştiricilik yoluyla elde edildiği 

rapor edilmiştir. Hemen hemen tüm dünya bölgelerinde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

pazarlardaki güçlü taleplerle salmonidlerden; yetiştiriciliği yapılan koho somonu, gökkuşağı 

alabalığı ve avlanan Atlantik somon türlerinin pazarı önemli büyüme göstermiştir. Dünyada 

Norveç, Çin den sonra gelen 2. en büyük ihracatçı olup, bunun sebebi olarak salmonidlerin 

(somon ve alabalık) yetiştiriciliğinde en büyük paya sahip olmasından kaynaklanmaktadır. 

Salmonidlerin dünyada toplam avlanma miktarı ise 2017'de avlanma 480.000 ton olmuştur 

(FAO, 2020). Türkiye’ye baktığımızda su ürünleri üretiminin %44,6'sını yetiştiricilik ürünleri 

oluşturmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliği bir önceki yıla göre %13,8 artış göstererek 373 bin 

356 ton olarak gerçekleşmiştir. Yetiştiricilik üretiminin %69’u denizlerde %31’i iç sularda 

gerçekleşmiştir. Ülkemizdeki yetiştiricilik üretiminde 1. sırada % 36.8’i levrek olurken 2. sırada 

alabalık (içsu ve deniz) %33 oranındadır  (TUİK, 2020). Tablo 1’e göre alabalıkların tüm 

dünyadaki üretimin yaklaşık %15’i Türkiye’den elde edildiği görülmektedir.  

Tablo 1. Türkiye ve Dünya’daki Alabalık ve Salmon Üretim Miktarları (TUİK,2020; FAO, 

2020) 

TÜR Türkiye 2019 
miktarları (ton) TÜR Dünya 2018 miktarları 

(bin ton) 

Alabalık (İçsu) 116.053 
Rainbow trout, 
Oncorhynchus 
mykiss 

848.1 

Alabalık (Deniz) 9.411 Atlantic salmon, 
Salmo salar 2 435.9 

Toplam 125.646 Toplam 3 284 
 

Dünyada hızla artan dengeli ve sağlıklı beslenme ihtiyacı sonucu su ürünleri sektörüne küresel 

talep artmıştır. Doğal balık stokları üzerindeki av baskısının azaltılması, su kaynaklarının 

balıklandırılması, su ürünleri talebinin karşılanması amacıyla alternatif tür yetiştiriciliğine 

yönelinmesi oldukça önemli bir konuma gelmiştir. Bunun için su ürünleri yetiştiriciliğinin 

gelişmesi insan refahı ve sağlığını olumlu yönde etkileyecektir (Gephart et al., 2020). 

Balık ve su ürünleri, insan beslenmesi açısından diyetin değerli ve önemli bir parçası olarak 

kabul edilmektedir. Suda yaşayan canlılar karada yaşayan canlılara kıyasla yüksek miktarda 

omega 3 uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitleri (n-3 PUFA) içermektedir (Tacon ve Metian, 

2013). Bu zengin yağ asitleri, protein, lipit ve temel mikro besinler açısından yüksek besin 

değerine sahip olmasından dolayı haftada iki kez tüketilmesi önerilmektedir (Khalili Tilami ve 



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

755 
 

Sampels, 2018). Balık ve su ürünleri tüketimi özellikle koroner kalp ve kardiyovasküler hastalık 

riskinin azalması, inflamatuar hastalıklar ve kanserin önlenmesi birçok araştırmacı tarafından 

gösterilmiştir (Calder, 2004; Rudkowska et. al ., 2010; Lund, 2013). 

Alabalık Besin Değeri 

Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) dünyada en çok yetiştirilen bir soğuk su balığıdır. 

Bu balık, Kuzey Amerika'nın batısındaki soğuk nehirlere özgüdür. İlk olarak 1880’li ve 1900'lı 

yıllarda Kaliforniya'daki McCloud Nehri'nin çeşitli yumurtlama alanlarından toplanan 

gökkuşağı alabalığı yumurtaları stoklama ve kültür amacıyla Avrupa ülkelerine taşınmıştır 

(Çağıltay, 2007). Günümüzde, küresel gökkuşağı alabalığı üretimi yaklaşık olarak 848 bin 

tondur. İran, Türkiye, Şili, Norveç ve Peru bu türün üretiminin üçte ikisini gerçekleştirmektedir 

(FAO, 2020).  

Gökkuşağı alabalığı Salmonidae familyasına ait olan soğuk su diadrom aerodinamik bir balık 

türüdür. Bununla birlikte, bu balık adipoz yüzgece, çatal kuyruklu yüzgece, dorsal siyah benekli 

ve sikloit pullu deriye ve gökkuşağına benzer yanal çizgiye sahiptir (Çağıltay, 2007). 

Balıklar, besin değeri yüksek, esansiyel amino asitler, doymamış yağ asitleri açısından zengin 

ve sindirimi kolay bir protein kaynağı olarak kabul edilir, bu sebeple tüketim için gerekli olduğu 

bildirilmektedir  (Mohanty et al., 2017). 

Bir salmonid türü olan olan gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss), 10 ° C - 15 ° C sıcaklık 

aralığına sahip soğuk, berrak ve oksijenli sularda optimum büyüme koşullarıdır. Hızlı 

büyümesi, et kalitesi ve kılçıksız olma özelliği nedeniyle yüksek pazar değerine sahip olup 

birçok ülkede su ürünleri yetiştiriciliği yapılan yaygın bir türdür (Das et al., 2012). 

Tablo 2. Gökkuşağı alabalığı besin içerikleri (100 g tüketilebilir balık eti) (USDA National 

Nutrient database, FDC, 2019). 

 
Yetiştiricilik-
çiğ 

Doğal- çiğ 
Yetiştiricilik-pişmiş 
(kuru sıcaklık) 

Doğal-pişmiş 
(kuru sıcaklık) 

Su  73.8 g 71.87 g 68.71 g 70.5 g 

Enerji 141 kcal / 589 
kJ 

119 kcal/ 
498 kJ 168 kcal / 704 kJ 150 kcal / 628 kJ 

Protein 19.94 g 20.48 g 23.8 g 22.92 g 
Toplam yağ 6.18 g 3.46 g 7.38 g 5.82 g 
Kül 1.21 g 1.31 g 1.44 g 1.6 g 
MİNERALLER     
Kalsiyum 25 mg 67 mg 30 mg 86 mg 
Demir 0.31 mg 0.7 mg 0.36 mg 0.38 mg 
Magnezyum 25 mg 31 mg 30 mg 31 mg 
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Fosfor 226 mg 271 mg 270 mg 269 mg 
Potasyum 377 mg 481 mg 450 mg 448 mg 
Sodyum 51 mg 31 mg 61 mg 56 mg 
Selenyum 23.6 µg 12.6 µg 28.1 µg 13.2 µg 
VİTAMİNLER     

A 84 µg / 280 IU  19 µg / 62 
IU 2.9 mg 15 µg / 50 IU 

B-12 4.3 µg 4.45 µg 4.11 µg 6.3 µg 
C 2.9 mg 2.4 mg 100 µg / 301 IU 2 mg 

D 15.9 µg / 635 
IU  19 µg / 759 IU  

K 0.1 µg  0.1 µg  
E 2.34 mg  2.79 mg  
Tiamin  0.120 mg 0.123 mg 0.143 mg 0.152 mg 
Riboflavin  0.09 mg 0.105 mg 0.107 mg 0.097 mg 
Niasin  5.567 mg 5.384 mg 6.646 mg 5.77 mg 
Toplam doymuş yağ 
asitleri  1.383 g 0.722 g 1.651 g 1.746 g 

Toplam çoklu doymamış 
yağ asitleri 1.507 g 1.129 g 2.363 g 1.831 g 

Balıkların kimyasal yapısı, tür, yaş, cinsiyet, yaşama ortamı ve mevsime bağlı olarak önemli 

farklılıklar gösterir. Doğada doymamış yağ asitleri, omega-9, omega-6 ve omega-3 şeklinde 

olup bunlar oleik, linoleik ve linolenik olarak isimlendirilirler. Bütün su ürünlerinde bulunan 

ve diğer besinlerde bulunmayan iki önemli yağ asidi, eicosapentaenoic asit (EPA) ve 

docosahexaenoic asit (DHA), linolenik serisi omega-3 yağ asitleridir. Bu iki yağ asidinin 

vücutta önemli biyokimyasal ve fizyolojik değişikliklere neden olduğu belirtilmektedir 

(Gordon ve Ratliff 1992). Kara ve deniz canlılarının omega-3 yağ asitleri arasındaki farklılıklar 

zincir uzunluğu ve doymamışlık derecesi ile ilgilidir. Çoğu bitkisel yağlar yüksek miktarda çok 

doymamış yağ asitlerini (PUFA) içermesine rağmen bunların çoğu yalnızca 2 çift bağ içerir ve 

doymamışlık sınıflandırması bakımından n-6 serisidir. Kara hayvanlarının yağları ise 4 çift 

bağa kadar bazı yağ asitlerini içerebilir, ancak doymuş yağ asitleri yüksektir. Sadece su ürünleri 

5 ya da 6 çift bağa sahip uzun zincirli yağ asitlerine sahiptir (Pigott ve Tucker 1990). 

 

Alabalığın İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 

Yetersiz beslenme ve gıda tüketimi, morbidite ve anoreksi sıklığını artırarak büyüme üzerinde 

önemli etkilere sahiptir. Besin öğesi eksikliklerinin büyüme ve zeka geriliğine sebep olduğu 

yakın zamanlarda dikkat çekmeye başlamıştır (Gibson ve Hotz, 2001). Yapılan çalışmalarla, 

insanların mazur kaldığı hastalıklarda beslenme alışkanlığının önemli rolü olduğu görülmekte 
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ve bu sebeple insanlar daha bilinçli beslenmek zorunluluğunu duymaktadır. Kolesterol 

yüksekliği ve kalp damar hastalıkları gibi hayati önem taşıyan hastalıklarda kırmızı etin sebep 

olduğu günlük yaşamda çokça dile getirilen, halkın öğrenmiş olduğu bir durumdur. Buna 

paralel olarak balık tüketiminde ise insan sağlığı üzerindeki olumlu etkiler üzerine çeşitli 

çalışmalar yapılarak her geçen gün daha fazla bilinçlendirme yapılmaktadır. Bu amaçla 

özellikle son yıllarda balık yağı hapları üretilerek halka sunulmaktadır (Turan et al., 2006). 

Balık eti; amino asitler, proteinler, yağda çözünen vitaminler, uzun zincirli yağ asitleri ve enerji 

kaynağı olarak önemli bir lipit kaynağıdır. Yüksek besin değerleri sayesinde balıketi insan 

beslenmesinin çok önemli bir parçasını oluşturur. Balıklar, sudaki besin zincirinin sonunda 

bulunurlar ve metalleri barındırırlar (Al-Yousuf et al., 2000). Balık etinin bileşimindeki içeriği; 

türlerin çeşitliliği, cinsiyet, mevsim, cinsel olgunluk, yaş, çevre koşulları ve balıkların beslenme 

alışkanlığına göre değişebilmektedir (Salam et al., 1995).  Gökkuşağı alabalığı omega 3 ve 

omega 6 yağ asitleri, protein, A, D, B12 vitamini, niasin, tiamin ve riboflavin  kaynağı olarak 

zengin biyoaktif bileşenler içererek insan sağlığı üzerine olumlu etkiler sağladığı için 

mükemmel bir fonksiyonel bir gıdadır (Monroy-Dosta et al., 2017).  

Salmonid türleri, uzun ömürlü, büyük yırtıcı balık türlerinden çok daha düşük metil civa gibi 

ağır metal konsantrasyonları içermekte olup, EPA ve DHA bakımından zengin oldukları için 

sağlığa önemli katkıları olan balık türleri olduğu kaydedilmektedir (Foran et al., 2005; Hites et 

al., 2004) 

Omega-3 yağ asitlerinin insan sağlığı üzerine etkileri konusunda birçok çalışma yapılmıştır. 

uzun zincirli omega-3 yağ asitleri, optimal sağlık koşullarına ulaşmada ve hastalıklara karşı 

korunmada rol oynar. Uzun zincirli omega-3 yağ asitleri, kardiyovasküler morbidite ve 

mortaliteye karşı koruma sağlar ve romatoid artrit, inflamatuar bağırsak hastalıkları, çocukluk 

dönemi öğrenme – davranış, yetişkin psikiyatrik ve nörodejeneratif hastalıklarda faydalı 

olmaktadır. DHA'nın göz ve beyinde önemli bir yapısal rolü olduğu ve yaşamın erken 

dönemlerinde beslenmesinin hayati önemi olduğu bildirilmektedir (Calder ve Yaqoob, 2009). 

 

Tablo 3. Balık etindeki yağ ve yağ asitlerinin insan sağlığı üzerine etkileri 

 Etki Etki spektrumu Referans 
Gökkuşağı 
alabalığı, Hamsi, 
Levrek, Lüfer 
Uskumru, Atlantik 
Ringa, Sardalya 

Koroner kalp 
hastalığı riski, 
tansiyon 

2.7-7.5 g / öğün 100 g tüketilebilir balık 
etindeki yağ ve n-3 PUFA miktarı 
koroner kalp hastalığı riskini azalttığını, 
hafif hipertansiyonu azalttığını ve bazı 

Sidhu, 
2003 
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Atlantik Salmon 
Chinook Salmon 
Pink Salmon, Ton 

kardiyak aritmileri ve ani ölümleri 
önlemekte 

Yağlı ve yağsız 
balık tüketimleri  

DHA ve EPA’nın 
koroner kalp 
hastalığına (KKH) 
karşı etkisi 

Yağlı balıkların KKH ölümlerine karşı 
koruyucu  

Oomen et 
al., 2000 

Sardalya ve balık 
yağı 

Gebelikte tüketilen 
sardalya ve balık 
yağının yenidoğan 
bebeklerdeki DHA 
seviyesi etkisi 

Gebeliğin 26.-35. haftası arasında 
toplam 9 hafta boyunca günde 2.6 g n-3 
yağ asidi ve 1.01 g DHA sağlayan 
sardalya ve ek balık yağı takviyesi 
almışlardır. N-3 takviyeli bebeklerde 
kontrol grubuna göre %45,5 daha 
yüksek DHA konst. sahip 

Connor et 
al., 1996 

Doğal ve çiftlik 
somon ve 
alabalıkları 
 

Yağ asitleri oranı 
insan sağlığına 
etkileri ve ya riskleri 

Araştırma yapılan çiftliklerindeki 
somon ve alabalığın, omega-3 yağ 
asitlerinden optimum besinsel faydalar 
elde edildiği, önemli ölçüde kirletici 
madde oluşturmamakta 

Dewailly 
et al., 2007 

Yağlı balık Kardiyak ölüm 2 yıl haftada yaklaşık 2-3 porsiyon yağlı 
balık yiyen Angina hastası 70 yaş altı 
toplam 3114 erkek denekte; tüm 
nedenlere bağlı ölümlerde % 29 azalma  

Burr et al., 
2003 

n-3 PUFA Çocuklarda dikkat 
eksikliği 
hiperaktivite 
bozukluğu (DEHB) 

0.34-0.67 g DHA + EPA alımları ile 
birlikte takviye beslenmeye ihtiyaç 
duyulduğu  

Stevens et 
al., 1995 

eikosapentaenoik 
asidin etil esteri (E-
EPA) 

Unipolar depresif 
bozukluğu 

2 g / gün, tedavinin 3. haftasında etkili  Nemets et 
al., 2002 

Yağ asitleri (n-6 ve 
n-3) 

Yaşlanmadan 
kaynaklanan bilişsel 
gerileme 

Eritrositlerinde yüksek n-6 PUFA ve 
düşük n-3 PUFA'ya sahip olanlar büyük 
olasılıkla bilişsel gerileme  

Heude et 
al., 2003 

n ‐ 3 PUFA balık 
yağı takviyesi 

Romatizmal eklem 
iltihabı (Rİ) 

395 hastada 3 aylık tedavi sonrası zayıf 
eklemlerin sayısında ve sabah sertliği 
süresinde önemli bir azalma olmasına 
rağmen, hastalık aktivitesi veya Rİ'nin 
ilerlemesini durdurulması üzerine hiçbir 
etkinin görülmemiş 

Fortin et 
al., 1995 

 

Sonuç 

Dünyada biyoçeşitlilik her geçen gün azalmasıyla birlikte bireylerin sağlıklı beslenmek için 

besleyici ve kaliteli gıdaya ulaşması gittikçe zorlaşmaktadır. Biyolojik çeşitlilikte görülen 

düşüşün nedenleri arasında; Kovid-19 benzeri küresel salgınların ortaya çıkışında da etkili olan 

ormansızlaşma, sürdürülebilir olmayan tarım ve yasa dışı yaban hayatı ticareti gibi insan 
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kaynaklı çevre sorunları yer almaktadır. Fakat, ‘İyi yaşam’ standartlarına ulaşabilmek için doğa 

ve hayvancılık tabanlı çalışmak, çözümler geliştirmek gerekmektedir. Gıda ve tarım için önem 

taşıyan canlı kaynakların korunmasında; tüketimde eşitlik, sorunlara karşı yenilikçi çözümler 

ve kaynakların koruma-sürdürülebilirlik politikalarının geliştirmesi gerekmektedir.  

İnsanlar anne karnında iken omega-3 yağ asitlerine ihtiyaç duyar ve hayatın her evresinde bu 

ihtiyaç artarak devam etmektedir. Bunun için sadece çocuk ve yaşlıların değil her yaş 

grubundaki insanların, özellikle de hamilelerin haftada en az iki öğün balık yemeleri 

gerekmektedir. Sağlıklı bir hayat sürebilmek için bu şarttır. Bu amaçla insan refahı ve sağlığı 

için su ürünleri yetiştiriciliğine, su ürünleri tüketimine dikkat edilmesi, önem gösterilmesi 

gerekmektedir. Özellikle ülkemizde ve dünyada üretimi yaygın olan Gökkuşağı alabalığının 

çalışmalarla faydaları kanıtlanmış olduğundan insan sağlığına katkıları için haftada 2-3 kez 

tüketilmesi önerilmektedir. Günümüzde daha fazla insanın kaliteli balığa ulaşması, hatta balık 

yemek istemeyenlerin bile yağ asitlerince zengin kaynağı olan balık ve su ürünlerinin 

yararlanmasını sağlaması üzerine çalışmalar ile insan sağlığı üzerine etkilerinin güncel 

değerlerin araştırılmasına ihtiyaç vardır. 
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FARKLI KARBONHİDRAT İLAVE EDİLMİŞ FERMENTE ALABALIK 

 

Göknur Sürengil, Abdullah Diler 

 

Applied Sciences University of Isparta, Faculty of Eğı̇rdı̇r Fisheries, Fishing and Processing 

Technology Department 

ÖZET 

Fermente gıda üretimi çok eski zamanlardan beri bilinen gıda işleme tekniğidir. Ülkemizde 

endüstriyel olarak yoğurt, süt, sucuk, pastırma, turşu, sirke, kefir olarak çeşitli tüketim alanları 

bulunmaktadır. Birçok fermente balık ürünü çeşidi ise dünya çapında yaygın olarak 

tüketilmektedir. Özellikle Asya, Afrika ve Avrupa’da olan balık fermantasyonu; doğal veya 

starter kültürlerin hammaddeye eklenerek yapılabildiği gibi tuzlama, salamura, marine, 

kurutma, tütsülenmiş ürünler olarak da değerlendirilebilmektedir. Fermente balıklar eklendiği 

tuz, karbonhidrat veya starter kültür içeriğine ve olgunlaştırıldığı ortam koşullarına göre 

farklılık göstermektedir. Yapılan bu çalışmada fermente alabalık üretimi için karbonhidrat 

kaynağı olarak şeker ve pirinç kullanılmıştır.  Bu amaçla doğal karbonhidrat ilavesiz fermente 

alabalık (DF), pirinç içerikli (PF) ve şeker içerikli (SF) fermente ürünler hazırlanmıştır. Oda 

koşullarında (20 ± 5 ° C ve %45 ± 15 bağıl nem) fermantasyon esnasında ürünlerde mikrobiyal 

(mezofilik aerobik bakteri, laktik asit bakteri, toplam Enterobacteriacea, toplam maya-küf 

sayıları) ve pH değişimleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre oda sıcaklığında tutulan 

alabalıkların 3. günde fermente alabalık olarak tüketime hazır olabileceği fakat 5. günde 

bozularak tüketilemez limitlere ulaştığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: fermantasyon, fermente balık, gökkuşağı alabalığı, karbonhidrat 
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FERMENTED TROUT WITH DIFFERENT CARBOHYDRATE 

ABSTRACT 

Fermented food production is a food processing technique that has been known since ancient 

times. In our country, there are various industrial consumption areas such as yoghurt, milk, 

sucuk, pastrami, pickle, vinegar and kefir. Many types of fermented fish products are widely 

consumed around the world. Fish fermentation, especially in Asia, Africa and Europe; it can be 

made natural or by adding starter cultures to the raw material as well as salting, marinating, 

drying, smoked products. Fermented fish differ according to the salt, carbohydrate or starter 

culture content to which it is added and the ambient conditions in which it is ripened. For this 

purpose, fermented products containing naturally carbohydrate-free fermented trout (DF), rice 

(PF) and sugar (SF) were prepared. In our study, microbial (total mesophilic aerobic bacteria, 

lactic acid bacteria, total Enterobacteriacea, total yeast and mold counts) and pH changes in 

products during fermentation under room conditions (20 ± 5 ° C and 45 ± 15% relative 

humidity) with the use of sugar and rice as carbohydrates in fermented trout and were examined. 

According to the results, it was determined that the trout kept at room temperature could be 

ready for consumption as fermented trout on the 3rd day, but it was spoiled on the 5th day and 

reached the inconsumable limits. 

Keywords: fermentation, fermented fish, rainbow trout, carbohydrate 

 

 

 

 

 

 

Giriş 

Fermantasyon, geleneksel balık ürünlerinin üretiminde dünyanın birçok yerinde önemli bir rol 

oynamaktadır. Güneydoğu Asya'da fermente balık ürünleri uzun bir tarihe sahip olup, insan 

beslenmesinde büyük önem taşımaktadır. Fermente balık, Avrupa mutfaklarında ise eski 

Yunanlılar ve Romalılardan “Garum” adı verilen fermente balıktan sos ile ilk söz edilmektedir 

(Aquerreta et al., 2002). Fermente balıklarda çeşitli mikrobiyal floranın ve endojen enzimlerin 

ortak işlevi, üründe uzun raf ömrü ve kaliteli organoleptik özellikler kazanmasını sağlamaktır 

(Ji et al., 2017). 
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Balıklarda mevcut mikrobiyal flora sayesinde geliştirilecek üründe, iç ve dış faktörlere bağlı 

olarak karakteristik lezzet gelişmektedir. Mikroorganizmalar karbonhidratlar, proteinler ve 

lipitleri doğrudan ve dolaylı olarak etkilemekte ve bunun sonucu olarak ürünün lezzet 

özelliklerini geliştirmektedir (Sürengil ve Diler, 2020). 

Günümüzde çabuk bozulabilen et ve balıkların raf ömrü asit fermantasyonuyla tuzların ve 

karbonhidratların ilavesi ile uzatılabilmektedir. Pirinç, darı, un, şurup veya şeker karbonhidrat 

kaynakları olarak kullanılmaktadır. Asit fermentasyonu ve ürünün kalitesinin korunması 

çoğunlukla ilave edilen tuz ve karbonhidratın miktarlarından etkilenmektedir (Kılınç, 2004). 

Yaptığımız doğal fermente alabalık üretiminin ön çalışması olup farklı karbonhidrat kaynağı 

olarak pirinç ve şeker ilave edilerek fermente edilen alabalıklardaki mikrobiyal ve pH 

değişimleri incelenmiştir.   

 

 

 

 

Materyal ve Metod 

Materyal 

Fermente alabalık üretimi için 90±10g’lık dondurulmuş gökkuşağı alabalık (Oncorhynchus 

mykiss) filetoları Isparta Şahlanlar Balık Üretim ve İşleme Tesisi’nden temin edilmiştir. 

Filetolar bir gece önceden dondurucudan çıkartılarak +4 oC’de tutularak çözdürülmüş ve 

fermente ürün üretiminde kullanılmıştır. Fermente ürünler için iyotlu deniz tuzu, taze limon, 

elma sirkesi, iri taneli pirinç, toz karabiber ve toz kekik kullanılmıştır.  

Metot 

Fermente balık üretimi 

Doğal fermente alabalık (DF) için %5 (w/w) tuz, %5 (v/w) limon suyu, %2,5 (v/w) elma sirkesi 

ile %0,1 (w/w) karabiber ve kekik ilave edilerek yeni ürün ön çalışması yapılmıştır. 

Karbonhidrat olarak %15 blenderde öğütülmüş pirinç (w/w) (PF) ve %5 (w/w) şeker (SF) 

ilavesi yapılmıştır. Her bir grup için 6 adet balık filetosu kullanılmıştır. Oda koşullarında (20 ± 

5 ° C ve %45 ± 15 bağıl nem) ürünlerin fermantasyon işlemi esnasında 1., 3. ve 5. günlerinde 

analizleri gerçekleştirilmiştir.  
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Mikrobiyolojlik analizler 

Mikrobiyolojik analizler, AOAC (2000)’a göre yapılmıştır. Bu analizlerde 10 g balık örneği, 

aseptik koşullarda steril torbaya aktarılarak 90 ml steril (%1)  peptonlu su çözeltisi ile 

Stomacher da (Seward 400, London, UK) 1 dakika süreyle homojenize edilmiştir. Uygun 

seyreltilerden mikrobiyolojik analizlerde yöntemine göre;  dökme plak için 1 ml ve yayma plak 

için 0,1 ml hacimler kullanılarak uygun 30 oC’de 24-48 saat inkübe edilmiştir. Toplam 

Mezofilik Aerob bakteri sayısı (TMAB) için Plate Count Agar (PCA) besiyerinde dökme plak  

yöntemi, Toplam Laktik asit bakteri sayısı (LAB) De Man, Rogosa and Sharpe (MRS) agar 

besiyerinde yayma plak yöntemi, Enterobacteriaceae sayısı (ENT) Violet Red Bile Agar 

(VRBA) besiyerinde dökme plak yöntemine göre, Maya-Küf sayısı (MK) Potato Dekstroz Agar 

(PDA) besiyerinde dökme plak yöntemi ile ekim yapılarak inkübasyona bırakıldıktan sonra 

oluşan koloniler sayılmıştır. Analizler 3 paralel çalışılarak, sonuçları paralel plaklarda yapılan 

adet/g örnek ile birlikte log10kob/g örnek olarak hesaplanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Doğal Fermente Alabalık Fermentasyonunun 1. ve 3. Günü 

 

pH analizleri 

Örneklerden 10’ar gram tartılarak 100 ml destile su eklenerek homojenizatörde homojen hale 

getirilmiştir. Hazırlanan örneklerden Hanna pH metre probu daldırılarak okunan değer 

kaydedilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 

Doğal (DF), öğütülmüş pirinç (PF) ve şeker (ŞF) ile fermente edilen alabalıkların oda 

koşullarında fermantasyonu esnasındaki toplam mezofilik aerobik bakteri (TMAB), laktik asit 

bakteri (LAB), toplam Enterobacteriaceae (ENT), maya ve küf ile pH değerlerinin 1.,3. ve 5. 

günlerdeki değişimlerin Tablo 1 ve Şekil 1’de gösterilmektedir. 
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 ZAMAN 
KARBONHİDRAT 
KATKISIZ 
FERMENTE ÜRÜN 

PİRİNÇLİ FERMEN
TE ÜRÜN 

ŞEKERLİ FERMENT
E ÜRÜN 

TMAB T1 3,48 4,09 4,13 
 T3 4,88 5,30 5,80 
 T5 7,31 7,90 7,92 
LAB T1 3,58 3,82 4,16 
 T3 4,10 5,06 5,26 
 T5 5,57 6,09 6,94 
ENT T1 2,59 2,31 2,40 
 T3 2,93 2,87 2,79 
 T5 3,43 3,30 3,10 
MAYA-KÜF T1 0,00 1,48 1,18 
 T3 2,96 3,28 2,61 
 T5 4,32 3,89 3,25 
pH T1 6,10 6,11 6,04 
 T3 5,78 5,32 5,57 
 T5 5,82 5,49 5,79 
 

Tablo 1. Fermente Ürünlerin Mikrobiyolojik Analiz (log CFU/g) ve pH Analiz Değerleri 

 

Paludan-Müller et al. (2002) plaa-som adlı geleneksel fermente balık ürününü farklı 

karbonhidrat ve tuzluluk oranlarında çalışmışlardır. İlk gün LAB sayıları 105-106 cfu/g iken 

pirinç içermeyen düşük tuzlu gruplarda LAB sayıları 3 gün içinde 108 cfu/g’a yükselirken, 

pirinçli düşük tuzlu fermente ürün gruplarında LAB sayıları 109 cfu/g'a yükseldiği belirtilmiştir. 

Ardından inkübasyon boyunca yaklaşık LAB değeri tüm gruplarda 107 cfu/g devam etmiştir. 

Mezofilik aerobik sayımlarda ise, inkübasyonun ilk 4 gününde sayıların 1–2 log birim daha 

yüksek olduğu pirinç içermeyen yüksek tuz içeren fermente grup (% 11 tuz) dışında LAB 

sayımlarına benzer değerlerde olduğu belirtilmiştir. Çalışmamızda ise LAB (şekil 1-b) sayıları 

başlangıçta 3.5-4 log/CFU g iken depolama sonunda ŞF grubu en yüksek olarak 6,94 log CFU/g 

değerine ulaşmıştır. TMAB sayıları (şekil 1-a) ise gruplar arasında farklılık görülmemektedir. 
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Şekil 1. Fermente Balıkların Fermantasyon Süresince Mikrobiyolojik ve pH Değişimleri DF: 

Karbonhidrat Katkısız Fermente Ürün (Mavi Dörtgen), PF: Pirinç Katkılı Fermente Ürün 

(Kırmızı Kare), ŞF: Şeker Katkılı Fermente Ürün (Yeşil Üçgen) 

 

Fermente ürünlerde fermantasyon esnasında artış gösteren LAB ve/ve ya starter kültürler ile 

ürünlerin bozulma ve patojenik mikroorganizmaları inhibe edici etki gösterebildiği 

bildirilmektedir (Zdolec Racic et al., 2013). Bernbom et al. (2009) geleneksel Tayland fermente 

ürünü olan som-fak fermente balıklara olarak (i) yaklaşık 103 CFU / g Salmonella Weltevreden, 

(ii) yaklaşık 106 CFU / g Lactobacillus plantarum 509 suşu ila (iii) sırasıyla 103 CFU / g ve 106 
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CFU / g S. Weltevreden ve L. plantarum 509 suşu 'dan hazırlanmıştır. Ürünlerin hazırlanışında 

ise sodyum klorür (% 0-4), sarımsak (% 0-10) ve glikoz (% 2) veya hiç ilave edilmeden 

(kontrol) grupları yapılmış ve 30 °C'de depolanmıştır. Ürünlerde bulunan koruma 

parametrelerinden (sodyum klorür, sarımsak ve laktik asit) miktarlarına göre Salmonella 

enterica serovar Weltevreden, S. enterica serovar Enteritidis, Vibrio cholerae ve V. 

parahaemolyticus'un inhibisyonu belirlemektir. Sadece en az % 6 sarımsak ve L. plantarum 

509 kombinasyonu bulunan gruplarda Salmonella inhibe edilirken, Lactobacillus suşunun tek 

başına veya kombinasyonları patojenlerin gelişmesini engellememiştir. Sarımsak ilaveli ve 

düşük asitlikte ürünlerde bakteriyolojik azalmanın görülerek gıda güvenliğini sağladığı 

belirtilmiştir. Zeng et al. (2017) geleneksel Çin’in ‘Suan yu’ fermente ürününden S. xylosus 

izole ederek fermente sazan yapımında kullanmışlardır. Üç günlük fermantasyon sonunda 

starter kültürlerinin bakteriyosin etki göstermediği ve bakteri sayılarında herhangi bir azalış 

gözlenmediğini belirtmişlerdir. Yaptığımız çalışmada ise ENT sayısı Şekil (1-c) fermantasyon 

süresi boyunca artış gösterdiği fakat bu süre içinde en fazla DF 3,43 log CFU/g ardından 3,30 

log CFU/g PF ve 3,10 log CFU/g ŞF ürünlerinde tespit edilmiştir. Yaptığımız ürünlerde 

antimikrobiyal bileşikler sentezleyen bakterilerinin var olmamasından kaynaklı mikrobiyolojik 

olarak ve ENT sayısında belirli bir azalma görülmediği düşülmektedir. Fermantasyon boyunca 

ürünlerde LAB sayısı artışıyla önemli bir antimikrobiyal etki görülmese de ürün gelişmesi ve 

pH düşüşünde etkili olduğu görülmektedir. Depolamanın son günü LAB değeri (6,94 log 

CFU/g) en yüksek olan ŞF grubunda en düşük ENT (3,10 log CFU/g) ve MK (3,25 log CFU/g) 

değeri olduğu görülmektedir (şekil 1-d). 

İlk 3-5 gün içinde pH 6.5’dan 5’in altına hızlı bir şekilde azalırken, kas yapısı 3-4 gün içinde 

yumuşamaktadır. Ahamed ve Mahendrakar (1997) tatlı su balıklarının iç organlarının  % 10 (w 

/ w) melas, % 0,5 (v / w) propionik asit ve % 0,02 (w / w) etoksikin ilave edilerek 26 ± 2 ° C 

ve 37 ° C'de ile fermantasyonu araştırılmıştır. Yaptıkları çalışmada 37 °C'de fermantasyon 

sırasında şeker (melas) içeren gruplarda artan laktik asit üretimi nedeniyle pH'da daha hızlı bir 

düşüş olduğu tespit etmişlerdir. Ürünün pH değeri başlangıçta yaklaşık 5.4 iken son günü 3.4’e 

ulaştığı tespit edilmiştir. 37 ve 26 ° C'de fermantasyonlarda koliform bakterileri, Escherichia 

coli, enterokoklar, stafilokoklar ve salmonella bakterilerinin 48-72 saatten sonra tamamen 

inhibe edildiği bildirilmiştir. Lee et al. (2016) yaptıkları çalışmada Bacillus polymyxa starter 

kültürü ile fermente edile sardalya ve yalnızca (%20’lik) tuzlu sardalya 35°C de 120 günlük 

fermantasyonunda ilk gün pH değeri 6.2, son günü ise 6.5 olurken gruplar arasında farklılık 
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görülmediği belirtilmiştir. Bu artışın sebebinin biyojenik aminlerden kaynaklı bir artış olduğu 

belirtilmiştir. Çalışmamızda ise ilk gün pH değerlerinde (şekil 1-e) farklılık görülmezken, 3. 

günde DF, PF, ŞF ürünleri sırasıyla 5.78, 5.32, 5.57 ulaştığı pirinçli ürünlerde daha hızlı pH 

düşüşü olduğu görülmektedir. Karbonhidrat olarak ilave edilen pirinç (%15) ve şeker (%5) 

oranlarından kaynaklı olarak PF ürününün pH azalışı olduğu tespit edilmektedir. Son günde ise 

ürünlerin bozulmalardan kaynaklı pH artışı gerçekleşmektedir. 

 

Sonuç 

Günümüzde balık ürünleri pazarında mevcut duruma 2 önemli konu hakimdir: yetkililer, insan 

sağlığı ve bağışıklığı korumak için haftada 2 kere balık tüketiminin olmasını ve daha az tuz 

tüketilmesini önermektedir. Bununla beraber genç nesil ise daha hafif diyet ürünler (somon, 

tonbalığı gibi) ve Japon tarzı suşi veya saşimi gibi ürünler daha popüler hale gelmektedir. 

Ayrıca yetişkinlerde (>40) ise geleneksel ve yerel ürünlere artan bir ilgi olduğu görülmektedir. 

Fermente ürünler ise mevsimsel olarak üretimi fazla olan türlerde üretimi/tüketimin fazla 

olabileceği, her kesim ve her bölgedeki toplumlara ulaşabilecek üründür. Ancak bu gelişmeyi 

ürünlerin sağlık açısında katkıları ve potansiyel faydaları belgelendirilerek halkın 

bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

Yaptığımız çalışma ile karbonhidrat kaynağı olarak şeker ve pirinç kullanımı ile elde edilen 

fermente alabalıklarda fermantasyonu sağlayan laktik asit bakterilerinin artışında önemli 

etkileri olduğu görülmektedir. Doğal fermente balıklara göre bozulma bakterilerine karşı 

etkisinin olmadığı, maya ve küfe sayısında artışa sebep olduğu tespit edilmiştir. Gelecek 

çalışmalarda fermente ürünlerde biyokoruyucu özellikli starter kültürler kullanılarak ürün 

çalışmaları yapılması planlanmaktadır. 
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SUMMARY TURKISH 

Yaşlı (65 yaşından büyük) hastalarda serebellar yerleşimli intrakraniyal kitlelerin 

yönetimine ait bir uzlaşı bulunmamakla birlikte, literatürde hasta serilerine ait raporlarda bu 

hastalardaki kitlelerin gençlere göre farklı karakteristikler içerdikleri ve hastaların tedavi 

planlamasının multidisipliner tümör kurullarında tartışılarak şekillendirilmesi önerilmektedir. 

 74 yaşında bayan hasta iki aydır süren baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi, yürümede 

zorluk, kusma şikayetleri ile yaşadığı yerdeki sağlık kuruluşuna başvurur. İlk yapılan muayene 

ve tetkiklerinde bilinci açıktır, kooperasyon ve oriyentasyonu tamdır. Nörolojik muayenesinde 

lateralizasyon bulgusu ve kuvvet kaybı yoktur. Kontrastsız kraniyal BT’de sol serebellar 

hemisfer inferior kesiminde 33x33mm heterojen dansiteli nodüler lezyon gözlenir. 

İntrakraniyal kanama belirtisi yoktur. Hastanemize başvurusunda kraniyal MRI’da sol 

serebellar hemisferde 32x26 mm boyutta kitle tespit edildi. Multidisipliner tümör kurulunda 

değerledirildi ve operasyona yönlendirildi. Kitlenin subtotal eksizyonu sonrası patolojisi WHO 

Grad-I Hemangioblastoma raporlandı. Von Hippel-Lindau gen testi negatif raporlandı. 

Postoperatif kraniyal MRI’da 23x24x25mm boyutlarında rezidü kitle görüldü. Hastaya kraniyal 

radikal radyoterapi planlandı. Cyberknife ile operasyon lojuna TD: 25Gy/5fr radyoterapi ve 

tedavi boyunca deksametazon 8mg/gün p.o. alan uygulandı. Takibe alınan hastanın 8 hafta 

sonraki kraniyal MRI’ında rezidü kitlenin 20x18mm boyuta regrese olduğu ve çevre vazojenik 

ödemin gerilediği görüldü. RT’den 1 yıl sonra başağrısı ve sersemlik hissi ile polikliniğimize 

başvurdu. Kraniyal MRI’ında rezidü kitle boyutlarında 23x28mm progresyon raporlandı. 

Hastaya dexametazon 4 mg/gün antiödem tedavi başlandı. Kitlenin beyin sapına yakınlığı 
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nedeniyle 2. seri ışınlama düşünülmedi. Nöroşirürji ile konsülte edilen hastaya cerrahi girişim 

de düşünülmedi. Antiödem tedaviye cevap veren hastanın şikayetleri geriledi. Radyoterapiden 

sonra 17. ayda (Nisan 2021) hastanın semptomu yoktur ve kitle boyutlarında 18x14mm 

regresyon devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Serebellar Hemanjioblastom, Cyberknife, Hemanjioblastom, Stereotaktik 

Radyoterapi, Stereotaktik Radyocerrahi  

SUMMARY ENGLISH 

Although there is no consensus regarding the management of cerebellar intracranial 

masses in the elderly (older than 65 years), it is suggested in the literature that these patients 

have different characteristics compared to their younger counterparts and treatment planning of 

these patients should be evaluated by multidisciplinary tumor team. A 74-year-old female 

patient applies to the local hospital with complaints of headache, nausea, dizziness, difficulty 

in walking, and vomiting for two months. Her initial assessment reveals a total cooperative and 

oriented patient with ataxic gait, otherwise normal neurologic examination. Initial unenhanced 

cranial CT shows a nodular lesion with a heterogeneous density of 33x33 mm in the inferior 

part of the left cerebellar hemisphere. No signs of intracranial bleeding. A mass of 32x26 mm 

in size was detected in the left cerebellar hemisphere on enhanced cranial MRI on admission to 

our hospital. She underwent subtotal excision of the cerebellar mass. Its pathology was reported 

as WHO Grade-I Hemangioblastoma. Von Hippel-Lindau gene test was reported negative. A 

residual mass of 23x24x25mm was identified in postoperative enhanced cranial MRI. The 

multidisciplinary tumor team directed her to Cyberknife treatment. A total dose of 25Gy in 5fr 

was delivered with concomitant systemic dexamethasone 8mg/day. Postirradiation enhanced 

cranial MRI at the 8th week showed that the residual mass regressed to 20x18mm in size with 

diminished vasogenic edema decreased. One year after RT, she presented to our clinic with 

headache and dizziness. On cranial MRI, 23x28mm progression in the residual tumor was 

reported. The patient was started on dexamethasone 4 mg/day antiedema treatment. 

Reirradiation or reoperation was not considered due to the proximity of the mass to the 

brainstem. The patient responded well to the antiedema treatment. In the 17th month (April 

2021) following radiotherapy, the patient is asymptomatic, and the size of residue mass 

regressed to17x18mm in dimensions. 
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Keywords: Cerebellar Hemangioblastoma, Cyberknife, Elderly, Stereotactic Radiotherapy, 

Stereotactic Radiosurgery  

INTRODUCTION 

The most common primary neoplasm of the cerebellum in the central nervous system is 

the hemangioblastoma (1). However, as a rare tumor of posterior cranial fossa, 

hemangioblastomas histologically have two main components; vascular and stromal cells. 

Vascular cells form the dense vascular network of the tumor, while its stroma is formed by 

granular eosinophilic and vacuolar cytoplasmic cells. These stromal cells contain the neoplastic 

transformation, which constitute the tumor (2,3). Of all hemangioblastoma cases, 75% is 

sporadic, and 25% is of genetic origin. The autosomal dominant inherited von Hippel-Lindau 

(VHL) gene harbours a germline mutation, making affected individuals prone to 

hemangioblastoma formation (4). 

According to the literature, sporadic hemangioblastomas are located generally in the 

cerebellum. On the other hand, VHL-related hemangioblastomas are located in the cerebellum, 

brainstem, and spinal cord (5). Sporadic hemangioblastomas generally manifest at an older age 

than their VHL-related counterparts (30.1 vs 47.5 years; p=0.0004) because the latter group 

tends to develop various other tumors during their life span. Moreover, the overall prognosis is 

better for sporadic cases (6,7). 

 Hemangioblastomas are rare tumors in the elderly (age 65 and older). The prevalence 

was previously reported as 7.8% (6/77) in a series of hemangioblastoma cases, all older than 

18 years (8). All the cases were of sporadic origin. The actual prevalence rate may be higher 

than it is thought. A recent study from West China announced 8.4% of their hemangioblastoma 

cases as elderly patients. Cerebellar location was the most predominant place with almost 75% 

of the patients (9). Treatment strategies and management principles in elderly 

hemangioblastoma cases are complex because they have high postoperative complication rates 

and the hypervascular structure of this tumor makes surgical intervention a real challenge for 

this patient cohort. Carefully planned, attentive preoperative diagnosis and good 

communication between the multidisciplinary team members may reduce the complications and 

help patients a speedy recovery.  
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 Emerging alternative treatment modalities such as stereotactic radiosurgery/stereotactic 

body radiotherapy, targeted medical therapies (antiangiogenic treatment) can provide a feasible 

non-surgical approach to appropriate patients, especially sporadic solitary tumours of the 

elderly and medically inoperable cohorts. 

 

CASE PRESENTATION 

A 74-year-old female patient presents to the local hospital with complaints of headache, 

nausea, dizziness, difficulty in walking, and vomiting for two months. Upon her admittance, 

she is conscious, cooperative and orientated with no sign of lateralization or loss of muscular 

strength. Preliminary unenhanced cranial CT shows a nodular lesion with a heterogeneous 

density of 33x33mm in the inferior part of the left cerebellar hemisphere without signs of 

intracranial bleeding. She was then referred to a tertiary hospital for advanced management. A 

new contrast-enhanced Cranial MRI was taken at our hospital, revealing a mass located in the 

grey matter of the left cerebellar hemisphere, reaching 32x26 mm in the widest part at the 

vermis-dentate nucleus level, with a dense cystic component, T2A heterogeneous hyperintense, 

T1A hypointense, no significant diffusion restriction, a few punctual points in the GRE. In the 

postcontrast series, the lesion showed annular opacification in its solid components. The patient 

was assessed by the tumor board and was scanned with PET-CT for metastatic/primary tumor. 

A hypodense area of approximately 2.8x3.4 cm in the left cerebellum was observed as 

hypometabolic, except that no primary tumor was identified. Neurosurgeons performed subtotal 

excision of the cerebellar mass. Histopathological examination revealed a tumor inside the 

stroma with thin-walled, mostly capillary vascular structures and nuclei with a pleomorphic 

appearance in the vesicular area. (Figure A, B). No necrosis of the tumoral bow and atypical 

mitosis was observed. Immunohistochemical staining was observed in the stroma with CD31 

and CD34 (Figure C), NSE in vascular structures with Actin (Figure D), D240 and Vimentin, 

GFAP, Pancytokeratin, CD99, S100, EMA, WT1, p53, Inhibin, VEGF, CD10, CD56. No 

specific staining was detected with synaptophysin, Chromogranin and HIF1A. The Ki-67 

proliferation index was 1%. The patient was diagnosed with Hemangioblastoma (Grade I; 

WHO (World Health Organization) 2016). Her van Hippel-Lindau genetic test was negative. 

Postoperative cranial MRI showed a 23x24x25mm deeply enhanced residual mass containing 
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vascular structures in the inferior medial part of the left cerebellar hemisphere. Radical 

irradiation with stereotactic radiotherapy was scheduled for the patient. 

TD: 25Gy/5fr Cyberknife therapy was delivered to the tumor. The patient received 

dexamethasone 8 mg/day po concomitant, completed her radiotherapy without any problems. 

The residual mass regressed to 20x18mm with decreased surrounding vasogenic edema in the 

enhanced cranial MRI eight weeks after the Cyberknife therapy. One year after Cyberknife, she 

was presented to the outpatients' with headache and dizziness. Control enhanced cranial MRI 

depicted a progression to 23x28mm of the residual mass. The patient was started on 

dexamethasone 4 mg/day antiedema treatment. The second series of irradiation was not 

considered due to the proximity of the mass to the brainstem structures. Surgical intervention 

was not also planned. In her further follow up her complaints responded to systemic steroid. At 

17 months following Cyberknife therapy, the patient is asymptomatic, and the latest cranial 

MRI (April 2021) shows further regression in residue to 17x18mm in size. 

DISCUSSION 

Hemangioblastomas of the central nervous system are very uncommon tumors in the 

elderly. Its overall incidence was reported as 0.141 per 10000 people with 1.25/1 male 

predominance over female according to the SEER data (10). A recent study from West China 

announced 8.4% of their hemangioblastoma cases as elderly patients; however, two other 

retrospective studies from Japan and Canada mentioned this rate as 22.2% and 13.6%, 

respectively (9-11). Therefore, clinicians should be tactful about the diagnosis of 

hemangioblastoma in their elderly patients.  

Moreover, the same West Chinese study reported that cerebellar location was the most 

predominant place with almost 75% of the patients, followed by brainstem (18%) and spinal 

cord (7%). The mean diameter of the tumors was approximately ≥3cm with cerebellar 

hemangioblastomas. Almost 45% of the cases were solid, but 55% were cystic (9). CNS 

hemangioblastomas neither invade nor metastasize, but they cause symptoms by tumor-linked 

bleeding or compression of the adjacent structures (10). Tumor related symptoms become 

evident due to progressive growth of the cystic component. Elevated intracranial pressure 

results in headache, nausea, vomiting and compressed cerebellum causes ataxic gait. Our case 

had presented with all the symptoms mentioned above, which were related to elevated 

intracranial pressure. Her initial assessment with contrast-enhanced cranial MRI revealed a 
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32x26 mm mass at the vermis-dentate nucleus level, with a dense cystic component, T2A 

heterogeneous hyperintense, T1A hypointense, no significant diffusion restriction, a few 

punctual points in the GRE. In the postcontrast series, the lesion showed annular opacification 

in its solid components. 

Cerebellar masses in the elderly may mainly be due to metastasis of solid tumors such 

as lung cancer, breast cancer, melanoma. Hemangioblastomas constitute about 7-12% of 

primary posterior fossa tumors (2). A systemic PET-CT was scheduled for our patient to 

differentiate primary posterior fossa tumor or metastasis by the multidisciplinary tumor team. 

Negative PET-CT scan pointed to primary posterior fossa tumor. The surgical approach to these 

tumors has always been challenging because critical anatomic structures of the brainstem pose 

a high risk for postoperative mortality and morbidity. Although microsurgical techniques 

evolved over the last three decades and provided safer outcomes, not many things have been 

reported to change. There is no consensus about surgery's optimal timing. Because primary 

tumors of the posterior fossa have unpredictable growth/progression pattern, surgeons prefer to 

hold back the surgery until the lesion becomes symptomatic (13-15).  

The surgical approach may have limitations, especially when the tumor is multiple or 

deeply located (16). The decision for surgery should be taken following a multidisciplinary 

tumor team assessment. Whether the optimum treatment for the elderly should be the traditional 

surgical approach or a more conservative approach with newly evolving non-surgical treatment 

methods always needs a multidisciplinary debate. Moreover, the elderly would always pose a 

more delicate patient cohort with their comorbid medical conditions, increasing the 

postoperative problems and lengthening the hospital stay.  

Multidisciplinary tumor team assessment revealed that the patient's tumor location and 

medical condition were not apt for the tumour's total excision. The patient underwent subtotal 

tumor excision following a 3D computerized tomographic angiography (CTA). 

Histopathological examination revealed a tumor inside the stroma with thin-walled, mostly 

capillary vascular structures and nuclei with a pleomorphic appearance in the vesicular area. 

The patient was diagnosed with Hemangioblastoma (Grade I; WHO (World Health 

Organization) 2016). She did not have the van Hippel-Lindau gene. A 23x24x25mm residual 

mass with extensive peritumoral edema was identified on postoperative enhanced cranial MRI. 
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She was kept under close surveillance due to her resistant hypertension and vomiting symptoms. 

She recovered by responding well to postoperative antiedema treatment.  

An increase in surgical mortality and reduced life span in the elderly make it imperative 

to organize careful perioperative management and nursing care. Therefore, strategies for 

medical care and further treatment planning for the elderly take forth alternative but more 

conservative modalities such as radiotherapy and antiangiogenic treatment. Stereotactic 

radiotherapy (SRT)/stereotactic radiosurgery (SRS) has a solely or postoperative adjuvant role 

in managing cerebellar hemangioblastomas. Residual or recurrent tumoral lesions are 

indications of irradiation in the elderly. Publications of external beam irradiation suggested a 

potential dose-response relationship existance with fractionated radiotherapy (17,18). A dose 

of 50-55 Gy/1.8-2.0-Gy daily fractions results in good efficacy and acceptable treatment-related 

toxicity (19). Contemporary advanced stereotactic irradiation techniques enable deliberately 

accurate, highly conformal treatment by greater dose fractionations with exceptional protection 

of critical organs at risk. Ideal targets for single fractionated irradiations (radiosurgery) should 

be ≤3 cm; however, stereotactic radiotherapy permits bigger targets with fractionated schedule 

and relocatable headframes. The multidisciplinary oncologic team directed our patient for 

postoperative Cyberknife treatment  

Linac-based stereotactic radiosurgery and radiotherapy can be applied via Cyberknife. 

The adverse effects are tolerable and can be managed in the outpatient setting. Mean doses of 

20 Gy in single doses can be delivered for tumors ≤3cm. Also, for small tumors situated near 

critical organs (such as brain stem, optic nerve) at risk, the same fractionation can be prescribed. 

Tolerance doses of critical organs at risk are vital for treatment plan approval, so a 2-6 

fractionated scheme can be an alternative upon exceeding these doses. Our patient was given a 

total dose of 25Gy in 5fractions. She tolerated the irradiation well with 8 mg of systemic 

dexamethasone administration.  

Long-term follow-ups reported in the literature show a recurrence rate of 5-75% (20,21). 

Due to the 2 cm residue following Cyberknife treatment, our patient had a high risk of 

recurrence. A 45% progression in postirradiation size of the residue was identified on the 12th 

month enhanced cranial MRI. Systemic steroid treatment was restarted which she responded 

very well. Recently patient fares well with a slight ataxic gait and further 30% regression 

compared to her initial tumor size.  
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Elderly patients with sporadic hemangioblastoma may have different characteristics 

from their younger counterparts with a more solid component, larger sized-cerebellar tumors 

and lower recurrence rates. Therefore, close scheduled follow up may not be necessary. 

Hemangioblstomas must be kept in mind when an elderly is presented with posterior fossa 

lesion and related symptoms. A multidisciplinary tumor team assessment is crucial for cautious 

and careful risk-benefit evaluation in the treatment planning of this patient cohort. 
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Figure A: Histopathological photomicrograph of the tumoral lesion (H-E staining, 

x200) 

Figure B: Histopathological photomicrograph of the tumoral lesion (H-E staining, 

x400) 

Figure C: Capillary vascular structures observed in tumoral lesion positivity with 

immunohistochemical CD34 (CD34 IHC, x400) 

Figure D: Immunohistochemical NSE positivity in the stroma of the tumoral lesion 

(NSE IHC, x400) 
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Figure E: Tumor located in the grey matter of the left cerebellar hemisphere, 

reaching 32x26 mm in the widest part at the vermis-dentate nucleus level, with a 

dense cystic component, T2A heterogeneous hyperintense. (Preoperative MRI) 

 

Figure F: Contrast-enhanced T2W cranial MRI showing 17x18mm tumor residue 

April 2021, in the 17th month of postirradiation. 
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Ülkemizde Covid-19 Hakkında DergiPark’ta Yayınlanan Çalışmalara Genel Bakış 

Nazlı Gülriz ÇERİ1, Gizem SAKALLI1 
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ÖZET 

Giriş: Çin’in Wuhan Şehri’nde ortaya çıkan Covid-19 salgını tüm dünyayı birçok yönden 

olumsuz etkiledi. Ülkemizde 2020 yılında DergiPark üzerinden yayınlanan Covid-19 

hakkındaki makalelere genel bir bakış sunmayı amaçladık.   

Gelişme: DergiPark arama kısmına “title: covid-19 AND pubyear: 2020” yazarak sadece 2020 

yılında “Tıp” konu başlığında yayınlanan 423 tane makale incelendi. 25 alt konu başlığında 

dağılım gösteren makalelerin %53 derleme ve %28 araştırma makalesiydi. Makale içerikleri 

incelendiğinde 136 tanesinin Covid-19 tanı tedavi vb. konuları incelediği görüldü.  

Sonuç: Bu derleme ülkemizde Covid-19 hakkında yapılan araştırmaları inceleyerek salgının 

çeşitli konularda etkilerini içeren bir veri sunmuştur.  

Anahtar Sözcükler: Covid-19, Pandemi, DergiPark. 
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An Overview of the Studies About Covid-19 Published on DergiPark in Our Country 
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ABSTRACK 

Introduction: The Covid-19 outbreak that occurred in Wuhan City of China negatively 

affected the whole world in many ways. We aimed to provide an overview of the articles on 

Covid-19 published in our country in 2020 on DergiPark. 

Result: By typing "title: covid-19 AND pubyear: 2020" in the DergiPark search section, only 

423 articles published in the subject of "Medicine" in 2020 were examined. 53% of the articles 

and 28% were research articles scattered in 25 subject titles were reviews. When the article 

contents were examined, it was seen that 136 of them examined topics such as Covid-19 

diagnosis and treatment. 

Conclusion: In this review examined the research on Covid-19 in our country and presented 

data on the effects of the epidemic on various issues. 

Keywords: Covid-19, Pandemic, DergiPark. 
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GİRİŞ 

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan muhtemelen şehrin Deniz Ürünleri Pazarı’ndan bulaştığı 

düşünülen, RNA virüs çeşidi olan yeni Korona virüs hastalığı hayvanları ve insanları enfekte 

edebilmekte ve solunum, gastrointestinal, nörolojik gibi birçok hastalıklara hatta ölüme kadar 

geniş bir klinik yelpazeye sebep olabilmektedir (Zhu ve diğ. 2020). Kısa sürede hızla tüm 

dünyayı etkisine alan bu virüsün yapmış olduğu hastalığı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-

19 olarak tanımlamış ve pandemik hastalık olarak ilan edilmiştir. Günümüzde bilinen en büyük 

RNA virüsü olan Cov’lerin, bugüne kadar Covid-19 haricinde insanları enfekte ettiği bilinen, 

altı Korona virüs şekli tanımlanmıştır (Wu, Wu, Liu, Yang, 2020; Hu, Guo, Zhou, Shi, 2020). 

En etkili olanları, SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome- Ağır Akut Solunum Yolu 

Yetersizliği Sendromu) ve MERS (Middle East Repiratory Syndrome /Orta Doğu Solunum 

Sendromu)’dur (Hu ve diğ., 2020; Chen ve diğ., 2020). 

Covid-19 bulaşan kişinin, enfekte olması ve semptom başlangıcı arasındaki kuluçka süresi 

ortalama 5-6 gün bazen de 14 güne kadar çıkabilmektedir (WHO, 2020). Hastalığın bulaşıcı 

etkisinin semptomatik kişilerden solunum damlacıkları ile, enfekte kişilerle doğrudan veya 

nesneler ve yüzeyler ile temas edilmesiyle bulaştığını göstermektedir (WHO, 2020). Covid-19 

tanısı olan hastalar incelendiğinde, hastalık seyrinin başlangıcında virüsün en çok üst solunum 

(burun-boğaz) yollarında olduğu görülmüştür (Wölfel ve diğ., 2020). Covid-19’un ana bulaşma 

şekli damlacıklar halinde bulaşmadır ve bu damlacıklar hava ve temas yolu ile 

iletilebilmektedir. Ayrıca asemptomatik olan taşıyıcılar, virüs bulaştırma sürecinde kritik bir 

rol oynamıştır (WHO, 2020; Chen ve diğ., 2020). 

Covid-19 salgının ölümcül gücünün yüksek olması nedeniyle birçok ülke hastalığın yayılmasını 

sınırlamak ve kontrol altına almak için sosyal mesafe, yüz maskesi kullanımı, sıcaklık ölçümü, 

karantina gibi birçok sıkı önlemler almak zorunda kalmıştır. Salgın yarattığı sağlık sorunları 

dışında psikolojik ve ekonomik sorunları da beraberinde getirdi (WHO, 2020; Wölfel ve diğ., 

2020). 

Covid-19 salgının etkileri, adının duyulduğu ilk günden bugüne her alanda araştırılmaktadır. 

Bizde, 2020 yılında DergiPark’ta Covid-19 ile ilgili tıp alanında yapılmış çalışmaları 

değerlendirerek, ülkemizde bu salgına ait konu ve içeriklerin verilerini ortaya koymayı 

amaçladık. 
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GELİŞME 

DergiPark arama kısmına “title: covid-19 AND pubyear: 2020” yazarak sadece 2020 yılında 

“Tıp” konu başlığında yayınlanan 423 makale incelenmiştir.  

Şekil 1. Makale türüne göre dağılım   

   

Şekil 2. Konu dağılımı 
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DergiPark’a göre makale türü ve konu dağılımları şekil 1 ve 2’de verilmiştir. Makaleler 

incelendiğinde ağırlıklı konunun özellikle Covid-19’un tanı ve tedavisi vb. hakkında olduğu 

görülmüştür ve bunu sağlık çalışanlarına, gebelik süreci ve sonrasına, fiziksel aktiviteye, eğitim 

alanına ve diğer alanlardaki etkilerini içeren konular takip etmektedir (şekil 3.). 

Şekil 3. Makalelerin içerik dağılımı 
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Çalışmalara kısa bir bakış 

S. Shrivastava ve P. Shrivastava (2020) çalışmalarında göçmenler ve mülteciler arasında 

salgınının durumunu inceleyip etkili bir şekilde kontrol altına alınması gerektiğini 

vurgulamışlardır. Başka bir çalışmada (Burgulu, 2020), Covid-19 salgınında alınan kısıtlamalar 

sonucunda doku transfer sürecinin gecikmesinin canlılık ve mikrobiyolojik kontaminasyon 

oranları üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı vurgulamıştır. Başaran ve Güzel 

(2020) çalışmasında hastalığın pulmoner, nörolojik, kas-iskelet sistemi ve yoğun bakım ile 

ilişkili komplikasyonları göz önüne alındığında, hasta olan bireylerin iyileşme sürecinde 

rehabilitasyonun çok bir önemli rol oynayacağını uzmanların bildirdiğini belirtmişlerdir. 

Arslan, Ozgen ve Sungurtekin (2020) salgın sürecini yoğun bakım üniteleri açısından 

araştırdıklarında, Covid-19 hastalığının birçok bilinmeyene sahip olması ve farklı tablolara 

neden olmasıyla yoğun bakım ünitelerinde hasta bakım protokollerinde büyük sıkıntılar ve 

farklılıklar ortaya çıkardığını söylemişlerdir.   

Bir çalışmada, (Gür, Ekmekyapar ve Şahin, 2020) belirli bir kan grubunun Covid-19 ile enfekte 

olma riskini artırmadığını ancak A Rh- ve A Rh+, 0 Rh- ve AB Rh- kan gruplarına sahip 

olanların Covid-19'a yakalanma riski daha yüksekken, 0 Rh+ kan grubuna sahip olanların daha 

düşük riske sahip olduğunu vurgulamışlardır. Pandemi öncesinde ve pandemi sürecinde 

bireylerin fiziksel aktivite durumlarının karşılaştırıldığı çalışmada (Ünlü, Öztürk, Aktaş, 

Büyüktaş, 2020), pandemi sürecinde fiziksel aktivite düzeylerinde anlamlı bir şekilde düşüş 

tespit edilmiştir. Covid-19 salgınının kaygı üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada (Uluç 

ve Duman, 2020), katılımcıların büyük bir çoğunluğu Covid-19’un çok tehlikeli bir virüs 

olduğunu ve bu sebepten dolayı kurum içerisinde çalışırken kaygı duyduklarını, bu kaygının 

pandemi sürecinin başında çok fazla olduğunu ilerleyen zamanda bu kaygının biraz daha 

azaldığını ve Covid-19 sürecinden en çok sosyal yaşamlarının olumsuz olarak etkilendiğini 

bildirmişlerdir. Özlem ve Mehmet (2020) salgının yeme alışkanlıklarına olan etkisini 

değerlendirdiğinde, katılımcıların ev yemeklerine dönüş yaptığını hazır yemek tüketiminin 

azaldığını, karantina ve strese bağlı olarak yeme sıklığını artığını belirtmişlerdir.  
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SONUÇ 

Kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ülkemizde de birçok olumsuz sonuçlara sebep 

olmuştur. Bu araştırma ülkemizde Covid-19 hakkında yapılan çalışmaların çeşitliliğini 

vurgulayarak salgının etkileri hakkında veriler ortaya koymuştur.  
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İnsanlık Tarihinde Köy Tavuklarının Yeri ve Önemi 

Beyhan Yeter 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü 

 

Özet 

Tavuklar, bazı kaynaklara göre 4.000 yıl, bazı kaynaklara göre 10.000 yıldır insanoğlu 

ile ortak hayat sürmektedir. İnsanın beslenmesinde eti ve yumurtası ile önemli bir pay sahibi 

olmuştur. Büyük ölçüde sofra atıkları, insan beslenmesinde kullanılamayacak tahıl atıkları ve 

çevrede bulduğu bitki ve böceklerle beslenmiş, insanların yaşadığı çevrede bulunabilecek kene, 

akrep, örümcek hatta küçük yılan gibi haşereleri temizlemiştir. Horozlar bir çalar saat gibi her 

gün sabahın yaklaştığını haber vermiştir. Önemli konuklar için kesilerek, Anadolu’nun farklı 

yerlerinde farklı farklı yemek çeşitleri ile misafir ağırlamıştır. Yüz yıllardır hayatın bir parçası 

olan, eti ve yumurtası ile insanoğlunun hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında önemli 

bir payı olan yerli köy tavuklarının nesli her geçen gün azalmaktadır. Köylerde değişen yaşam 

şekli, gelişen tavukçuluk endüstrisi, kuş gribi gibi vakalarda bilinçsiz itlaflar ve yumurtacı 

çıkma tavukların köylere canlı satılması ile oluşan melezlenmeler gibi sebeplerle yerli tavuk 

gen kaynaklarımızın nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Köy tavukları, halk tarafından 

yumurtacı özellikleri bakımından yüz yıllardır doğal seçime tabi tutarak nesillerini devam 

ettirmelerine rağmen, ülkemizde bu gen kaynaklarının korunmasına yönelik akademik 

çalışmalara yer verilmediği görülmektedir. Gerek kırsalda yaşayan insanların hayvansal protein 

ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olması, gerekse dünya tavukçuluk endüstrisinde kullanılan 

geliştirilmiş genetik materyallerde gelecekte ortaya çıkması muhtemel bir soruna çözüm 

üretmek için, yerli köy tavuğu gen kaynaklarımızın bilimsel çalışmalarla Üniversiteler ve 

Araştırma Enstitüleri kontrolünde korunmalarına gereksinim duyulmaktadır. 

 

 

Anahtar kelimeler: Yerli gen kaynağı, Köy tavuğu, Koruma, Farkındalık yaratma 
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The Place and Importance of Village Chickens in Human History 

Abstract 

Chickens have been habiting in common-life with humanbeing for 4,000 years 

according to some sources and for 10,000 years reported by some other sources. They have a 

pivotal role in human nutrition via their meat and eggs products. They were fed largely on 

kitchen wastes, grain wastes (that could not be used in human nutrition), and plants and insects 

found in the environment. Ticks, scorpions, spiders and even small snakes, which would occupy 

in the environment where people live, are being part of their feed chain. Roosters have 

announced daily that the sunrise is approaching, like an alarm clock. They were slaughtered for 

important guests and hosted guests as various kind of dishes in different parts of Anatolia. 

Population size of local village chickens, which have been a part of life for centuries to meet 

the animal protein requirement of human via their meat and eggs, have been declined notably 

during last 3-4 decades. The changing life style of villagers, the rapid developments in poultry 

industry, unavoidable culls in cases such as bird flu and their unconscious hybridizations 

resulted the fact that village chickens are face to face, now, to endanger for extinctions. Village 

chickens have been, although, sustained their generation by natural selection by the public for 

centuries in terms of their laying characteristics, our scientific knowledge is far being to be 

adequate about the gene resources of local village chickens of Turkey. In order to help for 

demand of animal protein requirement of rural people and to find a solution for possible future 

problems, could be happen in genetic materials used by world poultry industry, it is an 

important issue, therefore, to conserve village chicken genetic resources by research groups 

working at Universities and Research Institutes. 

 

 

Key words: Domestic gene source, Village chickens, Protection, Raising awareness  
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Giriş 

 Tavuklar, binlerce yıldır insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Günlük taze 

verdiği yumurtası ve kolayca kesilerek elde edilen eti ile insanın temel hayvansal protein 

ihtiyacının çok önemli bir kısmını karşılamıştır. Köyde, hatta kentlerde bahçesi olan evlerde 

yetiştirilmiş, büyük ölçüde sofra atıkları, insan beslenmesinde kullanılamayacak tahıl atıkları 

ve çevrede bulduğu bitki ve böceklerle beslenmiş, konutların çevresini kene, akrep, örümcek 

hatta küçük yılan gibi haşerelerden temizlemiştir. Tavuklar, kuluçkaya yatıp çıkardıkları 

civcivlerin tüm bakımlarını kendiler üslenerek insana zahmet etmeden onları büyütmüştür. 

Horozlar bir çalar saat gibi her gün sabahın yaklaştığını haber vermiştir. Önemli konuklar için 

kesilerek, Anadolu’nun farklı yerlerinde farklı farklı yemek çeşitleri ile misafirler ağırlamıştır. 

Kentlerde müstakil bahçeli bir evde yaşamak isteyenlerin ilk gerekçelerinden biri bahçesinde 

üç-beş tavuk yetiştirmek olmuştur.  

Ancak son yıllarda tavukçuluğun büyük bir endüstri haline gelmesi, köylerdeki hayat 

tarzının da bir anlamda kentleşmesi, kuş gribi gibi vakalarda medyanın yanıltıcı haberleri ve 

özellikle, akademik çevrelerce yok sayılması ve üzerinde neredeyse hiç çalışılmaması (Aksoy 

ve ark. 2007) gibi etkenlerden dolayı, köy tavukları diye adlandırdığımız yerli tavuk gen 

kaynaklarımız yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.  

Bu bildiride, yerli tavuk gen kaynaklarımızın nesillerinin tükenme sürecine dikkat 

çekmek, tavuğun evcilleştirilmesi hakkında kısa bilgi vermek, kültürümüzde tavuğun yeri ve 

önemine değinmek ve ülkemiz tavuk gen kaynaklarına verilmesi gereken önem ve bunların 

korunmalarına ilişkin önerilere yer verilmiştir. 

Tavuğun evcilleştirilmesi ve kısa tarihi 

Dünyada bulunan yaklaşık 600 Bin hayvan türünden 10 Bin kadarı kuşlar sınıfındadır. 

Kuşlar sınıfında evcilleştirilenler arasında en fazla sayıda olan ise tavuklardır (Sarıca ve 

Türkoğlu, 2009).  Evcilleştirilmiş tavuklar içerisinde de oldukça çok çeşitlilik vardır. Dünyanın 

en küçük tavuğu kabul edilen, 200-250g yetişkin canlı ağırlığa sahip Malezya kökenli “Serama” 

tavuklarından,  ABD kökenli 5-6 kg yetişkin canlı ağırlıkta Jersey Giant gibi ırklara kadar geniş 

bir varyasyon mevcuttur. 

Bazı arkeolojik bulgular, tavukların 8.000 yıl önce Çin’de mevcut olduğunu ve daha 

sonra Rusya üzerinden Batı Avrupa’ya yayıldığını işaret etmektedir (Alders, 2004). Fomin 

(1989) ise tavuğun evcilleştirilmesinin M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzandığını özellikle 19. 

yüzyılda farklı tavuk ırklarında ekonomik fayda gözetilerek yetiştirildiğini bildirmiştir.  
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Tarihi belgeler, Türklerin tavukçuluğu çok eski devirlerden beri bildiğini ve 

yetiştirdiğini göstermektedir. Şemseddin Sami2 (Kamûsü’l - A’lâm, “Varna”, s.4657) 1800’lü 

yıllarda Varna’nın tavuk ve yumurtaları ile ünlü olduğu ve çok miktarda yumurta ihracatı 

yaptığını bildirmektedir. Osmanlı Devleti zamanında yumurta ihraç eden ülkeler arasında yer 

aldığımız belgelerle sabittir (Türkoğlu ve ark., 1997). Bu ihraç edilen yumurtaların, gelişmiş 

ticari hatların olmadığı ve halk elinde ıslah edilmiş köy tavuklarından üretildiği 

düşünülmektedir. Türkiye’de 1951 yılında yaklaşık 20 milyon tavuk varlığımızı köylerde 

yetiştirilen tavuklar oluşturmaktadır (Türkoğlu ve ark., 1997).  

Yerli tavuklarımızda yapılan ıslah çalışmaları 

Yerli tavuk gen kaynaklarımız olan köy tavukları üzerinde çalışmalara pek 

rastlanılmamaktadır. Hatta akademik çevrelerce köy tavuklarının yok sayıldığı ifade 

edilmektedir (Aksoy ve ark. 2007). Yerli tavuklarımız olarak sadece “Denizli” ve “Gerze” 

ırklarının kayıt altına alındığı görülmektedir. Denizli ırkı horozlarının ötüşü ile tanınmakta ve 

bölgesel olarak süs yönlü yetiştirilmektedir. Gerze ırkı ise kombine (et ve yumurta) bir ırk 

olmakla beraber yaygın üretilen bir hat olamamış, bölgesel düzeyde kalmıştır. Ayrıca “Sultan” 

ırkı tavuğumuz 1854 yılında İngiltere’ye götürülmüş ve 1874 yılında da Amerikan 

standartlarına kaydedilmiş ağır yapılı yumurtacı bir ırk olarak tanımlanmaktadır (Sarıca ve 

Türkoğlu, 2009). Bunlar dışında, Türkiye’nin her yerinde çok çeşitli tip ve renklerde tavuklarla 

karşılaşmak mümkün olsa da bu çeşitliliğin her geçen gün azalmakta olduğu bir gerçektir.  

Köy tavuklarının halk elinde ıslahı 

Köy tavuğu diye adlandırdığımız yerli tavuk gen kaynaklarımızın, yüzlerce yıldır halk 

elinde programsız bir ıslaha tabii tutulduğu ve özellikle yumurtacı yönde selekte edildiği bilgisi, 

yaşlıların anlatımından yapılan çıkarımlardır. Anadolu’da tavukların hem etinden hem de 

yumurtasından faydalanılmışsa da genel olarak yumurta verimleri dikkate alınmıştır. Eti için 

daha çok fazla olan horozlar kesilmiş, tavuk kesilecek olduğunda ise çok yumurtlayan ve iri 

yumurta veren tavuklar yerine az yumurta veren veya yumurtlamayan tavuklar kesilmiştir. 

İlkbahar aylarında gurk olan tavukların altına yumurta konularak civciv çıkarılacağında yine 

çok ve iri yumurta veren tavukların yumurtaları aranmıştır. Sürüde bırakılacak horozlarda ise 

 
2 Şemsettim Sami, Kamûsü’l-A’lâm, “Varna”, Kaşgar Neşriyat, s.4657,  
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daha çok renkleri ve duruşu ile görkemli güçlü ve cesur horozlar tercih sebebi olmuştur. Köy 

tavukları yaşama gücü bakımından da önemli doğal seleksiyon geçirmişlerdir. Viral bir hastalık 

söz konusu olduğunda dayanamayanlar ölmüş ya da kesilmiş, kalanlar dayanıklı hale gelmiştir. 

Bakteriyel hastalıklarda da bağışıklık sistemi güçlü olanların hayatta kalma şansı olmuştur. 

Yeni kuşaklar bunlardan çoğalmış, her kuşakta yaşama gücü bakımından doğal seleksiyon 

devam etmiştir. Böylece bulunduğu bölgenin iklim, beslenme ve hastalık şartlarına uyum 

sağlamış köy tavukları, nesillerini tarihten günümüze devam ettirmişlerdir. 

Tarihsel kültürümüzde tavuk 

Tavuklar, binlerce yıldır yumurtası ve eti ile insanoğlunun temel protein ihtiyacını 

karşılamada önemli bir pay sahibi olmuş, günümüzde de olmaya devam etmektedir. Her gün 

taze olarak soframıza sundukları yumurtaları, her öğünde farklı şekillerde tüketilebilen hem 

hızlı ve pratik yiyecek olmuş hem de ana yemekler, pastalar, börekler yapılmıştır. Anadolu’nun 

farklı yerlerinde farklı farklı yemek çeşitleri ile insanı beslemiş ve misafirler ağırlamıştır. Gelen 

misafirler için tavuk kesilmesi, misafire verilen kıymeti ifade eden bir hatır ölçüsü olmuştur. 

Köyde-kasabada, hatta kentlerde bahçesi olan konutlarda yetiştirilen tavuklar büyük ölçüde 

mutfak atıkları ve çevreden bulduğu bitkiler, böcekler ve solucanlarla beslenmiştir. Yaşadığı 

çevrede, insana zarar verebilecek kene, akrep, örümcek hatta küçük yılan gibi haşereleri yiyerek 

yok etmiştir. İnsan beslenmesinde kullanılacak tahılların elek altı atıkları ve insan 

beslenmesinde kullanılmayacak tohumlar tavukların beslenmesinde kullanılmıştır.  

 Horozlar bir çalar saat gibi her gün gecenin ilerleyen zamanını ve sabahın yaklaştığını 

haber vermiştir. Köylerde yaşlılardan aldığımız bilgiye göre, “ilk horoz ötümü” diye bir 

kavrama rastlanmakta, gecenin 3/4’ü geçtiği vakitte kısa süreli bir-iki kez öttükleri ifade 

edilmektedir.  Atı ile uzak yolculuklara çıkacak yolcular veya kervanlar için “ilk horoz 

ötümünde yola koyulmak” ifadesi hikâyelerde ve anılarda yer almaktadır. Şafak sökmeye 

başladığında horozlar tekrar tekrar öterek sabahı insanlara ve diğer çiftlik hayvanlarına 

müjdelemektedirler. Ancak günümüzde köylerde de sokak aydınlatmalarından yansıyan 

ışıklardan dolayı horozların ötüş düzenlerinin bozulduğu, zamansız saatlerde ötebildikleri, fakat 

şafak sökerken yaptıkları ötüşleri aksatmadıkları ifade edilmektedir. Ayrıca Anadolu’da 

horozların dövüştürüldüğü hatta üzerine bahisler oynandığı bilinmektedir. Tasvip etmediğimiz 

bu kültürün yasaklanması insani bir tutum olmuştur.    
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Şekil 1. Kahramanmaraş ve Hatay İllerinde Çekilmiş Köy Horozlarından Bazı 

Fotoğraflar 

Köy tavukçuluğu tüm dünyada mevcut olan yaygın olan bir üretim sistemidir. Kırsalda 

tavuk üretimi diğer tarımsal faaliyetler içerisinde ikinci derecede önemli görülse de, insanların 

hayvansal protein ihtiyacının % 30'dan fazlasını karşılamaktadır (FAO, 2000). Fazla olan 

tavuk-horoz ve yumurtaların satılarak aile bütçesine yıl içerisine yayılmış bir gelir sağlaması 

bakımından önemlidir. Yumurtanın yakın tarihe kadar para gibi kullanıldığı hala hayatta olan 

kişiler tarafından anlatılmaktadır. Mahalle veya köy bakkalına giderken para yerine yumurta 

götürülerek başka ihtiyaçların karşılanması için alış-verişte kullanılmıştır. Yine kent veya 

kasaba pazarına giderken üç-beş tavuk-horoz veya bir sepet yumurta ile gidip diğer ihtiyaçların 

karşılanmasında pratik bir alış-veriş materyali olmuştur. 
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Anadolu’da tavuklar türkülere özellikle de deyimlerde konu olmuştur. Bir mevzu 
yokken çıkan tartışmalar için; “Ortada fol yok, yumurta yok”, yaptıklarımızla veya 
söylediklerimizle kimi rahatsız etmişiz anlamına gelen “Kimin tavuğuna kış demişiz”, kısa 
boylu olduklarından dolayı daha genç görünenler için; “bodur tavuk her dem piliç”,  düzenli 
gelir sağlayan meslek ve zanaata sahip kişiler için; “Altın yumurtlayan tavuk”, olmayacak 
hayaller, düşler kuranlar için; “Aç tavuk düşünde kendini darı ambarında görür” gibi birçok 
deyimlerde kullanılarak mevcut durum izah edilmiştir. 

    

   

    

    
Şekil 2. Kahramanmaraş ve Hatay İllerinde Çekilmiş Köy Tavuklarından Bazı 

Fotoğraflar 
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Endüstriyel tavukçuluğun köy tavuklarına etkisi 

Ebeveyn ithalatına 1980 yılından itibaren izin verilmesiyle birlikte Ülkemiz 

tavukçuluğunda gelişmeler hızlanmıştır (Akbay ve ark., 1995). Bu gelişmeyle birlikte hızlı bir 

entansif tavukçuluğa geçiş süreci yaşanmış, hazır halde bulunan ebeveynler yurt dışından 

getirilerek kullanılmış fakat yerli gen kaynaklarının kullanılması ile ilgili çalışmalar 

yapılamamış ya da gereksiz görülmüştür. Ülkemizde yerli köy tavuklarının sayılarının ve 

çeşitliliğinin ve azalmasının yanında, özellikle ticari yumurtacı yaşlanmış çıkma tavuklar 

köylere götürülerek satılmakla yerli gen havuzlarına bu çıkma tavukların genlerinin karıştığı 

olmuştur ve olmaktadır. Bu yolla köy tavuklarımızın genetik yapısında melez karışmalar olsa 

da merkezlere uzak birçok köyde yerli genetikte köy tavuklarına ulaşmanın hala mümkün 

olduğu düşünülmektedir. Köylerdeki yaşam tarzının değişmesi, köylere kadar hazır endüstri 

ürünü yumurta ve piliç etinin kolayca ulaşması köyde yaşayanları tavuk yetiştirmekten giderek 

uzaklaştırmaktadır. Ancak ülkeler geliştikçe biyolojik hayvansal ürünlere talep artmakta, bu 

biyolojik ürünler içerisinde köy tavukçuluğunun önemli bir yeri bulunmaktadır. Köy 

tavuklarında önemli bir potansiyele sahip olan ülkemizde, köy tavukçuluğu için bir üretim 

modeli geliştirilememiştir (Şekeroğlu ve Sarıca 2007). Ancak var olan bir potansiyel mevcuttur. 

Bu konuda kırsaldaki özellikle kadınlara tavukçulukla ilgili eğitim verilmesi, sözleşmeli 

modellerle ikinci ürün yerine asıl üretim olarak kârlılığın artırılması ve kümes şartlarının 

iyileştirilmesi (Eleroğlu ve ark. 2014) ile hızlı bir gelişme sağlanabilecektir.   

Kuş gribi (Avian Influenza) vakasında medyanın köy tavuklarına etkisi 

Türkiye’de 2005 yılında, doğu illerimizin birinde çıkan kuş gribi vakasında, medyanın 

habercilik refleksiyle bilimsellikten uzak ve halkı telaşa veren haberler yapması ile akıl almaz 

bir durum yaşanmıştır. Tavukların bir kısmı Tarım Bakanlığının taşra teşkilatları tarafından itlaf 

edilmiş, hatta hiçbir hastalık belirtisi gibi her hangi bir şey yok iken vatandaşlar kendi 

tavuklarının itlaf edilmesi için talepte bulunmuşlardır. Kümeslerindeki kendi tavuklarını adeta 

düşman gibi görerek ve acımasızca yapılan imhalar basına yansımıştır. Ülkemiz yerli tavuk gen 

kaynaklarının adeta yok edilmesi operasyonu gibi şekillenen bu itlaf ve imhalar, ne yazık ki 

medyanın bilimin önüne geçmesi ile gerçekleşmiştir. Zira kuş gribi vakasının bir yerde çıkması, 

diğer yerlerde her hangi bir vaka olmamasına rağmen, sadece oluşturulan endişe ile itlaf ve 

imhaların yapıldığı bir gerçek olarak kayıtlara geçmiştir. Bu vaka sonrasında köy tavuğu 

varlığında ve çeşitliliğinde önemli bir azalma olduğu düşünülmektedir. 
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Sonuç ve Öneriler 

Dünyada hem et hem de yumurta tavuklarının ıslah ve ebeveyn üretme çalışmalarının 

az sayıda dev firmaların elinde olduğu bilinen bir gerçektir. Ülke menfaatleri açısından hem et 

hem de yumurta tavukçuluğunda dünyada geliştirilmiş tavuk saf hatları ile ıslah ve ebeveyn 

üretme çalışmaları yerelde devam ettirilmesi önemlidir. Özellikle domuz etinin haram olduğu 

Müslüman toplumlarda tavuk eti bir kat daha önem kazanmaktadır. Ankara Tavukçuluk 

Araştırma Enstitüsünde 1994 yılından itibaren yumurta verim yönlü tavuklarda yapılan ıslah ve 

ebeveyn üretme çalışmalarında önemli aşamalar kaydedilmiş ve şu an üretilen ticari hibritler 

ülkemiz yumurta tavukçuluğunda yerini almaktadır. Diğer taraftan Eskişehir Geçit Kuşağı 

Tarımsal Araştırma Enstitüsünde ise et verim yönlü tavuklarda ıslah ve ebeveyn üretme 

çalışmaları 2015 yılı itibari ile devam etmektedir ve önemli gelişmeler kaydedilmektedir. Bu 

çalışmalar ülkemiz tavukçuluğu için çok kıymetlidir.  

Bu çalışmaların yanında yüz yıllardır halk elinde bulunan ve daha çok yumurtacı 

karakterler gösteren yerli gen kaynaklarına sahip çıkılmalı, nesillerinin tükenmesine müsaade 

edilmemelidir. Bu kapsamda, Türkiye’nin her yerinde, zaman kaybetmeden bu tavukların bir 

haritası çıkarılmalı ve çalışmalar başlatılmalıdır. Her bölgede bulunan yerli tavuklar 

bulundukları bölgedeki Ziraat Fakülteleri veya Araştırma Enstitülerinde yapılacak çalışmalarla 

tip sabitlemesi çalışmaları yapılmalı ve bu ırklar tescil edilmeli, yerli saf hatlar olarak kayıtlara 

geçmelidir. Elde edilen hatlar hem saf hat düzeyinde korunmalı hem de ıslah çalışmaları 

yapılarak verim özellikleri iyileştirilerek devam edilmelidir.  

Yaşlanmış verimden düşmüş çıkma etlik damızlık ve yumurtacı tavuklar hiçbir şekilde 

köylere canlı olarak satışa gönderilmemeli, bunların kesimhanelerde kesilerek değerlendirmesi 

yoluna gidilmelidir. Böylece çıkma tavukların köylerdeki tavuklarla melezlenerek yerli gen 

kaynaklarının genetik olarak değişime uğramasına izin verilmemelidir. 

Organik ve alternatif üretim sistemlerinde üretilmiş yumurta ve tavuk etine talep 

ülkemizde de başlamış ve artacağı öngörülmektedir. Köy tavukçuluğunda yapısal düzenlemeler 

ile organik yapının birleştirilmesi çalışmaları ve üretim modelleri geliştirilmelidir.  

Gelecekte bu yerli tavuklarımız çok daha önemli olabilir. İnsanın beslenmesinde 
kullanılacak hammaddelerin hayvan beslemede kullanılması ile yüksek verim elde edilmesi ve 
sadece bu besleme şartlarına uygun genotiplerin elde kalması, ekstantif şartlara adapte olmuş 
genotiplerin yok olması gelecekte bir problem olarak insanlığın karşısına çıkabileceği 
düşünülebilir. Hiçbir zaman gerek olmayacağı düşünülse bile bu yerli gen kaynağı köy 
tavuklarımızın nesillerinin yok olmasına izin verilmemelidir. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR ZEYTİNCİLİK: Seferihisar ve Burhaniye Örnekleri 

 

Dr. Mücahit KIVRAK1 
1 BAÜN Edremit Myo Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı 

 

Özet  

 

Sürdürülebilir tarım dünyada ve ülkemizde son yıllarda çok konuşulur hale geldi. 

Değişen iklim ve artan nüfus & gıda ihtiyacı nedeni ile üretimi arttırma metotlarının dünyanın 

karbon ayak izini arttırdığı görülmüştür. Zeytincilik ülkemizin kıyı kesiminde yapılmaktadır. 

Sürdürülebilir ve organik tarım için çok uygun bir bitkidir zeytin, çünkü hastalık ve zararlısı 

azdır, beslenmesi kolaydır. Budama ve hasat işçiliği ise mekanizasyonla yapılabilmektedir.   

Kırtık Köyü Balıkesir ili Burhaniye ilçesine bağlı kırsal bir mahalledir. Organik tarımla 

tanışması çok yenidir ve her geçen gün üye üretici kaydetmektedir. İlk başta devlet desteği ile 

kurulan organik tarım organizasyonu günümüzde kendi ayakları üzerinde kalabilir hale 

gelmiştir. Zeytinyağı fabrikası kurmuş her yıl ürün üretmektedir. Ayrıca reçel ve diğer tarımsal 

ürünleri üretmektedirler.  

Gıda Ormanı İzmir ili Seferihisar İlçesinde kurulmuştur. Temiz ve sağlıklı gıda arayışı 

genç çifti genç çiftçi modeline sokmuş öncesinde kurslar alarak bahçeye adımlarını atmışlardır. 

Bahçe içerisinde sürdürülebilir modeli en başından itibaren uygulamaya başlamış, toprak ve su 

yönetimi ile başlanmıştır. Sonrasında hasat ve budama işlemleri gerçekleşmiştir. Markalaşma 

süreci tamamlanmış temiz gıda tüketicinin beğenisine sunulmuştur. 

Sonuçta ülkemiz ve dünya için karbon ayak izi çok önemli olmaya başlamıştır. 

Sürdürülebilir tarımın uygulanma örnekleri her geçen gün çoğalmaktadır. Zeytincilik önemli 

bir tarımdır. Bu tarım modelinin yaygınlaşması çevremiz için çok önemlidir. Bahçe içerisinde 

üretilen ürünün hayvancılıkla katma değere dönüşmesi diğer üreticilere örnek teşkil etmektedir. 

Biyo çeşitliliği koruyarak daha aromalı zeytinyağlarının üretilmesi hem tüketicilere hem de 

üreticilere keyif vermektedir.    

 

       Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir zeytincilik, organik zeytincilik, Kırtık, Gıda 

Ormanı 
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 Ülkemizde sürdürülebilir zeytincilik ile ilgili yayın ve kaynaklar çok sınırlıdır. Bir çok 

arama motorundan çıkan sonuçta kelime olarak “sürdürülebilirlik” çok kullanılmasına rağmen 

içerik olarak çok fazla bilgiye erişilememektedir.  

 Tek tek sektörün bileşenleri ele alındığında bazı noktalarda örneğin gübrelemesinde 

sürdürülebilir gübreleme ile ilgili bilgilerin hepsi geçerlidir.  

 Sürdürülebilir zeytincilik denildiğinde organik tarım ile karıştırılmaktadır. 

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramları çevresel sorunları yaşadığımız bu 

zamanda çok tartışılan ve üzerinde çok düşünülen kavramlar haline geldi. Sürdürülebilirlik 

konusu enerji, çevre ve ekonomi üçgeninde tarımsal ürünler dahil olmak üzere bir çok 

yelpazede tartışılmaya devam ediliyor, edilecektir. Tarımsal faaliyetlerin devam etmesi, dünya 

nüfusunun artması nedeniyle ormanlar tarla ve bahçelere döndürülmektedir, öbür taraftan 

birinci sınıf tarım arazileri şehirleşmekte binalar, ikinci konutlar, oteller ve madencilik 

faaliyetleri ile amaç dışı kullanılmaktadır (Yeni 2014).   

 Ülkemizde zeytincilik faaliyetleri bahçeden çatala kadar aşağıdaki faaliyetleri kapsar.  

  

1. ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ 

1.1. Çeşitler 

Ülkemizde 128 çeşit zeytin çeşidi bulunmaktadır. Bunların büyük kısmı periyodisite 

dediğimiz bir yıl ürün verip bir yıl vermemedir. Bu çeşitlerden ekonomik olanları Gemlik, 

Ayvalık, Domat, Uslu, Tavşan Yüreği ve Halhalı çeşitleri ön plana çıkmaktadır. Diğer 

çeşitler ise çok ciddi periyodisite gösterirken piyasada aranmamaktadır. Ancak 

biyoçeşitlilik ve döllenme açısından diğer çeşitlerimizi de korumak ve 9 ana çeşide 1 başka 

çeşit yetiştirmek durumundayız (Kıvrak 2021a).   

1.2.Bahçe tesisi 

Ülkemizin kıyı şeridinde yetişen zeytin ağaçlarının en büyük sorunu madencilik, turizm ve 

otelcilik faaliyetleri, yazlık ikinci konutlar, yanlış şehirleşme faaliyetleri nedeni ile tehdit 

altındadır. Bahçelerin kurulumlarında sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda kurmak 

gerekiyor. Hem üreticinin para kazanması hem de toprağın korunması gerekiyor. Ayrıca 

bahçe içerisinde kalan alanlarda üreticinin ek gelir elde etmesi sağlanmalı, girdi 

maliyetlerini azaltmak içinde çözümleri bahçe için planlanması gerekmektedir. Erozyonu 

önlemek ana hedeflerimizden biri olmalıdır (Kıvrak 2021b) .  
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1.3.Makine ekipman 

Ülkemiz makine ekipman olarak yeter seviyededir. Tek sorun herkesin kendisine almak 

istemesidir. Bu en büyük hatadır. Bazı ekipmanlar ve makineler köyde bir adet olsa 

yeterlidir. Bu da ya kooperatifleşme ya da tarım örgütü sayesinde olmalıdır.  

1.4. Sulama 

Daha az su kullanmak için damla sulama yeterli değildir. Toprağın altına döşenen borular 

sayesinde olmalıdır. Ayrıca sulama üreticilerin kendi insiyatifinde olmalıdır. Bahçenin 

ihtiyacı ziraat odası, ilçe tarım ve sulama kooperatifi heyetinin karara bağlanmalıdır. Susuz 

zeytin tarımı olmaz, su tutucu organik materyaller kullanılmalıdır.     

1.5.Gübreleme  

Sürdürülebilir gübreleme komposttur. Kimyasal olarak hiçbir gübre atılmamalıdır. Zeytin 

organik tarıma ve sürdürülebilir tarıma çok uygun bir bitkidir. Çok rahatlıkla sürdürülebilir 

gübreleme programına ayak uydurur.  

1.6. Budama 

Budama ağacın daha uzun ömürlü olması için sağlanır. Her yıl düzenli olarak budama 

yapılırsa hem ağaç genç kalır hem de düzenli ürün verir. Programlı bir şekilde her yıl aynı 

kişi hasat edip budama yaparsa ürün düzenli alınır. Budama da eskimiş dallar, kırılmış 

dallar, üst üste binmiş dallar temizlenmelidir. Ayrıca dip sürgünler ile gövde üzerinde çıkan 

sürgünlerde temizlenmelidir. Sonra karanlık kısımlar varda oralara ince budama 

yapılmalıdır (Kıvrak 2021c).    

1.7.Hasat 

Hasadın şekli ve zamanı önemlidir. Şeklinde makine kullanılmalıdır. Zamanı ise ideal hasat 

diye tabir edilen zeytinyağının kalitesinin ve veriminin en yüksek olduğu zaman yapmak 

gerekir. Bu da renk olarak pembe dönemdir. Sofralık içinse müşterinin talebine göre renk 

belirlenmeli ve toplanmalıdır (Kıvrak 2021d).   

1.8. Nakliye 

Zeytin 20 kglık kasalarla hasattan sonra gölgede bekletilerek hızlıca işlemeye 

götürülmelidir. Kalite açısından bekletmemek önemli kriterdir.  
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2. ZEYTİNDE BİTKİ KORUMA 

2.1. Zeytinde Görülen Önemli Hastalıklar ve Yönetimi 

 Zeytin bahçelerinde 5 adet hastalık vardır. Düzenli olarak havalanan bahçelerde bakır 

ve kükürt ile bu hastalıkların önüne geçilebilmektedir. En sorunlu ve ilaçsız hastalığı 

verticilliumdur. Bu hastalıkta da bulaştırmamak en önemli kuraldır. Toprak pataojeni olduğu 

için sürün yapmadan bahçe bakımı yapılmalıdır.  

2.2. Zeytinde Görülen Önemli Zararlılar ve Yönetimi 

 Zeytin bahçelerinin zararlıları ile ağaç sayısına bağlı olarak mücadele edilir. Az ağaç 

sayısında tuzaklar var onlar kullanılır. Gövdeye kireç sürmek de bazı zararlılara karşı etkilidir. 

2.3. Zeytinde Görülen Önemli Yabancı Otlar ve Yönetimi 

 Sürdürülebilirlik açısından en kolay kısım burasıdır. Koyunların ağaca zarar vermesini 

engellediğimiz sürece hem yabancı ot mücadelesi yaparız hem de koyunlarımızı bedavaya 

besleriz. Ayrıca kaz ve ördek de yabancı otları tüketirler. Tavuk da tohumlarını yer. Bir müddet 

sonra bahçenin etrafı kapalı ise bu hayvanlardan elde edilen gelirler zeytinden elde edilen 

gelirleri geçecektir. Ayrıca faydaları ile de girdi maliyetlerini azaltacaktır. Yabancı otları yiyen 

kuş, böcek, doğal hayatın içindeki bazı hayvanlar ile çürüten, parçalayan mikroorganizmalar ve 

bunların artıkları ile beslenenleri düşündüğümüzde biyo çeşitliliğe katkı sunacaktır (Demirkan 

ve Kivrak 2017) .  

 

3. ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ 

3.1. Pirina 

 İçerisinde fabrikaların alamadığı yağ vardır. Bu yağ ekonomik olarak kıymetli bir 

yağdır. Ham pirina yağı sanayide ve sabun üretiminde kullanılır. Rafine pirina yağı yemeklerde 

kullanılır. Pirina içerisinde çekirdek, yağ ve posa içerir. Çekirdek kalorifer yakıtı olarak 

değerlendirilir. Posa ise yakıt olarak kullanıldığı gibi kompost yapımında da kullanılır. Hayvan 

yemi olarak rasyonda yer alır.   

3.2. Karasu 

 Ülkemizdeki çevreci anlayış sayesinde 3 fazdan 2 faza geçiş oldu. Böylece karasu 

sorunu azaldı. Ancak değerlendirilmesi düşünülebilinir.  

3.3. Sofralık Zeytin Üretimi  

 Sanayi tip ve ev tipi diye ayrılır. Ev tipi sürdürülebilir ve sağlıklı olanıdır.  

3.4. Yeşil Zeytin 
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 Kırma, çizme ve bütün salamura olarak işlenir.  

3.5. Siyah Zeytin 

 Salamura ve sele olarak işlenir. 

3.6. Sabun Yapımı (Sıcak ve Soğuk sabun) 

 Elde edilen yağlardan tüketilemeyecek olanları sabun yaparak ekonomiye kazandırırız. 

Aynı zamanda daha doğal bir temizleme malzemesi elde ederiz. Petrol türevi temizleyicilerden 

daha iyidir. Daha çevrecidir.  

3.7. Stoklama 

 Paslanmaz çelik tanklara zeytinyağı saklanmalıdır. Plastik kaplarda bekleyen zeytinyağı 

bozulur ayrıca pet şişeyi çözerek zararlı hale gelir.  

3.8. Şişeleme 

 Birlikte şişeleme tesisi kurmak herkesin kendisine kurmasından çok daha iyidir.  

3.9. Ambalajlama 

 Havalı Ambalaj – Paketleme – Koli – Kargo – Teslimat şeklindedir. Sürdürülebilir 

tarımda bence kargo olayı tartışılmalıdır.  

3.10. İhracat 

 Sürdürülebilir tarımda üretilen ürün olduğu yerde pazarlanmalıdır.  

3.11. Zeytinyağında Kalite 

 Ürünün daha yüksek fiyata satılması için her yıl aynı kalitede ürün üretilmelidir.  

3.12. Zeytinyağlı Beslenme 

 Daha sağlıklıdır. Tüm yemeklerde kullanılır. Sıcak yemekler için ayrı soğuk yemekler 

için ayrı zeytinyağı kullanılabilir.  

3.13. Zeytinde Coğrafi İşaretleme 

 Ürüne değer katmak için coğrafi işaretleme yapılması gerekir.  
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4. DİĞER KONULAR 

4.1. Web sitesi 

 Dünyanın en güzel ürününü de üretseniz görünür değilseniz ürünün devamlılığını 

sağlayamazsınız.  

4.2. Tasarım  

 Kendinize uygun hikayeniz ve buna uygun tasarımınız olmalıdır.  

4.3. Sosyal medya 

 Günlük paylaşımlarla takipçilerinizi aktif şekilde tutmak gerekir.  

4.4. Kooperatifçilik 

 Tarımın ve sürdürülebilir tarımın temelidir. Tüm sorunlarımızın çözümüdür.  

4.5. Agro-Turizm 

 Kargo ve nakliyede sorunları çözmek için alıcıyı ürettiğiniz yere çekmek gerekir. Kırsal 

turizm son yıllarda popüler bir turizm şeklidir. Hasat zamanı en çok yapılan etkinliktir. Hem 

yatak satılır hem üretilen ürün satılır. Betonarme binalar yerine çevreci çözümlerle bungalov 

veya çadır kampları kurulabilir.  

4.6. Yenilenebilir enerji ve atık yönetimi 

 

5. Kırtık Köyü organik köyü projesi  

Kırtık mahallesi Balıkesir ili Burhaniye İlçesine bağlı kırsal bir mahalledir. Kırtık’ta 

organik tarımla ilgili çalışmalara Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu, 

Burhaniye Kent Konseyi ve Burhaniye Kaymakamlığı’nın işbirliğiyle 34 çiftçi ve 8 ürün 

çeşidiyle 2011 yılında başlanmış olup süreç 2014 yılında kurulan Kırtık Köyü Organik Tarım 

ve Turizmi Geliştirme Derneği’nin desteğiyle devam ediyor. Yaylalarda başlatılan organik 

tarım faaliyeti birkaç yıl içinde 20 hektar alanda 11 ürün çeşidiyle 40 çiftçi sayısına ulaşmış ve 

her yıl daha fazla üretici ile alan genişletilmektedir.  

2019 yılı itibariyle derneğe üye çiftçi sayısı 56’ya ulaşmış durumda. Derneğe yeni üye 

olmak isteyen çok sayıda çiftçi de gerekli sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasını bekliyor. 

Köy, ürünlerini Ekomadra markası altında satıyor, organik sebze ve meyve tarımı yapıyor, 

hayvancılık ürünleri üretiyor ve bünyesinde butik bir zeytinyağı fabrikası bulunuyor (Bozok ve 

ark.2016).  

 Doğaseverler gezmek ve kamp yapmak için Kırtık Köyü yaylalarına son yıllarda gelerek 

hem turizme katkıda bulunuyorlar hem de organik ürünlerin ve köyün tanıtımına katkıda 
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bulunuyorlar (Anonim 2021). Köyün ürünleri kargo ile ülkenin her yerine ulaştırılmaktadır. 

Köyde çilek, erik, domates gibi sebze ve meyvelerin ayrıca reçel ve turşuları Burhaniye semt 

pazarına getirilerek satışa sunulmaktadır. Üretimde başarıyı yakalayan köylüler pazarlamada 

da ürünlerinin satılmasından memnundurlar.  

 

6. Gıda Ormanı Seferihisar Örneği 

Zeytin bahçesi 2016 yılında bugünkü sahipleri tarafından satın alınmıştır. İstanbul’un 

nüfusunun artması ve çocuklarına daha sağlıklı bir gelecek kaygısı nedeniyle Ege’den bir bahçe 

alalım ve sağlıklı bahçede hem kendimize hem de etrafımıza ürün üretiriz diyerek işe 

soyunmuşlar. Hayatlarında saksının haricinde tarım ile ilgilenmeyen aile Edremit MYO’dan 

Zeytincilik Kursu ve İstanbul Permakültür Kollektifinden permakültür dersleri alarak tarım 

hayatına başladılar.  

2017 yılında ilk hasatlarını yaparak ürün elde ettiler. Sonrasında kendi bahçelerinde 

kültürel işlemleri yapmaya başladılar. Bahçe eğimli, tepelerden oluşmaktadır. İçinden dere 

geçmektedir. Parseller arası yollar bulunmaktadır. Bu yollar alınmadan önce bakımsızlıktan 

bozulmuştu. Arazide yer yer ağaç formunda çalılar çıkmış, zeytin ağaçları çalılaşmıştı.  

Amaçları öncelikle, bakım tutum maliyetlerini düşürmek ve yolları her daim açık 

tutmak oldu. Çünkü bahçenin bakımı uzun yılların vermiş olduğu ilgisizlikten hem zor hem de 

maliyetli olacağı tespit edilmişti. Hızlıca yolların enine eğimlerini düzenledi, şarampolleri 

düzenledi, yol/dere geçişlerini düzenledi ve dik yollara enine/çapraz çizgiler açıldı. Lojistik bu 

tip araziler için en önemli işlerdendir.  

Su ve toprak yönetimi de sıradaki işlemlerdendi. Amaçları temel prensip yağmur hasadı 

ile suyu toprak altında depolamak, erozyona engel olmak, toprağın çıplak kalmasına engel 

olmak, yabancı ot ve bitki çeşitliliğini yüksek tutmak, toprağın organik madde miktarını 

yükseltmekti. Bunun için gerekli gözlemler yapılarak sırasıyla bahçede su ve toprak koruma 

önlemleri yapıldı. Bunun için bahçede akıntı hızları düşürüldü, suyun bekleyeceği alanlar 

oluşturularak hendekler düzeltildi, toprağı kesinlikle sürmeden, çapalamadan sadece yüzeyden 

otları keserek organik madde miktarını arttırma hedefi koyuldu ve başarılı olundu. Budama 

artıklarını öğüterek araziye geri vererek, budama parçalarının toprakta parçalanması sağlandı. 

Hayvan etkisi sağlamak yani ilkbaharda hayvan otlatarak bahçenin daha etkin bir şekilde 
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yabancı otlarla mücadelesi sağlandı aynı zamanda hayvancılık üretimi ile ek gelir elde edildi. 

Dışarıdan ot ve saman alınmadığı için ekonomik bir hayvancılık üretimine başlanmış oldu. 

Teraslama yapılarak erozyon engellendi. Bitkiler içinde belli hedef ve amaçlar belirlendi. 

Kuraklığa ve hastalıklara dayanıklı bitki örtüsü oluşturularak daha en baştan bitki koruma 

maliyetleri aşağıya çekilmesi hedeflendi. Kaliteli ürün alabilecekleri ağaçlar belirlendi. Bu 

parseller verim budamasına ve beslenmesine göre işlemleri yapıldı.  

Zeytinler arasındaki meşe, ahlat, incir vb ağaçları doğal sınırlar olarak bırakarak hastalık 

yayılmasında doğal bariyer/yavaşlatıcı olarak şekillendirildi. Doğrudan meyve ağaçlarıyla 

rekabet halinde olmadıkları sürece diğer ağaçları yerinde bırakmak, çalıları budayarak ağaca 

evirmek biyo çeşitliliği arttırarak tüm sahanın aromatik özelliklerini zeytin tanelerine 

ulaştırmayı hedefledik. Bunları yaptıktan sonra alınan zeytinyağlarının aromatik özellikleri 

daha fazla idi. Budama teknikleri ile ağaçlarımıza yeteri kadar meyveyi doğru şekilde 

besleyecek formlar vererek ağacın dengeli bir form tutması sağlandı. Hastalıklı ağaçları 

işaretleyerek bu ağaçlardan budama ve hasat sırasında çıkan atıkları yakarak bertaraf edildi. Bu 

da bitki koruma maliyetlerini aşağıya çekti.    

 

7. SONUÇ 

Ülkemizde ve dünyada iklimlerin değişmesi nedeni ile sürdürülebilir tarım bugünden 

itibaren çok tartışılacaktır. Sürdürülebilir bir tarım aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek 

demektir. İyi, güvenli ve sağlıklı gıda ile beslenen insanlar daha mutlu olacaktır. İncelenen bir 

kooperatif ve köylüler ile özel bir firmanın sürdürülebilir tarım yapmaya başlaması ile satış 

kaygısının bitmesi görülmektedir. Hatta daha ürünü üretmeden sipariş alması memnuniyet 

vericidir. Zeytin bahçeleri hem sürdürülebilir hem de organik tarım için biçilmiş kaftandır. 

Burada en büyük sorun işçiliktir. Bir müddet sonra işçilik maliyetleri de azalacaktır.      
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Subjektif Tinnituslu Bireylerde Kefir Tüketiminin Tinnitus Derecesi Üzerine Etkisi 

 

Merve AKTASOGLUa,  Serap GOKCE ESKİNb,  Hatice Sema BASAKc  
a Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, YL Öğrencisi 
b Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Öğretim Üyesi 
c Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB AD Öğretim Üyesi 
 
Özet 

 

Tinnitus görülme sıklığı giderek artan ve yaşam kalitesini düşüren bir semptom ve hastalıktır.  

Bu çalışmada probiyotik mikroorganizma çeşitliliği bakımından zengin olan kefirin düzenli 

tüketiminin tinnitus üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlanmıştır. Deneysel dizayn edilen bu 

çalışma Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Anabilim Dalı (AD) polikliniğinde; 

19 deney; 22 kontrol grubunda olan 41 hasta ile yürütülmüştür. Çalışma grubundaki hastalar 2 

ay boyunca 250 ml/gün kefir tüketmiş; kontrol grubundaki hastalara herhangi bir müdahale 

yapılmamıştır. Araştırmanın başında ve sonunda her iki gruptaki hastaların  odyolojik test 

bataryası ile birlikte TEA ve VAS ölçekleri uygulanmıştır. Bulgular sayı, yüzde değerleri ile 

Independet T test,kikare testi ve  ANOVA testi yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmasonunda 

deney grubunda 2 ay boyunca 250 ml/gün kefir tüketen hastaların tinnitus şiddetleri, TEA ve 

VAS ölçeklerinde başlangıç ve son ölçümlerin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark vardır (p<0,05). Kefir tüketmeyen kontrol grubundaki hastalarda başlangıç ve son 

ölçümlerin ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). 

Tinnitus frekans ölçümlerinde her iki grupta da başlangıç ve son ölçüm değerleri arasında 

anlamlı farklılık görülmemiştir(p>0,05). Tinnituslu bireylerde 2 ay boyunca 250 ml/gün 

tüketilen kefirin tinnitus parametreleri üzerinde olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Tinnitus, beslenme, kefir, probiyotik, tedavi 

 

 

 

 

 

 

● Bu çalışma Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme 

ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı yükseklisans tezidir.  



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

812 
 

The Effect Of Kefir Consumption On The Degree Of Tinnitus İn İndividuals With 

Subjective Tinnitus  

Abstract 

 

Tinnitus is a symptom and disease that has an increasing frequency and decreases the quality 

of life. In this study, it was aimed to investigate the effect of regular consumption of kefir, 

which is rich in probiotic microorganism variety, on tinnitus. This experimentally designed 

study was carried out in the Department of Ear Nose Throat (ENT) of the University Hospital 

(AD) outpatient clinic; 19 experiments; It was conducted with 41 patients, 22 of whom were in 

the control group. The patients in the study group consumed 250 ml / day of kefir for 2 months; 

There was no intervention for the patients in the control group. At the beginning and at the end 

of the study, TEA and VAS scales were applied together with the audiological test battery of 

the patients in both groups. Findings were analyzed with the help of numbers, percentages and 

Independent T test, chi-square test and ANOVA test. At the end of the study, there was a 

statistically significant difference between the tinnitus intensity of the patients who consumed 

250 ml / day kefir for 2 months in the experimental group, and the mean of the initial and final 

measurements in the TEA and VAS scales (p <0.05). No statistically significant difference was 

found between the mean of the initial and final measurements in the control group who did not 

consume kefir (p> 0.05). In the tinnitus frequency measurements, there was no significant 

difference between the initial and final measurement values in both groups (p> 0.05). It has 

been observed that kefir consumed 250 ml / day for 2 months has positive effects on tinnitus 

parameters in individuals with tinnitus. 

Keywords:Tinnitus, nutrition, kefir, probiotic, treatment 
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1. Giriş 

 

bireyin yaşam kalitesini etkileyen, genel popülasyonun %7-15’ini ilgilendiren tinnitus; kulakta 

veya başta işitilen çınlama, uğultu veya gürültü olarak tanımlanmaktadır (Hofmann, 2013).            

Biyokimyasal mekanizmalar, nörootolojik problemlerde önemli bir faktördür. Literatür  

verilerine göre tinnituslu bireylerin yarıya yakını %35-40’ı daha önce tinnitus deneyimi 

olamdığını bildirmiştir (Kim ve ark., 2015; Mahboubi ve ark., 2013). Tinnitus etyolojisinde 

enfeksiyonlar, immün aracılı, psikojenik, metabolik hastalıklar, beslenme yetersizlikleri ve 

ilaçlar olduğu bildirilmektedir. Ancak etyolojisi tam olarak aydınlatılamamıştır (Öğüt, 2015, 

Tanrıöver ve ark, 2011, Yayla, 2012). Medikal tedavi, elektroterapi, maskeleme tedavisinin 

yanısıra beslenme yetersizliklerinin yerine koyulması da güncelliğini koruyan tedavi ve bakım 

yaklaşımları arasında yer almaktadır. Literatür incelendiğinde posa, B 3, B12 vitamini, bakır, 

niasin, çinko, magnezyum desteğinin tinnitus şiddeti ve şikayetlerin azalmasında yararlı olduğu 

bildirilmektedir (Coelho ve ark, 2013; Garipoğlu,ve ark., 2020; Tanrıöver, 2011).  

Kefir, fonksiyonel bir gıda olarak büyük bir potansiyele sahip bir ürün olarak kabul 

edilmektedir. Çok çeşitli yararlı mikroorganizmalar ve biyoaktif bileşikler içermektedir (Rosa 

ve ark., 2017). Buradan yola çıkarak bu çalışmada fonksiyonel bir besin ve iyi bir probiyotik 

kaynağı aynı zamanda zengin vitamin ve mineral içeriği olan kefirin tinnitus şiddeti üzerine 

etkisinin ortaya koyulması amaçlanmıştır.  

3. Gereç ve Yöntem 
 
          Bu araştırma bir üniversite hastanesinin Kulak burun Boğaz Anabilimdalı polikliniğine 

başvuran tinnitus tanılı hastalar ile yürütülmüş deneysel bir çalışmadır. Araştırma verileri           

Haziran 2018- Ocak 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Bu tarihler arasında polikilinikte takip 

edilen ve araştırma kriterlerine uyan hastalar geliş sırasına göre deney ve kontrol grubuna 

ayrılmıştır. Araştırmanın en az örneklem sayısı, benzer çalışmalarla güç analizi yapılarak 

=0,05; power (güç)= %80 olacak şekilde 38 olarak belirlenmiştir. Bireyler deney grubuna,  23 

kontrol grubuna 23 olacak şekilde atanmıştır. Deney grubundaki 3 hasta kefir içmeyi 

bırakmıştır, 1 hasta da semptomları ortadan kalktığı için takipten çıkmıştır. Kontrol grubunda 

ise 1 hastanın çalışma sonundaki verileri dahil edilme kriterlerine uymadığı için çalışmadan 

çıkarıldı. Araştırma 19 deney; 22 kontrol hastası ile tamamlanmıştır.  

       

Tinnituslu bireylerin araştırmaya dahil edilme ölçütleri; 
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• İlgili Üniversite Hastanesi KBB AD polikliniğinde takip edilenler, 

• 18-65 yaş arasında olanlar, 

• İdiyopatik tinnitusu olanlar, 

• Tinnitus sebebiyle herhangi bir tedavi almamış olanlar, 

• En az 1 aydır subjektif tinnitus tanısı olanlar, 

• Dışlanma kriterlerine sahip olmayanlar, 

• Araştırmaya katılmaya gönüllü olanlar araştırmaya dahil edilmiştir.  

Araştırma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan bireysel özellikler formu, tinnitus 

engellilik anketi, visuel analog skala ile toplanmıştır.  

Tinnitus Engellilik Anketi 

    Tinnitus Engellilik Anketi (TEA) Newman ve ark. tarafından 1996 yılında geliştirilmiştir. 

Türkçe geçerlik güvenirliği Aksoy ve  ark (2007) tarafından yapılmıştır. Ölçek 25 sorudan 

oluşan ve 0 ile 100 arasında skorlanan bir ankettir. Her bir soruda ‘Evet’, ‘bazen’ ve ‘hayır’dan 

oluşan üç cevap seçeneği vardır. Evet cevabı; 4, hayır; 0, bazen ise; 2 puanları kullanılarak 

yapılmaktadır. Ankette alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan ise 100’dür (Aksoy ve 

ark 2007; Newman ve ark,1996). 

Visual Analog Skalası 

          Hastaların tinnitus şiddetlerini ve tinnitusun kendilerini rahatsız etme düzeylerini 

değerlendirmek amacıyla uygulanan Visüel Analog Skalası (VAS) ölçeğinde, hasta 0’dan 10’a 

kadar numaralandırılmış bir cetvel üzerinde subjektif algı düzeyini gösterir ve 0 mutlu, 10 en 

mutsuz hasta seçeneğidir (Eğilmez, 2014) 

Odyolojik Muayene ve Ölçümler 

          Hastaların işitme sistemlerini odyolojik olarak değerlendirmek için odyolojik test 

bataryası uygulanacaktır. Odyolojik test bataryası saf ses odyometri testi, Timponometri testi, 

Otoakustik emsiyon testi (OAE), Tinnitus frekans saptama testi gibi testleri içermektedir. Bu 

testler ile  hastaların işitme düzeyleri belirlenmektedir. 

          Audiometer AC40 Interacoustics odyometre cihazı kullanılarak, komple odyolojik tetkik 

Industrial Acoustics Company (IAC) standardında olan sessiz kabinde, uygulama yapılmıştır.  
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Tinnitus Şiddet ve Frekans Belirleme; tinnitus frekans saptama testi kulak çınlaması frekansını 

ölçen bir testtir.  

Araştırmada deney grubu ve kontrol grubu hastalarının ilk gün veri toplama formları 

uygulanmış ve iştme testleri yapılmıştır. Deney grubu hastalarına ilk günden itibaren her gün 1 

porsiyon süt ürünü yerine tüketmesi için 250 ml kefir verilmiştir. Kontrol grubuna herhangi bir 

girişim yapılmamış olup deney grubu hastaları ile 2-8. haftalar boyunca hastaların olası 

sorunları, kefir kullanımına ilişkin engelleri, çalışmanın gidişi hastalarla konuşulmuş ve bir 

sonraki hafta tüketebilmeleri için kefir verilmiştir. 8. Hafta sonunda deney ve kontrol grubu 

hastaların ilk gün yapılan değerlendirmeleri tekrar edilmiştir. Araştırmada kullanılan kefir 

Danem Süt ve Süt Ürünleri Ltd Şti’den temin edilmiştir. Kullanılan ürüne ait analiz raporlarına 

göre ürün probiyotik niteliğine uygun mikroorganızma taşımaktadır. 

İstatistiksel Analiz 

          Çalışmada nümerik veriler ortalama, standart sapma, medyan, minimum, maksimum 

değerler ile kategorik veriler ise frekans ve yüzde değerleri kullanılarak IBM SPSS Statics 25.0 

paket programı yardımıyla özetlenmiştir. Tüm analizlerin anlamlılık düzeyi 0.05 olarak 

belirlenmiştir. Uygulama başlangıcında ve sonunda gruplar içindeki tinnitus belirteçlerinin 

değişimin bağımlı gruplarda t test analizi ile değerlendirilmiştir. Uygulama başlangıcında ve 

sonunda yapılan ölçümlerde çalışma ve kontrol grupları arasındaki fark  ise student t test ile 

değerlendirilmiştir.  

Araştırmanın Etik Yönü 

 Araştırma protokolü 30.05.2018 tarihli ve 92340882-050.04.04 sayılı Adnan Menderes 

Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Etik Kurulunca onaylanmıştır  Araştırmaya katılmaya 

gönüllü olan hastaların verileri araştırmanın amacı açıklandıktan ve araştırmaya katılmayı 

kabul ettikten sonra toplanmıştır. 

 

3.Bulgular  
 
 
    Araştırmaya katılan bireylerin 19’u çalışma grubunda iken 22’si kontrol grubunda yer 

almaktadır. Çalışma grubundaki hastaların %42,1’i (8); kontrol grubunnun ise; %31,8’i 50-65 

yaş arasındadır.  Çalışma grubunun %63,6’sı (14); kontrol grubunun %63,2 (12)’si erkektir. 

(Tablo 1).  
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Tablo 1. Çalışma ve Kontrol Grubundaki Hastaların Demografik Bilgileri  

 

  Çalışma (n= 19)  Kontrol (n=22)    
Değişken  n  %  n  %    
Yaş   
20-34  4  21,1  4  18,2 χ2 =, 

p=,774  35-49  7  36,8  11  50,0  
50-65  8  42,1  7 31,8  
Cinsiyet  
    Erkek  12  63,2  14 63,6 χ2=,975 

2p=,614      Kadın  7  36,8  8 36,4 
Meslek  
   Çalışıyor   
   Çalışmıyor   
     

10  52,6  6 27,3  χ2=1,775 
1p= ,183  9  47,7  16  72,7  

Medeni durum  
     Evli   14  73,7  17  77,3  χ2=,071  

2p= 0,790       Bekar  5  26,3  5 22,7  
Eğitim durumu  
    İlköğretim  
    Ortaöğretim   
    Üniversite  

4  
7  
8  

21,1  
36,8  
42,1  

5  
11  
6  

22,7  
50,0  
27,3  

χ2=1,867 
1p= ,600  
  

Gelir durumu            
Gelir<Gider  5  26,3  8  36,4 χ2=,475 
Gelir=Gider  
Gelir>Gider  

7  
7  

36,8  
36,8  

7 
7  

31,8  
31,8  

1p= ,788  

  
1Pearson Ki Kare Test.         2Fisher Exact Ki Kare Test    �=0,05  
 
 
          Hastaların %80,5’inin ailesinde kronik hastalık olup; hastaların 

%48,8’inde bilateral tinnitus şikayeti bulunmakta idi (Tablo 2).    

  
Tablo 2. Çalışma ve Kontrol Grubundaki Hastaların Genel Sağlık Bilgileri  
  
  Çalışma (n= 19)  Kontrol (n=22)    
Değişken  N  %  N  %  χ2; p  
Aile kronik hastalık    
          Var  16  84,2  17 77,3  χ2= ,312 

2p=,576           Yok   3  15,8  5  22,7  
Çınlama yönü    
           Sağ   2  10,5  5 22,7 χ2=1,560  

1p=0,458             Sol  8  42,1  6 27,3  
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           Bilateral  9  47,4  11  50,0 
Darbe    
           Evet  4  21,1  2 9,1 χ2= 1,168  

2p= ,280             Hayır  15  78,9  20 90,9  
Gürültüortamdaçalışma    
           Evet  9  47,4  11 50,0 χ2=,028 
           Hayır  12  52,6  11  50,0  1p=,867  
  
  
1Pearson Ki Kare Test.         2Fisher Exact Ki Kare Test    α=0,05  
  
çalışma grubundaki hastaların %94,7’si; kontrol grubunun tamamının süt tüketmektedir  (Tablo 

3).   

  
Çalışma grubundaki hastaların odyolojik değerlendirmeleri açısından başlangıç ve son değerleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. Kontrol grubunda ise değişimlerin istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı belirlenmiş olup; iki grup arasında; zaman içerisinde etkileşimli 

değişim ve gruplar arası fark açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur 

(p<0,05). Tinnitus şiddeti değerlendirildiğinde hem çalışma hem de kontrol grubunda anlamlı 

fark saptanmamıştır (p>0,05). (Tablo 3).   

 

Tablo 3. Çalışma ve Kontrol Grubundaki Hastaların  Odyolojik 
Verilerinin  Değerlendirilmesi   
  
   Çalışma (n= 19)   Kontrol (n=22)    
Değişken   Ortalama  

Std, Sapma  
P  Ortalama  

Std, Sapma  
P  2 p  

VAS            
Başında   6,16 + 2,115   Z = - 3,538  

3 p =0,000  
 

4,64 + 1,761  Z= - 1,732  
3p =0,083  

Zaman:0,000  
Etkileşim:0,000  
Grup: 0,030  

Sonunda   3,68 + 1,765  4,36 +1,840  

TEA            
Başında   50,11 + 18,190  t = 7,592  

1p =0,000  
36,64 +19,755  t = 1,832  

1p =0,081  
Zaman:0,000  
Etkileşim:0,000  
Grup: 0,001  

Sonunda   26,21 + 12,309  34,45 +19,586  

Tinnitus Frekans  
Başında   4987,37 + 2350,

308  
Z = - 1,922  
3p =0,055  

3395,77 +2377,
461  

Z= -,973  
3p =0,331  

Zaman:0,000  
Etkileşim:0,046  
Grup: 0,000  Sonunda   5258,68 + 2484,

060  
3959,50 +2533,
694  

Tinnitus Şiddet  
Başında   57,41 + 14,416  t = 5,194  51,73 +18,589  t = 0,874  Zaman:0,000  
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Sonunda   40,95  + 19,092  1p =0,000  50,27 +16,504  1p =0,392  Etkileşim:0,000  
Grup: 0,000  

  
1 p= paired sample t test  2 p= repeated measure anova   3p =Wilcoxon işaretli sıralar testi  
 
 

           

4.Tartışma 

  

           Araştırma sonucunda çalışma grubundaki hastaların VAS ve TEA  puan ortalamalarında 

istatistiksel olarak anlamlı bir değişim saptanmıştır. Kontrol grubunda ise istatistiksel olarak 

anlamlı bir değişim saptanmamıştır. Çalışma ve kontrol grubu VAS ortalamaları 

karşılaştırıldığında zaman içinde değişimin anlamlı olduğu, gruplararasında anlamlı farklılık 

olduğu ve kefir uygulamasının etkileşim etkisi olduğu ortaya koyulmuştur. Buna göre kefir 

tüketimi VAS ortalamasının düşüşünde anlamlı etkiye sahiptir. Literatür incelendiğinde 

magnezyum takviyesi, rüşeym ilavesi, B12 takviyesi yapılan çalışmalarda tinnitus 

şikayetlerinin azaldığı bildirilmiştir (Berkiten, 2013; Cevette, 2011; Garipoğlu ve ark., 2020). 

Çalışmamızda kullandığımız kefirin zengin vitamin ve mineral kaynağı olduğu bilinmektedir. 

Bu içeriği nedeniyle tinnitus şikayetlerinde azalmaya yol açtığı düşünülmektedir. Bunun 

yanısıra kefirin metabolik problemlerin düzeltilmesine ilişkin etkin olduğu kanıtlanmıştır. 

Yapılan çalışmalarda kan lipit düzeyinin düşürülmesi, HbA1C seviyesinin düşürülmesi, kan 

basıncının kontrolü gibi etkileri bildirilmiştir (Ostadrahimi ve ark.,2015; Shimizu ve ark., 2015; 

Usinger, 2011). Çalışmamızda her ne kadar metabolik hastalık tanısı alan bireyler çalışma 

dışında tutulsa da biyokimyasal bulgularını takip etmediğimiz için olası altta yatan hastalığı 

yada kan lipit veya kan basıncı regülasyonlarında bozukluklar kan şekeri regülasyonunda 

bozukluk tespit edilmemiş olabilir. Literatür bilgileri ışığında kefir içerisindeki mikrobiyatanın 

lipit profili ve hipertansiyon üzerinde olumlu etkileri olabileceği ve bu nedenle de tinnitus 

şikayetlerinde azalma ortaya çıkmış olabileceği düşünülmektedir.  

          Tinnitus frekanslarına baktığımızda çalışma ve konrtol gruplarında çalışma başlangıç ve 

sonuç değerleri arasında anlamlı farklık yoktur. Çalışma ve kontrol gruplarındaki hastaların 

benzer frekanslarda tinnitus belirtmesi, gruplar arasında farklılık oluşmasını engellemiştir. 
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5.Sonuç-Öneriler 

 

Çalışma sonunda düzenli kefir tüketiminin tinnitus engelliğini ve tinnitustan etkilenme düzeyini 

azalttığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak kefir tüketen bireylerin tinnitus parametreleri üzerine 

olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür. Ancak çalışmamızda biyokimyasal değerler takip 

edilmemiş olup bu değerlerin de takip edildiği yeni çalışmalar ile kefirin tinnitus üzrine 

etkilerinin daha çok aydınlatılması önerilmektedir.  
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Özet 

Bu çalışma, Şanlıurfa yöresi İvesi koyunlarında mitokondriyal 12S rRNA geni polimorfizmi 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. İvesi koyunlarında mitokondriyal 12S ribozomal RNA gen 

polimorfizmi, PCR-RFLP yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. İvesi koyunlarından genomik 

DNA izole edilmiştir. DNA örneklerinden, Mitokondriyal 12S rRNA gen bölgesini çoğaltmak 

için gerekli ileri ve geri primerler kullanılarak PCR (Polymerase Chain Reaction) 

amlifikasyonu yapılmıştır. PCR ürünleri kesme enzimlerinden olan AluI, DdeI kesme enzimi 

ile kesilmiştir. Kesme reaksiyonu; 1.0 μl enzim, , 3.0 μl PCR ürünü, 2.0 μl buffer, 1.0 μl BSA 

ve 8.0 dH2O ile toplam karışım 15 μl’ye tamamlanmıştır. Örnekler bir gece boyunca 37 °C’de 

bekletildikten sonra (%2) agaroz jelde yürütülmüştür. Tüm örneklerde aynı kesim parterni 

görüldüğünden ilgili gen bölgesi açısından polimorfizm tespit edilmemiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: mtDNA, 12S rRNA geni, PCR-RFLP 
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1. Giriş 

 

Küçükbaş hayvanların bakım ve beslemesinin kolay olması, zayıf otlakları iyi değerlendirmesi, 

hastalık ve soğuğa dayanıklı olması, elde edilen ürünlerin değerli olması nedeniyle 

yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır. Koyunlar etinden, sütünden, lifinden ve derisinden 

yararlanılan önemli çiftlik hayvanlarıdır. Koyun ve keçi tür ve alttürlerinin evrimsel süreçte 

nasıl oluştukları, nasıl evcilleştirildikleri konusunda arkeolojik ve moleküler çalışmalar 

yapılmış ve çalışmalardan elde edilen bilgilere göre koyun (Ovis aries) ve keçi (Capra hircus) 

yaklaşık olarak 11.000 yıl önce evcilleştirilmiş türler olup aynı zamanda köpekten sonra 

evcilleştirilmiş ilk hayvan türünün koyun olduğu bulunmuştur (Pariset ve ark., 2011; Ryder 

1984). Evcil koyun genomu (2n=54), 26 çift otozomal kromozomu, 2 çift cinsiyet kromozomu 

ve mitokondriyal genomu içermektedir. Koyun mitokondri genomu; protein kodlayan 13 gen 

(sitokrom c oksidaz kompleksi I, II ve III altbirimleri, ATPaz kompleksi 6 ve 8 altbirimleri, 

NADH dehidrogenez 1, 2, 3, 4L, 4, 5 ve 6 ile sitokrom b), 2 ribosomal RNA gen bölgesi (12S 

rRNA, 16S rRNA), kontrol bölgesi (D-loop) ve 22 çeşit tRNA bölgelerinden oluşmakta olup 

toplam 16640 bp ( baz çifti) uzunluğundadır (Hiendleder ve ark., 1998). İvesi koyunu; Suriye, 

İsrail, Irak, Lübnan ve Ürdün’ün yerli ırklarındandır. Ülkemizde ise Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde yetiştirilmektedir (Özcan, 1997). Bu çalışma, koyun türleri arasında önemli yeri 

bulunan Şanlıurfa yöresi İvesi koyunlarında mitokondriyal 12S rRNA geni polimorfizmi 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 

2. Materyal ve Metot 

 

2.1. DNA Materyali  

 

Çalışmanın DNA materyalini, Şanlıurfa yöresinde yetiştirilen ve akrabalık ilişkisi 

bulunmayan 28 baş koyundan elde edilen, Hayvansal Biyoteknoloji Laboratuvarı’nda 

muhafaza edilen DNA örnekleri oluşturmuştur. 
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2.2. Moleküler Çalışmalar 

 

Genomik DNA izolasyonu kiti kullanılarak DNA izole edilmiştir. İzole edilen DNA 

örneklerinin görüntülenmesinde %’1lik agaroz jel kullanılmıştır. 12S rRNA gen bölgesinin 958 

bp’lik kısmı bölgesi ileri (5’- GCCTTCCTGTTAACTTTCAATAG-3’) ve geri (5’-

GCTTACCTTGTTACGACTTGTC-3’) primerler kullanılarak PCR (Polymerase Chain 

Reaction) amlifikasyonu yapılmıştır. PCR reaksiyon karışımı 1.5μl kalıp DNA,   1.0 μl ileri 

primer, 1.0μl geri primer, 5μl exPrime taq premix ve 16.5 μl suyla 25 μl’ ye tamamlanmıştır. 

Bu bileşenlerin tümü belirtilen miktarlarda kuru buz üzerindeki 0.2 ml’lik PZR ependorf tüpleri 

içerisinde hazırlandıktan sonra, PZR şartları önceden programlanmış PZR cihazına 

yerleştirilmiştir. PCR reaksiyon şartları; ön denaturasyon 95 ºC’de 4 dakika ve tek döngü, 

denatürasyon 94 ºC’de 60 sn, yapışma 62 ºC’de 60 sn, uzama 72 ºC’de 2 dakika ve bu aşamalar 

için 30 döngü, son uzama için 72 ºC’de 7 dakika tek döngü olarak ayarlanmıştır. PCR ürünleri 

kesme enzimlerinden olan AluI, DdeI kesme enzimleriyle kesilmiştir. Kesme reaksiyonu; 

Kesme reaksiyonu; 1.0 μl enzim, , 3.0 μl PCR ürünü, 2.0 μl buffer, 1.0 μl BSA ve 8.0 dH2O ile 

toplam karışım 15 μl’ye tamamlanmıştır. Örnekler 37 °C’de bir gece boyunca bekletildikten 

sonra (%2) agaroz jelde yürütülmüştür. 

3. Sonuçlar ve Değerlendirme 

 

3.1. Genomik DNA İzolasyonu 

 

Şanlıurfa’da yetiştirilen İvesi koyunlarından genomik DNA izole edilmiştir. İzole edilen 

DNA’ların agaroz jel görüntüsü şekil 1’de verilmiştir.  

 

 
Şekil 1. İvesi Koyunlarından İzole Edilen DNA’lar (1kb ladder) 

 

M 
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3.2. PZR Sonuçları 

 

 İvesi koyunlarında 12SrRNA bölgesini 954 bp’lik kısmı PCR ile çoğaltılmıştır. 

Çoğaltılan PCR ürünlerin görüntülemede %1’lik agaroz jeli kullanılmıştır (Şekil 2). 

  

 
Şekil 2. PZR Ürünü Jel Görüntüsü (100bp ladder 

 

3.3. PCR-RFLP Sonuçları 

 

Elde edilen PCR ürünleri AluI, DdeI enzimi ile kesilmiştir. Tüm örneklerde benzer kesme 

deseni görüldüğünden ilgili gen bölgesi bakımından polimorfizm tespit edilmemiştir (Şekil 3). 

 
Şekil 3. PZR- RFLP Ürünü Jel Görüntüsü  

 

4. Genel Değerlendirme ve Sonuçlar 

 

Yapılan çalışma Şanlıurfa yöresi İvesi koyunlarında mitokondriyal mitokondriyal 12S rRNA 

geni polimorfizmi belirlemek amacıyla yapılmıştır. İvesi koyunlarında mitokondriyal 12S 

ribozomal RNA gen polimorfizmi PCR-RFLP yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. İvesi 

koyunlarından genomik DNA izole edilmiştir. DNA örneklerinden, Mitokondriyal 12S rRNA 

gen bölgesini çoğaltmak amacıyla PCR (Polymerase Chain Reaction) amlifikasyonu 

yapılmıştır. PCR ürünleri kesme enzimlerinden olan AluI, DdeI kesme enzimi ile kesilmiştir. 

M 
 

954bp 
 

M 
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Tüm örneklerde aynı kesim parterni görüldüğünden ilgili gen bölgesi açısından polimorfizm 

tespit edilmemiştir. Hayvan populasyonlarında moleküler tekniklerle genetik polimorfizmlerin 

belirlenmesi, gen-verim-belirteç ilişkilerinin belirlenmesi ve bu ilişkilerin uygulamaya 

aktarılması ile hayvancılığın geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET 
    Dünyanın en zengin üç mutfağı arasında gösterilen Türk Mutfağı, dünya mutfakları arasında 
vejeteryan mutfağına kaynaklık edebilecek derecede zengin zeytinyağlı yemek grubunu içeren 
bir mutfaktır. Günümüzde dünya beslenme otoritelerinin kabul ettiği bir gerçek şudur ki 
dünyanın en sağlıklı beslenme modeli Akdeniz tipi beslenmedir. Akdeniz tipi beslenmenin 
ülkemizde Asıl Ege Bölümünde başarıyla uygulandığı bilinmektedir. Aydın ili, İzmir’in 
güneyinde, Türkiye’de sebze ve ot çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgede yer alır. Öyle ki ünlü 
Tarihçi Heredot bile şehrimizi ‘Gökkubbenin altındaki en güzel yeryüzü olarak tasvir etmiştir. 
Aydın aynı zamanda Evliya Çelebi’nin ‘‘Dağlarından yağ ovalarından bal akan şehir’’ diye 
tabir ederek övgüsüne mazhar olmuş bir şehirdir. 
Bu araştırmada yerel halk mutfağımızın farklı bir bakış açısıyla ele alınarak Yöresel Aydın 
Halk Mutfağının Akdeniz Beslenme Modelini temsil edebilir mi sorusunun cevabı aranmıştır. 
Araştırma yöntemi olarak konu ile ilgili mevcut literatür taranmış ve araştırmacının daha önce 
konuyla ilgili Aydın İlinde Yabani Ot,Sebze-Meyve ve Mantar Yemekleri üzerine Aydın İli 
merkezi ve köylerinden derlediği tez çalışması verileri kullanılmıştır. Derlenen yemeklerden 
Aydın yöresel halk mutfağının Akdeniz diyetini yansıtan örnekleri tespit edilerek 
tablolaştırılmıştır. 
Araştırma sonucunda Aydın İli Halk Mutfağının daha çok sebze, yabani ot kültürüne dayandığı 
ve sıklıkla zeytinyağı kullanıldığı tespit edilmiş olup yine yapılan araştırmalardan Aydın’daki 
bireylerin deniz ürünlerini ülke geneline kıyasla sıklıkla tükettiklerini göz önüne alırsak Aydın 
İlini ülkemizdeki Akdeniz Mutfağının en başarılı temsilcilerinden biri olarak sayabiliriz. 
Bu bağlamda elde edilen sonuçlar turizm sektöründe uygulama alanı bulmalı, Türk Mutfağının 
sağlık ve beslenme yönü ön plana çıkarılarak tanıtımı yapılmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Aydın, mutfak, Akdeniz, beslenme 
 
 
 
 

GİRİŞ 
Dünyanın üç büyük mutfağı arasında yer alan Türk mutfağı vejetaryen mutfağına kaynaklık 
edebilecek derecede zengin olduğunu gösteren zeytinyağlı yemek grubunu içermektedir. Dünya 
mutfakları arasında ilk sıralarda yer alabilecek düzeyde zenginliğe sahip olan zeytinyağlı 
yemek grubu beslenme ve sağlık açısından değerlendirildiğinde son derece önemlidir. 
Ülkemizde özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yapılan çeşitli salatalar, sebze ve ot 
yemekleri, bazı hamur isleri, pasta ve börekler zeytinyağı ile tatlandırılmaktadır (Durlu-
Özkaya, 2009: 25 
Son yıllarda yapılan araştırmalarda, insanların yaşamlarını sağlıklı devam ettirebilmeleri için 
yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının önemine dikkat çekilmektedir. Yerel mutfaklar, 
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özgün yapıları, lezzet ve çeşitliliklerinin yanı sıra sağlık ve beslenme yönüyle de 
değerlendirilmektedir. Beslenme uzmanları bu açıdan Türk mutfak kültürünün de içinde yer 
aldığı Akdeniz beslenme sistemi sağlıklı beslenme yönünden önemini özellikle 
vurgulamaktadırlar. Zeytin ve zeytinyağının Akdeniz’deki tarihi tahıldan sonra ikinci sırada yer 
almakla birlikte çok eski dönemlere uzanmaktadır(Durlu-Özkaya, 2008: 26). 
Bütün taze sebze ve meyvelerin ve yenebilen otların özellikle içerdikleri antioksidan moleküller 
ve posa nedeniyle genellikle kanser riskini azaltıcı besinler grubunda yer aldığı bildirilmiştir 
(Baysal ve Criss, 2004). 
 Geleneksel Akdeniz beslenmesinin 1960’lı yıllardan beri genellikle zeytin yetişen bölgelerde 
gözlenen beslenme alışkanlıklarını temsil ettiğini bildirilmiştir (Boskou, 2009: 8).Kuzey yarım 
kürede, Akdeniz iklimi bitkisel ve hayvansal vejetasyonun bulunduğu büyük yarım adalar olan 
İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın Akdeniz iklimine dikey dar şerit halinde inen ülkelerdir. 
Oysaki Anadolu yarım adasının Akdeniz iklimine enli, büyük ve yatay olarak giren büyük bir 
yarım ada olduğundan dolayı bu büyük Anadolu yarım adasında subtropikal Akdeniz ikliminin 
zengin flora familya ve türlerini daha fazla barındırmasına yol açtığını bunun sonucunda da 
Anadolu yarım adasının bu zenginliği uluslararası ölçülere göre, rekabet kabul edilemez bir 
üstünlük ve zenginliğe sahip olmasına neden olduğu savunulmaktadır (Oğuz, 1968: 65). 
Akdeniz diyeti yüksek düzeyde zeytinyağı, sebzeler, meyveler, kurubaklagiller, tam tahıllar, 
yağlı tohumlar; orta düzeyde tam yağlı süt ve süt ürünleri, şarap, yumurta, tavuk,  popülasyonun  
deniz  kıyısına  yakınlığına  bağlı  olarak  balık  ve  deniz  ürünleri; düşük düzeyde kırmızı et, 
doymuş yağ ve şekerli besinlerin tüketilmesiyle karakterize olup,  temel  özelliği  besin  
çeşitliliğine  sahip  olmasıdır  (Sofi,  2009).  Bu  bileşenleri nedeniyle Akdeniz diyeti sağlık 
üzerinde koruyucu birçok özelliğe ve inflamasyon ile koagülasyonu  azaltarak  başta  koroner  
arter  hastalıklar,  felç,  tip  2  diyabet,  obezite, nörodejeneratif hastalıklar  ve  kanser riskini  
azaltabilen etkilere  sahiptir  (Chrysohoouvd., 2004; Panagiotakos vd., 2006a; Willett, 2006. 
İnsanoğlunun sağlıklı beslenmenin önemini kavramasıyla Akdeniz tipi beslenme, uzun ve 
sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı kabul edilmeye başlanmıştır. Coğrafi konumu itibariyle bir 
Akdeniz ülkesi olan Türkiye’nin mutfak kültürü temelini zeytinyağı, yabani otlar ve ot 
yemekleri oluşturduğu Akdeniz Beslenmesinin önemli bir bölümüne hakimdir (Kılıç, 2010:1). 
Günümüzde dünya beslenme otoritelerince Akdeniz beslenmesinin en sağlıklı beslenme 
modellerinden biri olarak kabul edildiğini, birçok deneysel çalışmada da 4 Akdeniz 
ülkelerindeki kronik hastalık ve ölüm oranının düşük, yaşam süresinin diğer ülkelere göre daha 
yüksek olduğunun bildirildiğini belirtmiştir (Arcas vd., 2008:1408). Akdeniz tipi beslenme 
2010 yılında UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü- United Nations 
Educational, ScientificandCulturalOrganization) tarafından insanlığın manevi kültürel mirası 
olarak kabul edilmiştir. Daha sonra Akdeniz Diyet Vakfı (TheMediterraneanDiet Foundation) 
bilimsel komitesi tarafından Akdeniz beslenmesine uyumu artıracak güncellemeler yapılarak 
Akdeniz Bölgesi ve diğer ülkeler için yakın gelecekte sağlıklı beslenme alışkanlıklarına 
uyumun artırılmasının hedeflendiği bildirilmiştir (Faig vd.,2011: 2774). 
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Ege Bölgesi Halk Mutfağı Türkiye’nin lezzetli ve çeşidi bol mutfakları arasındadır. Ege 
Bölgesi’nin yemek kültürünün temelini zeytinyağı oluşturur. Dolmalar, etli yemekler, pilav, 
sebzeler tamamen zeytinyağı ile lezzetlendirilir. Tüketimi fazla olan bu yemekler genellikle 
soğuk olarak yenmektedir(Ertaş ve Gezmen-Karadağ, 2013:121). Ege mutfak kültürü 
incelendiğinde ilk akla gelen zeytinyağı ve zeytinyağlı yemeklerdir. Birçok medeniyetin doğup 
battığı Ege Bölgesi coğrafyasında zeytinyağının önemi çok büyüktür ve bu kültür nesilden 
nesile korunarak günümüze 13 kadar gelmiştir. Zeytin ağacının korunmasını içeren kanunlar 
koyan medeniyetler bu altın renkli sıvıyı farklı amaçlar için kullanmışlardır. M.Ö 6.yüzyıla 
kadar uzanan bulgularda İzmir’in Urla İlçesi sınırlarında yer alan Antik Klazomenai kent 
kalıntıları içinde zeytinyağı üretilen bir atölye bulunmuştur. Antik Yunan mitolojisinde Zeytin 
Tanrıça Atena’nın insanlığa bir hediyesi olarak betimlenirken Hitit, Mısır gibi birçok kültürde 
kutsal olarak adlandırılmış, barışın ve iyiliğin simgesi olarak kabul edilmiştir. Güneş Tanrısı 
Ra’nın tapınağı için ışık kaynağı, Girit ve Mısır arasında ticareti yapılan önemli bir ekonomik 
unsur olduğu ve Olimpiyat oyunlarında dallarının taç olarak kullanıldığı bilinmektedir. Antik 
Yunan ve Roma kaynaklarında zeytin ve zeytinyağının beslenmede önemli bir kaynak olarak 
kullanıldığı rapor edilmektedir. Buradan hareketle yüzyıllar sonrasında da zeytin ve 
zeytinyağının bölgenin yemek kültüründe vazgeçilmez olması tesadüf değildir 
(Özdoğan,2016:172). 
Diğer yandan Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde zeytinyağı pek kullanılmazken, iç kesimlerde 
sıklıkla İç Anadolu yemek kültüründe olduğu gibi Ayçiçek yağı, haşhaş yağı gibi bitkisel yağlar 
ve tereyağı gibi hayvansal yağlar daha çok kullanılmaktadır. Bu da bize bölgenin yemek 
kültürünü belirleyen en önemli unsurun bölgede yetişen tarım ve hayvancılık ürünleri olduğunu 
göstermektedir. Ege yemek kültürünün içerisinde zeytinyağlı yiyeceklerin yanısıra ot ve sebze 
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yemeklerinin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Özellikle kıyı Ege mutfak kültüründe ot 
yemeklerinin önemli bir yeri vardır. Bu yemekler zeytinyağlı olup bölgede yetişen birçok ot 
türüyle farklı salata ve zeytinyağlı yemekler yapılmaktadır. Yine kıyı şeridinde olması itibariyle 
İzmir, Muğla ve Aydın olmak üzere sahil kesimlerinde deniz ürünleri tüketimi iç kesimlere göre 
daha fazladır(Özdoğan,2016:173). 
Halıcı (1981)’nın ‘‘Ege Bölgesi Yemekleri’’ adlı eserinde; 80 kaynak kişiyle yaptığı araştırma 
sonuçlarına göre Ege Bölgesi mutfağında sebze, bitkilerden yapılan yiyeceklerin önem taşıdığı 
saptanmıştır. İzmir’den güneye inen bölge sebze ve ot yemeklerinin en fazla tüketildiği yerdir. 
Ege mutfağında yerine göre her yağ kullanılmakla birlikte zeytinyağı en fazla kullanılmakta, 
etli yemekler bile zeytinyağı ile pişirilmektedir. 
Ege Bölgesi’nde yer alan Aydın ili Türkiye’de yabani ot ve sebze yemeklerinin en çok 
tüketildiği illerimizden birisidir. 
Aktakka ve Demircan (2006) Dünden Bugüne Aydın Halk Kültürü isimli Kültür Turizm 
Bakanlığı yayınında Aydın yöresi yemek çeşitliliği Ege Bölgesi’nin yemek kültürünü 
yansıttığını belirtmiştir. Başta börülce, pırasa, kereviz, ıspanak, lahana, karnabahar, patlıcan 
gibi sebzeler ile yörede yetişen çeşitli otlar kullanıldığını ve de yağ olarak da en çok 
zeytinyağının kullanıldığını saptamıştır. 
Aydın ili toprak, iklim, topografik yapısı ve diğer çevresel özellikleri nedeniyle polikültür 
tarıma elverişlidir. Türkiye'de bölge yüzölçümüne göre, ekili-dikili alanın en fazla olduğu 
illerimizden olan Aydın ilimizde tarım ve hayvancılık sektörü, ürün çeşitliliği bakımından son 
dönemlerde ülke çapında ön plana çıkmaktadır. Buna neden olan faktörler arasında, arazinin 
fazla engebeli olmaması, düzlüklerin geniş yer kaplaması ve makineli tarımın yaygın olması, 
bölgede tarımın gelişmesinde ulaşımın kolaylığı, sulamanın yaygınlığı, tüketici nüfusun fazla 
olması gibi nedenler rol oynamıştır. Bölgede aynı anda, üç değişik iklim tipinin görülmesi, 
tarım ürün çeşidini artırmıştır. Tarım sektörü içerisinde bitkisel üretim, hayvancılık, balıkçılık 
önemli alt sektörlerdir. Bitkisel üretimde en önemli ürünler incir, zeytin, kestane, pamuk ve 
narenciyedir (TOB,2019). 
Aydın, genelde bir tarım ve turizm kenti olarak bilinmektedir. Ekonomik hayatın temelini 
oluşturan tarımın ağırlığı sanayi ve ticaret sektöründe yoğun olarak kendini hissettirmektedir. 
Nüfusunun %55’i geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. Aydın, ülkemizde üretilen 
bitkisel ürünlerden 29’unda Türkiye’de ilk 10 da yer alarak ülke tarımındaki önemini 
göstermektedir. İl genelinde en çok katma değer yaratan bitkisel ürünler; incir, zeytin, pamuk 
ve kestanedir. İncir, kestane, zeytin, kereviz(sap), arpa (yeşil ot) üretiminde Türkiye’de 1. 
sırada; enginar, pamuk, çilek, turunç, tritikale (yeşil ot) yem şalgamı üretiminde 2.sırada; 
yerfıstığı ve mandalina(king) üretiminde ise 3. sıradadır (AV,2019). 
Adnan Menderes Üniversitesinde Aydın ve Mardin illerinde yaşayanların beslenme 
durumlarının araştırıldığı çalışmada Aydın’dan katılan bireylerin %59,3’ü zeytinyağı, %27,9’u 
ayçiçek yağı, %9,3’ü tereyağı kullandığını belirtmiştir. Çalışmada bireylerin tüketim sıklığı 
incelendiğinde ülkemizin farklı bölgelerinde bulunan Aydın ve Mardin şehirlerinde farklılıklar 
saptanmıştır. Mardin’de bireylerin %57’si sık sık kırmızı et tükettiklerini belirtirken, 
Aydın’daki bireylerin %29,1’ı sık sık tükettiklerini belirmişlerdir. Mardin’de ki bireylerin 
%44,2’si sık sık tavuk tükettiğini belirtirken Aydın’daki bireylerin %29,1’i sık sık, %60,5’i ara 
sıra tükettiğini belirtmiştir. Mardin’de ki bireylerin %81,4’ü balığı nadiren ya da hiç 
tüketmediklerini, Aydın’daki bireylerin %72,1’i ara sıra tükettiklerini belirtmişlerdir. 
Bireylerin balık tüketim sıklığı arasında anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir.(Polat,2018: 63). 
Noyan (1990)’ın ‘‘Aydın Yöresine Özel Yemekler’’ isimli çalışmasında Aydın ili yemek 
kültürü hakkında bilgi vermiş ve örnek yemek tarifleri sunmuştur. Yabani ot yemeklerinin de 
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yer aldığı çalışmada Kuşkonmaz Yemeği, Dalgan Köftesi, Sac Böreği gibi yemekler yer 
almıştır. 
Aydın (2000) ‘‘Aydın Sofrası. Aydın’ın Yöresel Yemekleri. Ege Bölgesi’nin Geleneksel 
Mutfak Kültürü’’ isimli kitabında yer alan tarifleri et yemekleri, sebze ve ot yemekleri, 
börekler, tatlılar gibi sınıflamalara ayırmıştır. 
Öğünç (2016) Mübadil Lezzetler Didim adlı kitabında Didim ilçesi mutfak kültüründe ot 
yemeklerinin önemli bir yer tuttuğunu ve Vegan mutfağına uygun tarifler yer aldığını 
saptamıştır.  
Sağdıç vd. (2017) Yöresel Bitkilerimiz ve Yemeklerimiz isimli çalışmasında Aydın ili ve 
ilçeleri ve köylerinde yaşayan kadın çiftçilerle yaptığı derlemeler sonucunda 49 yabancı ot 
türünün gıda amaçlı kullanıldığı tespit etmiştir. Yörede kullanılan bu yabancı bitkiler ve kültür 
bitkilerinin bir kısmı çiğ olarak tüketilmekte, salata yapılmakta, bazıları pişirilmekte bazıları da 
baharat ve çay yapımı gibi daha farklı şekillerde değerlendirilmektedir. 
Kalkan ve Çulha (2017) “Ölmez Ağacın” Ölümsüz Lezzetleri: Didim’de Zeytin ve 
Zeytinyağından Hazırlanan Yöresel Yiyecekler isimli bildirisinde yöre sakinlerinin mutfak 
kültürünün ana unsurunu zeytinyağı oluşturduğunu ve çorbalar, salatalar, ot kavurmaları, hamur 
işleri, ana yemekler, tatlılar ve mezeler gibi giderek unutulmaya yüz tutmuş birçok yemeğin 
zeytinyağı ile hazırlandığını ortaya koymuştur  
Yalçın (2017)’Bir Öyküdür Yoran’ isimli kitabında kapama, kaşa, kaçamak, bulamaç, manca, 
mamalinga, kaşopita, kabak çiçeği kızartması, labada sarması gibi mübadil yemeklerinin Didim 
mutfağında önemli bir yer tuttuğunu ve Rumeli Balkan Yarımadası’nın yemek kültürünü 
buradaki yerel olanaklarla yetişen ürünlerle birleştiğini belirtmektedir. 
Gürcün (2011)Aydın İlinin Turizm Potansiyelini Analiz ettiği çalışmasında Aydın İlinin 
Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine yönelik önerilerde bulunmuştur. Aydın mutfağı çok 
zengin bir mutfaktır. Her çeşit ot, çok sayıda yemeğe konu olmaktadır. Aydın’ın tarım şehri 
olması burada yetişen doğal ürünlerin çokluğu, organik tarımda Türkiye’nin dördüncü büyük 
ili olması, organik hayvancılık yapılan ikinci il olması gibi özellikleri ön plana çıkarılarak 
Aydın sağlıklı beslenmek isteyen turistlerin ilgisini çeker hale getirilebilir. Bunun için yöresel 
yemeklerin ön plana çıktığı, bitkisel ve hayvansal gıdaların satışa sunulabileceği restoranlar 
açılabilir. Aydın’ın deve eti ile ünlü olması nedeniyle deve sucukları da bu merkezlerde satışa 
sunulmalıdır. Turizmde yeme içmenin çok önemli olması ve bir kültürü tanımanın gerçeğinden 
hareketle şehir mutfağı bir pazarlama aracı olarak kullanılabilir. 
    Bütün bu bilgiler ışığında yerel halk mutfağımızın farklı bir bakış açısıyla ele alınarak 
Yöresel Aydın Halk Mutfağının Akdeniz Beslenme Modelini temsil edebilir mi sorusunun 
cevabı aranmıştır. Araştırma yöntemi olarak konu ile ilgili mevcut literatür taranmış ve 
araştırmacının daha önce konuyla ilgili Aydın İlinde Yabani Ot, Sebze-Meyve ve Mantar 
Yemekleri üzerine Aydın İli merkezi ve köylerinden derlediği tez çalışması verileri 
kullanılmıştır. Derlenen yemeklerden Aydın yöresel halk mutfağının Akdeniz diyetini yansıtan 
örnekleri tespit edilerek tablolaştırılmıştır. 
 

AYDIN YEREL HALK MUTFAĞININ AKDENİZ BESLENMESİNİ YANSITAN 

ÖRNEKLERİ 

Yabani Otlardan Yapılan 
Çorbalar 

Dalgan(ısırgan) çorbası 

Sebzelerden Yapılan 
Çorbalar 

 
Sebze çorbası 
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Yumurtalı Ot Yemekleri 
 

Acı Turp Kavurması, Arapsaçı Kavurması, Azman 
(Filades), Isırganotu Kavurması, Kazcak Kavurması, 
Körmen Kavurması, Sarmaşık, Sarı Ot Kavurması, 
Tilkimen (Kedirgen) 

Yumurtalı Sebze 
Yemekleri 

 
Ispanak Kavurması, Pazı Kavurması, Pırasa 
Kavurması, Soğan Kavurması (Şakşuka), Soğan 
Zibeği 

Etli Ot Yemekleri Arapsaçı Yemeği,  Şevketi Bostan 

Etli Sebze Yemekleri 
Etli Enginar, Kapuska, Kereviz Yemeği, Kuru 
Patlıcan Dolması, Lahana Sarması, Musakka, Yaprak 
Sarması 

Dolmalar ve Sarmalar 
 
 

Biber Dolması, Ebe Gümeci Sarması, Enginar 
Dolması, Kabak Çiçeği Dolması, Kabak Dolması, 
Kuru Patlıcan Dolması, Labada Sarması, Lahana 
Sarması, Patlıcan Dolması, Yaprak Sarması 

Köfteler(Etsiz) 
Balkabağı köftesi, Dalgan Köftesi, Kabak Köftesi, 
Karnabahar Köftesi, Patlıcan Köftesi, Pırasa Köftesi 
(Pırasa Yaylankısı) 

  E
ts

iz
 Y

em
ek

le
r 

    

 
Boraniler 

 
Ispanak Boranisi, Pazı Boranisi, Semizotu Boranisi 

Ot 
Kavurmaları 

Arapsaçı Kavurma, Acı Turp Kavurma, Ebegümeci-
Arapsaçı, Kavurma, Ebegümeci Kavurması, Gayır 
Turpu Kavurması, Gelincik(Lale Otu) Kavurması, 
Dalgan (Isırgan Otu) Kavurması, İğnelik Kavurması, 
Karışık Ot Kavurması, Kazcak Kavurması, Körmen 
Kavurması, Sarı Ot Kavurması, Sarmaşık, Semiz Otu 
Kavurması, Sirken Kavurması, Tilkimen(Kedirgen), 
Turp Otu Kavurması 

Sebze 
Kavurmaları  

Börülce Kavurması, Ispanak Kavurması, Ispanak 
Kökü Kavurması, Kabak Kavurması, Karnabahar 
Kavurma, Kereviz Kavurması, Pancar Kavurması, 
Patlıcan Kavurması, Pazı Kavurması, Pırasa 
Kavurması, Soğan Göbeği Kavurması, Soğan 
Kavurması (Şakşuka) 

Mantar 
Kavurmaları 

Çıntar, Doblan, Kulak Mantarı, Kuzu Göbeği 

 
 

Acı Günek Yağlaması, Acı Turp Yağlaması, Akbaldır 
Yağlaması, Akbaldır Ekşilemesi, Arapsaçı Salatası, 
Azman (Filades) Ekşilemesi, Çakal Üzümü 
Ekşilemesi, Deniz Börülcesi Yağlaması, Deniz 



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

21 
 

Haşlamalar 
(Ot 
Yemekleri) 
 
 

Börülcesi Ekşilemesi, Gayır Turpu Yağlaması, 
Gelincik Salatası (Lale Otu),Hardal Yağlaması, 
Hardal Ekşilemesi, İğnelik Yağlaması, 
KerkezEkşilemesi, Labada Salatası, Sarı Ot 
Haşlaması, Semiz Otu Ekşilemesi, Sinap Turpu 
Yağlaması, Sinap Turpu Ekşilemesi, Sirken 
Ekşilemesi, Turp Otu Haşlaması, Turp Otu, Sirken, 
Kayır Turpu, Yabani Hindiba 

 
Haşlamalar 
(Sebzeler) 

Börülce Haşlaması(Teretoru),Ispanak Kökü Salatası, 
Pazı Haşlaması, Taze Bakla 
Ekşilemesi(Teretoru),Taze Fasulye Ekşilemesi 

Haşlama 
(Mantarlar) 

ÇıntarEkşilemesi 

 
Yoğurtlamala
r 
(Otlar) 

Akbaldır Yoğurtlaması, Deniz Börülcesi 
Yoğurtlaması, Gayır Turpu Yoğurtlaması, 
KerkezYoğurtlaması, Semiz Otu Yoğurtlaması 

 
Yoğurtlamala
r 
(Sebze) 

IspanakYoğurtlaması, Karnabahar Yoğurtlaması, 
Papazmancı, Pazı Yoğurtlaması, SebzeYoğurtlama 

Diğer Sebze Yemekleri 

Bamya Yemeği, Bezelye Yemeği, Börülce Yemeği, 
Enginar Yemeği, Kabak Kallesi, Kabak Kıstırması, 
Karnabahar, Kereviz, Patates Oturtma, Patlıcan 
Kallesi, Patlıcan Kıstırması(İmambayıldı),Patlıcan 
Oturtma, Patlıcan Musakka, Pırasa Yemeği, Taze 
Bakla Yemeği, Taze Fasulye, Taze İç BaklaYemeği, 
Yer Elması, Şevket-i Bostan(Etsiz,nohutlu) 

Pilavlar 
Gömeçli Aş, Kabaklı Aş, Kapuska 

Otlardan Yapılan Hamur 
İşleri 
 

Akdarı Bezirmesi, Çaykıma(Çalkama),Dalgan Cızbız, 
Dalgan Çevirmesi, Dığan Pidesi(Pişi), 
,Katmer(Kıstırma, sac böreği), Kızıl Darı Bezirmesi, 
Ot Karması,  Pırasa Böreği, Sac Pidesi, Tuzlamba 
(Karma, Börek) 

Sebzelerden Yapılan 
Hamur İşleri 

Dığan Pidesi(Pişi), Kabak Böreği(Kabak Dolaması), 
Pırasa Böreği, Sac Pidesi 

Çiğ Olarak Tüketilenler 
Cacık, Kaz Ayağı, Keçi Memesi Otu, Kenker, 
Kerdime, Kuzu Kulağı, Mürdümek, Pazı, Roka, Tere 

Salatalar ve Turşular 

Gelin Turşusu(Patlıcan Turşusu),Kapari Turşusu, 
Kırmızı Pancar Turşusu, Yer Elması,Çingen Pilavı 
(Çingen salatası), Semiz Otu Salatası 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Genel olarak Aydın ilinde ot, sebze ve mantar yemekleri sıklıkla tüketilmektedir. Bunun nedeni 

olarak Aydın ilinin elverişli iklimi ve bitki çeşitliliğinin fazlalığı geçmişten süzülerek gelen 

bitki yemekleri kültürünü beraberinde getirmiştir. 

Aydın İlinde Yabani Ot, Sebze-Meyve ve Mantar Yemekleri üzerine Aydın İli merkezi ve 

köylerinden derlenen tez çalışması verilerine göre ilçeler ve köylerdeçok fazla çeşitte yabani ot 

ve sebze yemeği yapıldığı tespit edilmiş olup ilçeler ve köyler arasında yiyecek hazırlama 

tekniklerinde çok büyük farklılıklar olmamakla birlikte uzak ilçeler ve uzak köyler arasında 

belirgin farklılıklar vardır. 

 Deniz kıyısından iç bölgelere doğru gidildikçe bitki yemekleri çeşitliliği azalmakta zeytinyağlı 

yemekler içerisine et konulmaktadır. Kıyı kesimde ot ve sebze yemekleri büyük bir çoğunlukla 

etsiz ve zeytinyağlı olmaktadır. 

Aydın ilinde yiyecek hazırlamada büyük bir çoğunlukla zeytinyağı kullanılmaktadır. 

Yenebilen yabani ot-sebze yemekleri beslenme ve sağlık açısından bakıldığında bunların insan 

beslenmesinde antioksidan kapasitesi ve lif içeriği bakımından önemlidir. 

Daha önce yapılan araştırmalardan Aydın’daki bireylerin deniz ürünlerini ülke geneline kıyasla 

sıklıkla tükettiklerini göz önüne alırsak Aydın İlini ülkemizdeki Akdeniz Mutfağının en başarılı 

temsilcilerinden biri olarak sayabiliriz. Sebze ve ot haşlama yemekleri hazırlanırken 

zeytinyağının sebze ve ot haşlandıktan sonra en son eklenmesi zeytinyağındaki vitamin ve 

 
Tatlılar 

 
İncir Tatlısı, Kabak Tatlısı, Kar Helvası, Zerde 
(ildirşah) 

 
Hoşaf ve Kompostolar 
 

Armut Hoşafı, Ayva Hoşafı, Erik Kompostosu, Elma 
Kompostosu, Kayısı Kompostosu, Kuru Üzüm 
Kompostosu 
Şeftali Kompostosu 

Reçeller ve Pekmezler 
 

Ayva Pekmezi, Ayva Reçeli, Böğürtlen Reçeli, Çilek 
Reçeli,Dut Pekmezi, Erik Reçeli, İncir Pekmezi, 
Karpuz Pekmezi, Karpuz Reçeli, Şeftali Reçeli, Vişne 
Reçeli 

Sıcak İçecekler 
Adaçayı. Biberiye Çayı(Kuş Dili).Karabaş Otu Çayı, 
Mercanköşk Çayı, Mercanköşk Kahvesi 

 
Soğuk İçecekler 

 
Kar Helvası 

 
Baharat Olarak 
Kullanılanlar 

 
Biberiye, Fesleğen, Kara Nane, Kekik, Tarhana Otu 
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antioksidan kaybını engellemektedir. Haşlama yöntemi ile hazırlanan yemekler hafif ve sağlıklı 

oluşuyla Aydın Mutfağının Akdeniz Mutfağını yansıtan başarılı örnekleridir. Aydın kırsalında, 

köylerde bu yemekler ana yemek olarak tüketilmektedir. Akdeniz Beslenme Piramidinin 

tabanında bol hareketli yaşam tarzı yer almakta Aydın’da kırsalda, köylerde tarlada-bahçede 

çalışan kadınlar gün içerisinde özellikle öğle yemeği hazırlamaya pek vakit bulamamakta, 

bağdan bahçeden topladığı otları hemen haşlayıverip tüketmektedir. Yine bu özelliği ile 

Geleneksel Aydın Beslenmesinin Akdeniz Beslenmesine uyumu yüksektir. Bu anlamda 

Geleneksel Aydın Beslenmesi insanlığın somut olmayan kültürel mirasıdır. Korunmalı ve 

gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. 

 Ancak bütün bu olumlu özelliklerine rağmen Aydın Mutfağında yiyecek hazırlamada bazı 

hatalı uygulamalar da göze çarpmaktadır. Bu uygulamalarla ot ve sebze yemekleri sağlığa 

zararlı hale gelebilmektedir. Örneğin kavurma ve kızartmaların Aydın mutfağında bu kadar yer 

tutuyor olması beslenme ve sağlık açısından düşünüldüğünde bir dezavantajdır. 

Sebze ve otların hazırlanması esnasında yapılan hatalı uygulamalar, sağlığa zararlı uygulamalar 

konusunda halk özellikle kadınlar bilinçlendirilmelidir. Örneğin yapılan bu çalışmada sebze ve 

otların pişirme yöntemlerinden vitamin kaybının en az olduğu buharda pişirme yönteminin 

uygulandığına hiç rastlanmamıştır. Kavurma ve kızartmanın zararlı etkileri, haşlama sularının 

dökülmemesi, buharda pişirme vb. konusunda eğitim verilebilir. 

Aydın ili yemek kültürü ile ilgili daha kapsamlı araştırmalar yapılarak, ulusal ve 

uluslarasıgastro-turizm alanında daha fazla tanıtımı yapılmalıdır.Örneğin bu kadar çok sebze 

ve ot yemeği kültürü vegan ve vejeteryan beslenmesinde önemli olup bir tanıtım unsuru olarak 

kullanılabilir. 

KAYNAKÇA 

Aktakka, N. ve Demircan, M. N. (2006). ‘‘Dünden Bugüne Aydın Halk Kültürü’’.Kültür Ve Turizm Bakanlığı 

Yayınları, Dösimm Basımevi, Ankara. 

Arcas M M.,Rivas A., Velasco J., Ortega M., Coballero M A. ve Serrano F O. (2008). Evaluation of 

theMediterraneanDietQuality Index (KIDMED) in childrenandadolescents in SouthernSpain. 

PublicHealthNutrition, 12(9):1408. 

AV.(Aydın Valiliği).(2019). htstp://www.aydin.gov.tr/erişim tarihi: 12/03/2019) 

Aydın, T. (2000). ‘‘Aydın Sofrası. Aydın’ın Yöresel Yemekleri’’.Deniz Basım. Aydın 

Baysal, A. ve Criss, W. (2004). ‘‘Kanseri Tanıyalım’’. Hatiboğlu Yayınevi, Ankara. 

Boskou D. (2009). OliveOil: MinorConstituentsandHealth. New York. CRC Press. 

Chrysohoou, C.,Panagiotakos, D.B., Pitsavos, C., Das, U.N.andStefanadis, C. 2004.  
AdherencetotheMediterraneandietattenuatesinflammationandcoagulation 
process in healthyadults: the ATTICA study. J AmCollCardiol 44(1): 152-8.  



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

24 
 

 

Durlu-Özkaya, F. (2009). Türk Mutfağında Zeytinyağı. “Zeytinyağı”, Ed. Göğüs F., 

Özkaya M.T. ve Otles S., Eflatun Yayınevi,Ankara.s 252. 

Durlu-Özkaya, F. (2008). Zeytinyağı İle Zeytin Yaprağının Mutfakta ve Diğer Alanlarda Kullanımı, 1. Doğu 

Akdeniz Zeytin ve Zeytinyağı Zirvesi, Adana. 

Ertaş Y.ve Gezmen-Karadağ M. (2013). ‘‘Sağlıklı beslenmede Türk mutfak kültürünün yeri’’. Gümüşhane 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. Gümüşhane. 

Faig A B.,Berry E M., Lairon D., Reguant J., Trichopoulou A., Dernini S.(2011). Mediterraneandietpyramidtoday. 

ScienceandculturalUpdates. PublicHealthNutrition, 14(12A): 2774. 

Gönen Kaya, D. (2019). Aydın ili Yabani Ot, Sebze, Meyve ve Mantar Yemekleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek 

Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya. 

Gürcün, Dilek(2011) Aydın İli Turizm Potansiyelinin Analizi.Adnan Menderes Üniversitesi,Sosyal Bilimler 
Enstitüsü,İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi,Aydın 
Halıcı, N.(1981). ‘‘Ege Bölgesi Yemekleri’’. Güven Matbaası, Ankara. 

Kalkan, A. ve Çulha, O. (2017). “Ölmez Ağacın Ölümsüz Lezzetleri’’ Didim’de Zeytin ve Zeytinyağından 

Hazırlanan Yöresel Yiyecekler. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi. 2.Uluslarası Sosyal Bilimler 

Sempozyumu. Antalya. 

Kılıç, N. (2010). Türk mutfağının Ege-Akdeniz karakterinin kültürel ve turistik açıdan incelenmesi: Ayvalık 

örneği. Uzmanlık tezi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara 

Noyan, B. (1990). ‘‘Aydın Yöresine Özel Yemekler’’.Türk Halk Kültürü Araştırmaları (TürkMutfağı Özel 

Sayısı)Öztek Matbaası, Ankara. s.93. 

Oğuz, G. (1968).  Fitocoğrafik Yönüyle Karadeniz . VI. Milli Türk Biyoloji Kongresi Tebliği, İzmir. 

Özdoğan, O.N.(2016). Ege Bölgesi’nin Yöresel Mutfağı, Yöresel Mutfaklar, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 

Eskişehir. 

Panagiotakos,  D.B.,Chrysohoou,  C.,  Pitsavos,  C.  andStefanadis,  C.  2006a.  
Associationbetweentheprevalence  of  obesityandadherencetothe 
Mediterraneandiet: The ATTICA study. Nutrition 22(5): 449-56. 
 
Polat, E. (2018). Aydın ve Mardin İllerinde Yaşayan Bireylerin Beslenme Durumlarının ve Bazı Biokimyasal 

Bulguların Değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik 

Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. .s.63. 

Sağdıç, M. , Böğrekçi, İ. ,Süzer, F. ve Serter, E. (2017). ‘‘Yöresel Bitkilerimiz ve Yemeklerimiz’’. Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, Aydın İl Müdürlüğü Yayınları, Aydın. 

Sofi, F. 2009. TheMediterraneandietrevisited: Evidence of itseffectivenessgrows.  
CurrOpinionCardiol 24(5): 442-6. 
 
TOB.(TarımveOrmanBakanlığı).(2019).https://aydin.tarimorman.gov.tr/Belgeler/erişim tarihi/01/05/2019 

Öğünç, B. (2016). ‘‘Mübadil Lezzetler Didim’’,Boyut Matbaacılık, İstanbul. 

Willett, W.C. 2006. TheMediterraneandiet: Scienceandpractice. PublicHealthNutr 
9(1): 105-10. 
 
Yalçın, G. Z.(2017). ‘‘Bir Öyküdür Yoran’’. Didim Belediyesi Kültür Yayınları. Didim, Aydın. s.133. 
 



 
4th International Congress on Agriculture, Environment and Health 

20-22 May 2021 
 

25 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


