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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
 To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of
“Meeting ID or Personal Link Name” and solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 Moderator - responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer)
section of the session.

Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
 Make sure your computer has a microphone and is working.
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the
congress program.
 If you think there are any deficiencies / spelling mistakes in the program, please inform by
e-mail until April 9, 2021 (17:00) at the latest.
 (All speakers required to be connected to the session 15 min before the session
starts)
 Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the
group discussion and dynamics.

Before you login to Zoom please indicate your name_surname and
HALL number, exp. S1, H-1, ALINA AMANZHOLOVA

Meeting ID: 845 2345 4252
Passcode: 627980
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DATE
14.04.2021

HALL-1
SESSION-1

ANKARA TIME

1500-1700

MODERATOR: DR. KASIM ŞAHİN
AUTHOR

MEETING ID: 845 2345 4252 & PASSCODE: 627980

Zübeyir AĞIRAĞAÇ
Prof. Dr. Şeyda ZORER ÇELEBİ
Kasım ŞAHİN
Kasım ŞAHİN
Erkan Azizoğlu
Muzaffer Mükemre
M. Sait Taylan
Can Yılmaz
Özdemir Adızel
Koksal KARADAS
Ibrahim Hakki
KADIRHANOULLARI
Ayca Nur SAHIN
Koksal KARADAS
Celal BAKCI
Ayca Nur SAHIN
Dilek Doğan
Celalettin Gözüaçık
Nagihan Kılıç
Neslihan Gültekin
Nagihan Kılıç
Dilek Doğan
Neslihan Gültekin
Celalettin Gözüaçık
Celalettin Gözüaçık
Neslihan Gültekin
Nagihan Kılıç
Dilek Doğan
Celalettin Gözüaçık
Nagihan Kılıç
Dilek Doğan
Neslihan Gültekin

ABSTRACT TITLE
THE EFFECT OF URBAN WASTE WATERS ON
HEAVY METALS AND ON SOME NUTRIENT
CONTENTS OF THE CARAMBA PLANT
(LOLIUM MULTIFLOLORUM CV. CARAMBA
THE IMPACT OF SUGAR BEET QUOTA
APPLICATIONS ON SUGAR BEET
PRODUCTION
USE OF LABOR IN THE AGRICULTURE
SECTOR

UNIVERSITY
Van Yüzüncü Yıl University,
Turkey.
Igdır University, Turkey.
Igdır University, Turkey.

A PRELIMINARY STUDY ON FLORA AND
FAUNA OF CILO AND SAT MOUNTAINS
NATIONAL PARK (HAKKARI / TURKEY)

Hakkari University, Turkey.
Van Yüzüncü Yıl University,
Turkey.

DETERMINING THE FACTORS AFFECTING
HAZELNUT YIELD WITH SOME DATA
MINING ALGORITHMS

Igdır University, Turkey.

SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS OF
DAIRY CATTLE FARMS: IĞDIR PROVINCE
EXAMPLE

Igdır University, Turkey.

INSECTS BEING A PROBLEM IN WHEAT
CULTIVATION OF TURKEY AND THEIR
REGIONAL DISTRIBUTIONS

Igdır University, Turkey.

THE PROBLEM INSECTS SPECIES AND
REGIONAL DISTRIBUTIONS IN CORN
BREEDING OF TURKEY

Igdır University, Turkey.

DAMAGE OF THE INDIAN MEAL MOTH,
PLODIA INTERPUNCTELLA (HUBNER)
(LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) ON LINSEED
(LINUM USITATISSIMUM L.)

Igdır University, Turkey.

ENTOMOLOGICAL PROBLEMS AND
SOLUTION PROPOSALS IN AGRICULTURAL
FIELDS OF IĞDIR PROVINCE

Igdır University, Turkey.

IGDIR INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS
April 14-15, 2021. Igdir, Turkey
CONGRESS PROGRAM

DATE
14.04.2021

HALL-2
SESSION-1

ANKARA TIME

1500-1700

MODERATOR: ASSOC. PROF. DR. SUHAP ŞAHİN
MEETING ID: 845 2345 4252 & PASSCODE: 627980

AUTHOR

ABSTRACT TITLE

Salih YILMAZ

EVALUATION OF WATER LOSS RATE AND
IMPACT IN TURKEY

Abderrahim El Moussaouy
M’Hammed Ziane

NOTES ON GENERALIZATIONS OF HOPFIAN
AND CO-HOPFIEN MODULES

Zahiri Yousra
Abrouki Younes
El Hajjaji Souad

FEASIBILITY STUDY OF THE ENERGY
POTENTIAL FROM MOROCCAN SAHARA
ALGAE

Haddou El Ghazi

SIKIRU IBRAHIM-OLESIN
Süleyman Melih AKSOY
Emrah DOKUR
Mehmet KURBAN
Uğur KOYUN
Assoc. Prof. Dr. Suhap ŞAHİN
Nour Elhouda Djoumana
LEMOUNES

PHOTOVOLTAIC PERFORMANCE OF INGAN
QUANTUM WELL SOLAR CELL:
TEMPERATURE AND COMPOSITION
ANALYSIS
INCOME DISTRIBUTION OF THE ADOPTERS
AND NON ADOPTERS OF CROP ROTATION
AND DIVERSITY PRACTICES IN EBONYI
STATE
MECHANICAL SWING PREVENTION
METHODS AND COMPARATIVE ANALYSIS IN
OVERHEAD CRANE SYSTEMS
SIMULATION AND ANALYSIS SOFTWARE
DESIGN FOR AUTOMATIC STORAGE AND
RETRIEVAL SYSTEM (ASRS)
THE PROJECT OF THE UNION CATALOG OF
UNIVERSITY LIBRARIES, AVAIBLE ON AN
ANDROID APPLICATION

UNIVERSITY
Malatya Su ve Kanalizasyon
İdaresi (MASKİ), Malatya, Türkiye
Mohammed First University,
Faculty of sciences Oujda,
Morocco
Mohammed V University in
Rabat, Faculty of Science,
Laboratory of Spectroscopy,
Molecular Modeling, Materials,
Nanomaterial, Water and
Environment, Rabat, Morocco.
2SPME, ENSAM Laboratory,
Hassan II University, Casablanca,
Morocco.
Alex Ekwueme Federal
University, Ndufu-Alike, Ebonyi
State, Nigeria
Bilecik Şeyh Edebali University,
Turkey
Kocaeli University, Turkey.
Baku State University, Azerbaijan
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DATE
14.04.2021

HALL-3
SESSION-1

ANKARA TIME

1500-1700

MODERATOR: PROF. DR. SERAP GÖNCÜ
AUTHOR

MEETING ID: 845 2345 4252 & PASSCODE: 627980

Özcan Dönmez
Assist. Prof. Dr. Emine AŞKAN
Assist. Prof. Dr. Hediye
KUMBASAROĞLU
Özge TEMİZ
Serap GÖNCÜ
Gökhan GÖKÇE
Serap GÖNCÜ
Gökhan GÖKÇE
Sinan KUL
Dinçer DİNÇ
Memiş KESDEK
Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK
Şaban KORDALİ
Mehmet Ramazan BOZHÜYÜK
Gülay ÖZKAN
Esra ÇAPANOĞLU GÜVEN

ABSTRACT TITLE
COMPARATIVE ANALYSIS OF TURKEY WITH
LEADING COUNTRIES IN THE FIELD OF
ORGANIC AGRICULTURE
THE APPROACHES TO FUNCTIONAL FOOD
CONSUMPTION OF ISTANBUL GOZTEPE PROF
SULEYMAN YALCIN CITY HOSPITAL
EMPLOYEES
THE EFFECT OF COAT CHARACTERISTICS ON
MILK AND REPRODUCTION PARAMETER OF
HOLSTEIN COWS IN SUMMER MONTHS
THE EFFECTS OF CALF WEANING ON
HOLSTEIN MALE CALVES BLOOD
PARAMETERS
INVESTIGATION OF THE LAND
CONSOLIDATION PROJECT IMPLEMENTED IN
BAYBURT PROVINCE, DEMİRÖZÜ
TOXICITIES OF ESSENTIAL OILS OF SALVIA
PRATENSIS L. AND SALVIA SCLAREA L.
AGAINST BEAN WEEVIL (ACANTHOSCELIDES
OBTECTUS (SAY, 1831) ADULTS,
DETERMINATION OF BIOACTIVE SUBSTANCE
CONTENT OF DIFFERENT APPLE (Malus
domestica Borkh.) CULTIVARS

Prof. Dr. Ahmet Nedim YÜKSEL
Lect. Dr. Elif TÜRKBOYLARI

USE OF SOLAR PANELS IN WATER BUFFALO
BARNS FOR PROVIDING CLIMATIC
ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Harun ALPTEKİN
Ramazan GÜRBÜZ
Ramazan GÜRBÜZ
Harun ALPTEKİN
Haşim KAYICI

MULCHING IN WEED CONTROL: FROM PAST
TO PRESENT
THE POSSIBILITY OF USING CLIPPED WEED
WASTES AS MULCH MATERIAL IN EGGPLANT
PRODUCTION

UNIVERSITY
Iğdır University, Turkey.
Iğdır University, Turkey.
Erzincan Binali Yıldırım
University, Turkey.
Çukurova Üniversity, Turkey.
Çukurova Üniversity, Turkey.
Bayburt University, Turkey.
Mugla Sıtkı Kocman University,
Turkey.
Igdir University, Turkey.
Igdır University, Turkey.
Istanbul Technical University,
Turkey.
Tekirdağ Namık Kemal
University, Turkey.
Tekirdağ Namık Kemal
University, Turkey.
Igdır University, Turkey.
Igdır University, Turkey.
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DATE
15.04.2021

HALL-1
SESSION-1

ANKARA TIME

1000-1200

MEETING ID: 845 2345 4252 & PASSCODE: 627980

MODERATOR: ASSIST. PROF. DR. ESRA ÖZGÜL
AUTHOR

ABSTRACT TITLE

UNIVERSITY

Assist. Prof. Dr. Esra Özgül
Prof. Dr. Nefise Çağla Tarhan
Prof. Dr. Fatih Boyvat

COMPARISON OF CONTRAST-ENHANCED MR
ANGIOGRAPHY AND DIGITAL SUBTRACTION
ANGIOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF
LOWER EXTREMITY PERIPHERAL ARTERY
DISEASE

Afyonkarahisar Health Sciences
University, Turkey.
Başkent University, Turkey.

Dilek Özge Zincir Erçin
Doğan Erçin

INTERTORACANTERIC FEMUR FRACTURE

Doğan Erçin
Dilek Özge Zincir Erçin

ANTERIOR GLENOHUMERAL DISLOCATION

Dilek Özge Zincir Erçin
Doğan Erçin

SACROILAC JOINT METASTASIS MASKED
WITH TARLOV CYST

Dilek Özge Zincir Erçin
Doğan Erçin

THE EFFECTIVENESS OF NEURAL THERAPY
ADDED TO HOME EXERCISE PROGRAM IN
PERIPHERAL FACIAL PARALYSIS

Ahmet ÜNLÜ
Ahmet ÜNLÜ

93Nb (n,γ) CALCULATION OF DIFFERENTIAL
CROSS SECTION
58Ni (p,xn) CALCULATION OF DIFFERENTIAL
CROSS SECTIONS OF THE REACTION

Derince Education and Research
Hospital, Physical medicine and
rehabilitation, Kocaeli, Turkey.
Kocaeli State Hospital, Emergency
Department, Kocaeli, Turkey.
Derince Education and Research
Hospital, Physical medicine and
rehabilitation, Kocaeli, Turkey.
Kocaeli State Hospital, Emergency
Department, Kocaeli, Turkey.
Derince Education and Research
Hospital, Physical medicine and
rehabilitation, Kocaeli, Turkey.
Kocaeli State Hospital, Emergency
Department, Kocaeli, Turkey.
Derince Education and Research
Hospital, Physical medicine and
rehabilitation, Kocaeli, Turkey.
Kocaeli State Hospital, Emergency
Department, Kocaeli, Turkey.
Antalya Bilim University, Turkey.
Antalya Bilim University, Turkey.
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DATE
15.04.2021

HALL-2
SESSION-1

ANKARA TIME

1000-1200

MODERATOR: DR. ELİF DUYGU KAYA

MEETING ID: 845 2345 4252 & PASSCODE: 627980

AUTHOR
Fırat ARGÜDER
Dilek ÖZTAŞ
Abdullah YILDIZBAŞI
Ergün ERASLAN
Orhan BAYDIR
Dilek ÖZTAŞ
Abdullah YILDIZBAŞI
Ergün ERASLAN
Elif TANER
Hatice KARADAĞ
Hatice KARADAĞ
Elif TANER
N. SOULO
M.BAKOUR
B. LYOUSSI
Z. BENZIANE OUARITINI

Elif Duygu KAYA
Burcu YÜKSEL
Duygu AYDIN
Özlem AKSOY
Khachtib Youssef
Zinelabidine Lalla Hasna
Bouda Said
Haddioui Abdelmajid

ABSTRACT TITLE

UNIVERSITY

EVALUATION OF PROBLEMS IN THE USE OF
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
FOLLOWING COVID-19 PATIENTS

Ankara Yıldırım Beyazıt
University, Turkey.

HEALTH SURVEILLANCE OF EMPLOYEES
AND WORK ENVIRONMENTS IN THE
AVIATION INDUSTRY
PANPTICON’UN GÖRÜNMEYEN KONTROL
MERKEZİ: COVID-19
SALGIN HASTALIKLAR DÖNEMİNDE
ÜLKELERİN UYGULADIKLARI GÖZETİM
POLİTİKALARI: ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE
PHYTOCHEMICAL STUDY AND
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF Syzygium
Aromaticum ESSENTIAL OIL
PARTIAL PURIFICATION AND
CHARACTERISATION OF PEROXIDASE FROM
KAGIZMAN LONG APPLE (Malus domestica L.).
INVESTIGATION OF THE CHANGES AT THE
BIOCHEMICAL LEVEL AFTER APPLYING
LIQUID VERMICOMPOST TO PISUM SATIVUM
SPP EXPOSED TO 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL3-ONE
Genetic diversity, genetic identities and
relationships between four local populations of
Apple (Malus x domestica borkh) in Morocco
revealed by Microsatellite (SSR) markers

Ankara Yıldırım Beyazıt
University, Turkey.
Igdır University, Turkey.
Igdır University, Turkey.
Laboratory of Natural Substances,
Pharmacology, Environment,
Modeling Health and Quality of
Life, Faculty of Sciences, Sidi
Mohamed Ben Abdellah
University (USMBA) -Fez,
Morocco.
Igdır University, Turkey.

Kocaeli University, Turkey.

Laboratory of Biotechnologies and
Valorization of Plant Genetic
Ressources, Faculty of Sciences
and Techniques, Sultan Moulay
Slimane University, B.P. 523, Béni
Mellal, Morocco.

IGDIR INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS
April 14-15, 2021. Igdir, Turkey
CONGRESS PROGRAM

DATE
15.04.2021

HALL-3
SESSION-1

ANKARA TIME

1000-1200

MODERATOR: BOUAFIA WAFFA & GHECHAM ABDELMOUDJIB

MEETING ID: 845 2345 4252 & PASSCODE: 627980

AUTHOR

ABSTRACT TITLE

HAMDANI Anas
CHARAFI Jamal
BOUDA Said
Adiba Atman
RAZOUK Rachid

AGRONOMIC AND BIOCHEMICAL
RESPONSES OF SOME PLUM CULTIVARS
(PRUNUS DOMESTICA L.) UNDER DROUGHT
CONDITIONS IN THE SAISS REGION

Atman ADIBA
Jamal CHARAFI
Abdelamajid HADDIOUI
Anas HAMDANI
Rachid RAZOUK

YIELD, VEGETATIVE AND PHYSIOLOGICAL
TRAITS OF VARIOUS POMEGRANATE
(PUNICA GRANATUM L.) CULTIVARS UNDER
DROUGHT CONDITIONS IN THE SAISS PLAIN

Bouafia Waffa

STUDY OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF
EPHEDRA ALTISSIMA EXTRACTS USING
EIGHT TYPES OF ANTIOXIDANT CAPACITY
METHOD

Ghecham Abdelmoudjib
Bouafia Waffa

VALPROIC ACID, A HISTONE DEACETYLASE
INHIBITOR, DIFFERENTIALLY DECREASE
VIABILITY, IN CACO2 AND LOVO COLON
CANCER CELLS LINES

Amina Goudzal
Abdellah El Aisouq
Fatima En-nahli
Abdelkrim Ouammou

QSAR AND DOCKING MOLECULAR MODELS
TO PREDICT ANTI-CANCER ACTIVITY ON A
SERIES OF AZACALIX [2] ARENE [2]
PYRIMIDINE DERIVATIVES AS ANTICANCER
AGENTS

Ayoub Khaldan
Soukaina Bouamrane
Reda El-mernissi
Abdelouahid Sbai
Mohammed Bouachrine
Tahar Lakhlifi

QSAR study of α-glucosidase inhibitors for
benzimidazole bearing bis-Schiff bases using
CoMFA, CoMSIA, and molecular docking

UNIVERSITY
Laboratory of Biotechnology and
Valorization of Plant Genetic
Resources, Faculty of Sciences and
Techniques, University of Sultan
Moulay Slimane, BP 523, Beni
Mellal, Morocco
National Agricultural Research
Institute, BP 578, Meknes,
Morocco
National Agricultural Research
Institute, BP 578, Meknes,
Morocco.
Laboratory of Biotechnology and
Valorisation of Plant Genetic
Resources, Faculty of Sciences and
Techniques, University of Sultan
Moulay Slimane, BP 523, Beni
Mellal, Morocco
Biotechnology Laboratory of
Bioactive Molecules and Cellular
Physiopathology, Faculty of
natural sciences and life,
University of Batna 2, 05000 Batna,
Algeria.
Biotechnology Laboratory of
Bioactive Molecules and Cellular
Physiopathology, Faculty of
natural sciences and life,
University of Batna 2, 05000 Batna,
Algeria.
Faculty of Sciences Dhar El
Mahraz, Sidi Mohamed Ben
Abdellah University, Fez,
Morocco.
LPME laboratory,Faculty of
sciences and technology Sidi
Mohamed Ben Abdellah
University, Fez, Morocco.
MCNS laboratory,faculty of
sciences, Moulay Ismail
university, Meknes, Morocco.
Molecular Chemistry and Natural
Substances Laboratory, Faculty of
Science, Moulay Ismail University
of Meknes, Morocco
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Ayoub Khaldan
Soukaina Bouamrane
Reda El-mernissi
Abdelouahid Sbai
Mohammed Bouachrine
Tahar Lakhlifi

3D-QSAR, molecular docking and ADMET
properties of novel triazole derivatives against
candida albican

Abdelilah Toughzaoui
Abdellah El Aissouq
Oussama chedadi
Mohammed Bouachrine
Abdelkrim Ouammou

COMFA and COMSIA Analysis of novel 2,3,4,9tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b] indole triazole
derivatives as potent TRPV1 antagonists

BOUHAMZA Abdelkader
OUTEMSAA Omar
EL FARISSI Omar

PREDICTION OF THE UNCERTAINTY OF
POSITION OF THE TERMINAL OF AN
ARTICULATED SYSTEM WITH CLEARANCE,
FORMED BY TWO SEGMENTS

Molecular Chemistry and Natural
Substances Laboratory, Faculty of
Science, Moulay Ismail University
of Meknes, Morocco
LIMOME Laboratory, Faculty of
Sciences Dhar El Mahraz, Sidi
Mohamed Ben Abdellah
University, Fez, Morocco.
L PME aboratory, Faculty of
Sciences and Technology, Sidi
Mohamed Ben Abdellah
University, Fez, Morocco.
MCNS Laboratory, Faculty of
sciences, Moulay Ismail
University, Meknes, Morocco.
University Ibn Zohr
National School of Applied
Sciences - ENSA
-Agadir- Morocco
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DATE
15.04.2021

HALL-4
SESSION-1

ANKARA TIME

1000-1200

MODERATOR: DR. MUSTAFA HAMAMCI

MEETING ID: 845 2345 4252 & PASSCODE: 627980

AUTHOR

ABSTRACT TITLE

UNIVERSITY

Houssam SABBABI

ANGULAR AND DISTOTION MEASUREMENT OF
WELDED JOINT OF S960QL, S690QL, S500MC

Demet SAATÇİ
Prof. Dr. Kasım YENİGÜN

DETERMINATION OF RISKY AREAS OF
KARAKOYUN RIVER USING
FLOOD RISK ANALYSIS IN ŞANLIURFA CENTRAL
DISTRICT

PhD Student, University of Miskolc,
Faculty of Mechanical Engineering
and Informatics, Department of
Material Science and Technology,
Miskolc, Hungary.

Dr. Bekir ÇIRAK
Mehmet Onur OĞULATA
Sezgin ESER
Arife PINAR
Abdullah ÖZDAL
Dr. Bekir ÇIRAK
Mehmet Onur OĞULATA
Sezgin ESER
Arife PINAR
Abdullah ÖZDAL
Meknassi Raid
Prof. Dr. Miklóc Tisza
Fatıh ODABAS
Cemil AKCAY
Mirali CAFERLİ

Prof. Dr. Rasim BEHÇET
Lect. Ahmet YAKIN

Prof. Dr. Rasim BEHÇET
Lect. Ahmet YAKIN
Ferhuda BİRGE
Mustafa HAMAMCI

Harran University, Turkey.
Kastamonu University, Turkey.

CONTROL OF EXTRUDER TEMPERATURE WITH
PID IN WIRE COATING TECHNIQUE

Karamanoglu Mehmetbey
University.

EMPIRICAL STUDY FOR COATING QUALITY IN
THE WIRE COATING PROCESS

Karamanoglu Mehmetbey
University.

COMPARISON STUDY BETWEEN TBF AND Q&P
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ÖZET
Gelişen teknoloji, bir yandan insanların daha rahat yaşamasını sağlarken diğer yandan
beraberinde bir takım olumsuzlukları da getirmektedir. Taşıtlarda kullanılan fosil kökenli
yakıtların yakın gelecekte tükenecek olması, bilim adamlarını hem alternatif motorlu taşıtlar
hem de alternatif yakıtlar ile ilgili araştırmaya sevk etmiştir. Çevreye duyarlı alternatif motorlu
taşıtlar; hibrit taşıtlar, elektrikli taşıtlar ve güneş enerjili taşıtlar şeklinde sıralanırken taşıtlarda
kullanılan alternatif yakıtlar da çevreye duyarlı yakıtlar olarak bilinen biyoyakıtlar ile alkol (
etanol, metanol, bütanol vb.) ve hidrojen katkılı yakıtlar şeklinde sıralanabilirler. Bu çalışmada,
farklı tür yakıtların motor performans ve emisyonları üzerindeki etkilerini incelemek üzere üç
çeşit yakıt benzinli bir motorda test edilmiştir. Bunlar; saf benzin, M5 karışım yakıtı ( hacimsel
olarak % 5 metanol ve %95 benzin) ve MS5 karışım yakıtı (hacimsel olarak %5 sodyum
borhidrür katkılı metanol çözeltisi ve %95 benzin)'ndan oluşmaktadır.
Motorda test
sonuçlarından elde edilen değerler birbirleri ile karşılaştırıldığında, saf benzine göre M5 ve
MS5 karışım yakıtların CO emisyonları sırasıyla % 26.17 ve % 15 azalırken HC emisyonları
sırasıyla % 14.86 ; % 13.52 artmıştır. Bununla beraber NOx emisyonlarında %44.82 ve %32.79
artma, CO2 emisyonlarında % 11.38 ve % 9.13 artma meydana gelmiştir. Ayrıca motor
momentinde sırasıyla % 1.27 ve % 0,64 artma, özgül yakıt tüketiminde %5,05 ve %7,63 artma
olmuştur. Motor gücü değerlerinde de M5 karışım yakıtlı motor gücü saf benzin yakıtlı motor
gücüne göre %1,44 artarken MS5 yakıtlı motor gücü % 0,36 azalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Metanol, Sodyum Borhidrür, Motor Performansı, Egzoz Emisyonu
ABSTRACT
Developing technology, on the one hand, enables people to live more comfortably, on the other
hand, it brings some negativities with it. The fact that fossil-based fuels used in vehicles will
be depleted in the near future has prompted scientists to research both alternative motor vehicles
and alternative fuels. Environment friendly alternative motor vehicles; While hybrid vehicles
are listed as electric vehicles and solar-powered vehicles, alternative fuels used in vehicles can
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be listed as biofuels known as environmentally friendly fuels, alcohol (ethanol, methanol,
butanol, etc.) and hydrogen-added fuels. In this study, three types of fuels were tested in a
gasoline engine to examine the effects of different types of fuels on engine performance and
emissions. These; It consists of pure gasoline, M5 mixed fuel (5% methanol and 95% gasoline
by volume) and MS5 mixed fuel (5% sodium borohydride added methanol solution and 95%
gasoline by volume). When the values obtained from the test results in the engine are compared
with each other, CO emissions of M5 and MS5 blended fuels decreased by 26.17% and 15%,
respectively, compared to pure gasoline, while HC emissions were 14.86%, respectively;
Increased by 13.52%. However, there was an increase of 44.82% and 32.79% in NOx emissions
and an increase of 11.38% and 9.13% in CO2 emissions. In addition, there was 1.27% and
0.64% increase in engine torque, 5.05% and 7.63% increase in specific fuel consumption,
respectively. In terms of engine power values, while M5 mixed fuel engine power increased by
1.44% compared to pure petrol engine power, MS5 fuel engine power decreased by 0.36%.
Keywords: Methanol, Sodium Borohydride, Engine Performance, Exhaust Emission
Semboller ve Kısaltmalar
C8H18
Benzin
Ethanol
C2H6O
B100
Saf Benzin
CH3OH
Metanol
M5
%95 benzin + %5 metanol
MS5
%95 benzin + %5 Sodyum borhidrür katkılı metanol çözeltisi
HC
Hidrokarbon [ppm]
NOx
Azotoksit [ppm]
CO
Karbonmonoksit [%]
Karbondioksit [%]
CO2
n
Motor devir sayısı [1/min]
ÖYT
Özgül yakıt tüketimi [g/kWh]
LHV
Alt ısıl değer
CGP
Silindir gaz basıncı [kPa]
HRR
Maksimum ısı yayma oranı
GİRİŞ
Taşıt kullanımında yakıt ekonomisi ve motor performansı önemli kriterler arasındadır.
Teknolojideki ilerlemeler yakıt ekonomisini ve taşıt güvenliğini ön plana aldığında yeni
teknolojiye sahip ulaşım araçlarını da, beraberinde getirmiştir. Günümüz de bu araçlara güneş
enerjili, hibrit, elektrikli, hidrojen yakıtlı araçları örnek vermek mümkündür. Hem küresel
ısınmanın önüne geçmek hem de günümüz araçlarında kullanılan fosil kökenli yakıtlara
alternatif olabilecek çevreye duyarlı, temiz ve yenilenebilir yakıtlar elde etmek için bilim
adamları, yoğun bir çaba sarf etmektedirler. İçten yanmalı motorlarda fosil kökenli yakıtların
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yerine kullanılabilecek yakıtlardan biride alkol türevli yakıtlardır. Günümüzde taşıt kaynaklı
zararlı egzoz emisyonları azaltmak amacıyla en çok kullanılan yakıtlar arasında etanol ve
metanol yer almaktadır. Uçucu, renksiz ve zehirli bir sıvı olan metanol, eskiden odunların
damıtılma işlemine tabi tutulduktan sonra elde edilirken günümüzde, hidrojen ve
karbonmonoksidin yüksek basınç ve sıcaklığı altında üretilmektedir. Metil alkol olarak da
isimlendirilen metanolün kimyasal formülü CH3OH şeklindedir.
Etanol ve metanol, hem saf halde hem de benzine belirli oranlarda ilave edilerek benzinli
motorlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarını düşürmekle kalmayıp aynı zamanda yanma
verimi ve motor performansını arttırabilmektedir. Alkoller, içerisinde bulundurdukları oksijen
miktarının yüksek olması, gizli buharlaşma ısısı, alev hızı ve tam yanma gibi olumlu
özelliklerinden dolayı benzinli motorlarda hiçbir değişiklik yapılmadan yakıt olarak
kullanılmaktadırlar (Badwal ve diğerleri, 2015; Sileghem ve diğerleri, 2015; Demirbaş ve
diğerleri, 2007; Eyidoğan ve diğerleri, 2011). Metanol; odun, kömür, doğalgaz vb. gibi
maddelerin yüksek basınç ve sıcaklık altında damıtılması yöntemi ile üretilirken, etanol; şeker
kamışı, şeker pancarı, odun, mısır vb. gibi tarımsal biyokütle kaynaklı ürünlerinden elde
edilmektedir. Fermantasyon ve damıtma yöntemiyle biyokütle kaynaklarından üretilen etanol,
günümüz içten yanmalı benzinli motorlar için en uygun alternatif yakıttır. Benzine göre daha
yüksek oktan sayısına sahip olan etanol, alkol ile çalışan motorların sıkıştırma oranını
artırdığından dolayı termal verimi de artırmaktadır (Balki ve diğerleri, 2014; Masum ve
diğerleri, 2013).
Taşıtlarda kullanılan yakıtların özelliklerini iyileştirmek ve bu yakıtların çevre ve insan sağlığı
üzerindeki zararlı etkilerini azaltmak amacı ile son zamanlarda birçok bilimsel çalışma
yapılmıştır. Hsieh ve arkadaşları (Hsieh ve diğerleri, 2002), farklı oranlardaki etanol-benzin
karışımlarını benzinli bir motorda test ederek karışım yakıtların motor performans ve egzoz
emisyonları üzerindeki etkilerini incelemişler. Elde edilen test sonuçlarına göre karışım
içerisindeki etanol miktarının artması ile motor torku ve özgül yakıt tüketimi artarken karışım
içerisindeki etanol miktarının artması ile oluşan fakir karışımdan dolayı yanmamış HC ve CO
emisyonlarının azaldığı gözlenmiştir.
Farklı motor hızlarında benzin, etanol ve metanolün yakıt olarak kullanıldığı buji ateşlemeli bir
motorda yakıtların motor performansı, yanma özellikleri ve egzoz emisyonları üzerindeki
etkileri incelenmiştir (Balki ve diğerleri, 2014). Mevcut çalışmada; her üç yakıt için maksimum
motor momentine 2400 dev/dak (rpm)'da ulaşıldığı ve motorun metanol ile çalıştırılmasında en
yüksek momenti olan 11,76 Nm’lik değer elde edildiği ve motorda alkol yakıtların kullanımı
ile yanma veriminin arttığı belirtilmiştir. Ayrıca metanol ve etanolün daha düşük LHV'si
nedeniyle ÖYT'yi önemli ölçüde artırdığı gözlenmiştir. Etanol ve metanol yakıt olarak
kullanıldığı motorda özgül yakıt tüketimin benzinli motora kıyasla sırasıyla % 58 ve% 84 artış
olduğu belirtilmiştir. Bununla beraber, etanol ve metanol ile çalıştırılan motorun benzin çalışan
motora göre daha yüksek yanma verimlerine sahip olduğu görülmüş ve alkollü yakıtlar için,
CGP'lerin ve HRR'nin benzine göre daha erken gerçekleştiği doğrulanmıştır. Alkollü yakıtların
yüksek motor devirlerinde daha iyi performans göstermesi nedeniyle düşük güçte benzin yerine
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alkollü yakıt kullanımının, motorda NOx, HC ve CO emisyonlarında azalmaya sebep olduğu
ve gelişmiş yanma nedeniyle de CO2 emisyonunda artış olduğu görülmüştür. Test motorunda
yakıt olarak metanolün kullanılması ile NOx, CO ve HC emisyonlarının sırası ile % 21.25, %
21.6.6 ve 13.13.6 oranında azalmanın meydana geldiği ve CO2 emisyonunda da % 4,4’lük
artışın olduğu gözlenmiştir. Motorda yakıt olarak metanolün kullanılması ile de NOx, CO ve
HC emisyonlarının sırası ile % 49, % 47.6 ve 22.6 oranında azaldığı ve CO2 emisyonunda da
% 2.51 lik artış olduğu görülmüştür (Balki ve diğerleri, 2014). Benzin, etanol-benzin ve
metanol-benzin karışımlarının benzinli motora sahip bir araçta yakıt olarak kullanıldığı
çalışmada (Özsezen ve Çanakçı, 2011), araç performansı ve egzoz emisyonları üzerindeki
etkilerini incelemiştir. Şasi dinamometresinde yapılan deney sonuçlarına göre, benzin ile
çalışan araca göre alkol-benzin karışımları ile çalışan aracın tekerlek gücü ve BSFC'de hafif bir
artış meydana geldiği gözlenmiştir (Hsieh ve diğerleri, 2002),
Bu çalışmada, %5 metanol ve %95 benzin homojen olarak karıştırılarak,
M5 olarak
adlandırılan yakıt ile %5 metanol içerisinde çözünmüş sodyum borhidrür çözeltisi % 95 benzin
ile homojen olarak karıştırılmasıyla MS5 olarak adlandırılan karışım yakıtlar elde edilmiştir.
Elde edilen karışım yakıtlar, tek silindirli su soğutmalı benzinli bir motorda önce benzin yakıtı
test edilerek motor performansı ve egzoz emisyonları ölçülmüş ardından M5 ve MS5 olarak
adlandırılan karışım yakıtlar deney motorunda test edilerek yakıtların motor performansı ve
egzoz emisyonlarına etkisi araştırılmıştır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Sodyum Borhidrür (NaBH4)
Kimyasal formülü NaBH4 şeklinde olan sodyum borhidrür, günümüzde içerisinde
bulundurduğu hidrojenden dolayı hidrojen depolama ve taşıma sistemlerinin oluşturulmasında
büyük bir öneme sahiptir. Hidrojen üretimi için yüksek seviyede hidrojen depolama
yoğunluğuna sahip olan saf NaBH4 ağırlıkça %10.8 hidrojen içermektedir (Yılmaz ve Şevki,
2017).
Metanol
Benzine göre ısıl değeri düşük, saydam, renksiz, kendi kendine tutuşma eğilimi düşük, kokusu
hafif, buharlaşma ısısı yüksek olan metanol, soğukta ilk hareketi zorlaştırmasına karşın
volümetrik verimi arttırır özelliktedir. Nem tutma özelliğine istinaden içerisinde bulunabilecek
su nedeniyle yakıt sistemlerinde korozyona neden olabilir.
NaBH4 Katkılı Karışım Yakıtlar
Bu çalışmada, içten yanmalı benzinli motorlarda kullanılan yakıtlara alternatif olabilecek düşük
emisyonlu karışım yakıtların üretilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda benzinli bir
motorda test etmek amacıyla sodyum bor hidrür, metanol ve benzinden oluşan üç farklı
hammadde kullanılarak, Şekil 1 de gösterildiği gibi karışım yakıtlar (M5, MS5)
oluşturulmuştur.

4

SODYUM BORHİDRÜR
(NaBH4)

METANOL
CH3OH

BENZİN
(B100)

CH3OH + NaBH4
ÇÖZELTİSİ
MS5

METANOL
CH3OH

M5

Şekil 1. Karışım yakıtların akış diyagramı
Motor Deneyleri
Deneyler, Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği laboratuvarlarında yapılmıştır. Deneysel
çalışma için tek silindirli, buji ateşlemeli, su soğutmalı deney motoru kullanılmıştır. Deneylerde
kullanılan motorun teknik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Deneylerin yapılışı şu şekilde gerçekleştirilmiştir: Test motoru önce benzinle çalıştırılarak
motor kararlı rejime geldikten sonra yapılmaya başlanmış deneyler 3 kez tekrarlanmış ve
aritmetik ortalaması alınmıştır. Deneysel çalışmada motor tam yükte 1400 d/d, 1800 d/d, 2200
d/d, 2600 d/d, 3000 d/d hızlarında çalıştırılmıştır.
Tablo 1. Test motorunun özellikleri
Özellik

Motor

Marka

Ricardo Hydra

Silindir sayısı

1

Sıkıştırma oranı

10:1

Maksimum hız (min-1)

5400

Maksimum güç (kW)

15kW, 5400 1/min de

Minimum hız (min-1)

1200

Silindir çapı (mm)

80,26

Silindir kurs (mm)

88,90

Supap sistemi

Üstten kamlı iki supap

Yakıt sistemi

Port tipi enjeksiyon

Soğutma sistemi

Sıvı soğutmalı

Deney düzeneğinin şematik görünümü Şekil 2’de verilmiştir. Deneylerde motor performansının
ölçülmesi için 6500d/d motor devrinde 30kW gücü da absorbe edebilen, McClure marka
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elektrikli tip dinamometre kullanılmıştır. Test sisteminde yakıt tüketimi, analog olarak kayıt
edilmiş ancak motor momenti ve motor yağ sıcaklığı, egzoz sıcaklığı dijital olarak kayıt
edilmiştir. Yakıt deposu 0,01g hassasiyetindeki terazi üzerine yerleştirilmiş ve motorun 60
saniyede tükettiği yakıt verisi kaydedilmiştir.

Şekil 2. Deney Düzeneği
Test yakıtlarının egzoz emisyonlarını ölçmek için teknik özellikleri Tablo 2’de verilmiş olan
Bosch firmasının BEA 060 Model egzoz gaz analiz cihazı kullanılmıştır.
Tablo 2. Egzoz gazı cihazı özellikleri
Parametre

Ölçme aralığı

Hassasiyet

CO (%)

0-10

0.001

CO2 (%)

0-18

0.01

HC (ppm)

0-9999

1ppm

O2 (%)

0-22

0.01

NOx (ppm)

0-5000

1ppm

Lambda

0,5-9,9999
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BULGULAR
29

B100

Motor Momenti (Nm)

28

M5

27

MS5

26
25
24
23
22
21
20

19
1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

Motor Devri (d/d)

Şekil 3. Motor momentinin motor devrine bağlı değişimi
Taşıtın hareket halinde iken karşılaştığı iç ve dış direnç kuvvetlerini yenmesi ve taşıtın çabucak
hızlanabilmesi için ilk harekette momentin yüksek olması istenir. Şekil 3 incelendiğinde M5 ve
MS5 yakıtlarından elde edilen momentler B100 yakıtından elde edilen momente göre daha
yüksektir. Tüm motor devirleri için M5 yakıtının momenti, B100 ve MS5 yakıtlarının
momentine göre daha yüksek olmuştur. Motor hızı arttıkça taşıt için gerekli olan motor gücü
artacağından motor momenti de azalır. Şekilden de görüldüğü gibi düşük motor hızlarında
motor torku 2000 d/d ya kadar artmakta ve bu devirden sonra motor hızı arttıkça bütün yakıtlar
için motor momenti azalmıştır.
8
7,5

Motor Gücü (kW)

7
6,5
6
5,5
5

B100

4,5

M5

4

MS5

3,5

3
1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

Motor Devri (d/d)

Şekil 4. Motor gücünün motor devrine bağlı değişimi
Şekil 4’de motor gücünün motor devrine bağlı değişimi görülmektedir. Bütün motor devirleri
değerlendirildiğinde tüm yakıtların motor güçleri 2400 devire kadar fazla bir değişim
göstermezken bu devirden farklılıklar meydana gelmiştir. Tüm motor devirlerinin ortalaması
alındığında M5 ve MS5 yakıtlarının motor gücü B100 yakıtının motor gücüne göre sırasıyla
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%1,44 artma ve % 0,36 azalma meydana gelmiştir. Motor gücü en yüksek 3000d/d da M5
yakıtının kullanılmasıyla 7,414 kW olarak tespit edilmiştir.
B100

Özgül Yakıt Tüketimi (g/kWh)

450

M5
400

MS5

350
300
250
200
1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

Motor Devri (d/d)

Şekil 5. Özgül yakıt tüketiminin motor devrine bağlı değişimi
Şekil 5 de test yakıtların özgül yakıt tüketimi motor hızına göre değişimi verilmiştir. 1400d/d
motor devrinde M5 yakıtının özgül yakıt tüketimi 429,476 g/kWh, MS5 yakıtının 432,205
g/kWh ve B100 yakıtının aynı motor devri için özgül yakıt tüketimi 427,112 g/kWh olarak
gerçekleşmiştir. Şekil 5 incelendiğinde en düşük özgül yakıt tüketimi 2600d/d da B100
yakıtıyla 259,22 g/kWh olmuştur. Özgül yakıt tüketimi tüm motor hızlarındaki yakıt
tüketimlerinin ortalaması alındığında M5, MS5 yakıtlarının özgül yakıt tüketimi B100 yakıtının
özgül yakıt tüketimiyle kıyaslandığında sırasıyla % 2,34 ve % 5,34 artmıştır.
3,5

B100

3

M5
MS5

CO (%)

2,5
2
1,5
1
0,5

0
1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

Motor Devri (d/d)

Şekil 6. CO’in motor devrine bağlı değişimi
Şekil 6’de CO emisyonunun motor devrine bağlı değişimi görülmektedir. Motorlu taşıtlardan
kaynaklanan başlıca zararlı egzoz emisyonlar; CO, CO2, NOx, HC’ dır. Tüm motor devirlerinde
en yüksek CO emisyonları motor benzin ile çalıştırılması ile elde edilmiştir. Karışım yakıtların
CO emisyonları benzin ile kıyaslandığında, benzinli çalışmaya göre CO emisyonu bütün motor
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devirlerinde azalmıştır. CO emisyonu en az M5 yakıtı ile elde edilirken en fazla CO emisyonu
B100 yakıtı ile elde edilmiştir.
650

B100
M5

550

MS5

HC (ppm)

450
350
250
150
50
1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

Motor Devri (d/d)

Şekil 7. HC’nun motor devrine bağlı değişimi
Fosil yakıtların eksik yanması, yanma olayının tam olarak gerçekleşmemesi veya yakıtın
tutuşamamasından kaynaklanan HC emisyonu motora giren yakıt miktarının yaklaşık olarak
%1-1,5’ini oluştururlar. Şekil 7’de motor devrine göre test yakıtların HC emisyonlarının
değişimi verilmiştir. Grafik incelendiğinde, M5 ve MS5 karışım yakıtların HC emisyonu B100
yakıtına göre daha yüksek elde edilmiştir. Tüm motor hızlarında M5 ve MS5 karışım yakıtların
HC emisyonları B100 yakıtının HC emisyonuna göre artmıştır. En yüksek HC emisyonu
1400d/d motor devrinde M5 yakıtı ile 631 ppm olarak ölçülürken, en düşük HC emisyonu 2600
d/d motor devrinde B100 yakıtı ile elde edilmiştir.
SONUÇ
Benzin ile katkılı karışım yakıtların deney motorunda test edilmesi ile elde edilen sonuçlar
dikkate alındığında;
1.
M5 ve MS5 karışım yakıtların motor momenti B100 yakıtına göre daha yüksek olduğu
olmuştur. Tüm motor devirlerinde ölçülen momentlerin ortalaması alındığında M5 ve MS5
karışım yakıtların momentleri B100 yakıtının momentine göre sırasıyla %1,278 ve % 0,647
artmıştır.
2.
Düşük motor devirlerinde tüm yakıtların motor gücü artarken yüksek motor hızlarında
farklılıklar meydana gelmiştir.
3.
Motor tam gaz altında çalışırken minimum özgül yakıt tüketimi 2600 d/d’da B100
yakıtının kullanılmasıyla 229,82 g/kWh olarak gerçekleşirken. Aynı motor devrinde M5 ve
MS5 yakıtlarının özgül yakıt tüketimi ise sırasıyla 244,428 g/kWh ve 252,811 g/kWh olarak
gerçekleşmiştir.
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4.
M5 ve MS5 katkılı yakıtların motorda test edilmesi ile B100 yakıtına göre, tüm motor
hızlarının ortalaması alındığında sırasıyla % 26,17 ve % 15 CO emisyonu azalmıştır.
5.
HC emisyonu en yüksek M5 yakıtı ile 1400d/d motor devrinde elde edildi. M5 ve MS5
yakıtlarının HC emisyonları B100 yakıtının HC emisyonu ile kıyaslandığında sırasıyla %14,86,
%13,52 artmıştır.
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ETANOL VE METANOLÜN BENZİN YAKITI İLE KARIŞTIRILARAK
YAKITLARIN İÇTEN YANMALI BENZİNLİ BİR MOTORDA
KULLANILMASININ MOTOR PERFORMANSI VE EGZOZ EMİSYONLARINA
ETKİSİ
BY BLEND ETHANOL AND METHANOL WITH GASOLINE FUEL IN A GASOLINE
ENGINE WITH INTERNAL COMBUSTION OF FUELS ENGINE PERFORMANCE AND
EXHAUST OF USING EFFECT ON EMISSIONS
Prof. Dr. Rasim BEHÇET
İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,
Malatya.
ORCID NO: 0000-0002-6897-3066
Öğr. Gör. Ahmet YAKIN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma
Teknolojileri Bölümü, Van.
ORCID NO: 0000-0001-6716-2811
ÖZET
Hava coğrafik olarak sınırlandırılamadığından hava kirliliği sadece bir ülkenin değil tüm
dünyanın sorunudur. Hava kirliliği iş yerlerinden, evlerden, fabrikalardan kaynaklandığı gibi
hava kirliliğine sebep olan faktörlerin başında taşıt kaynaklı hava kirliliği gelmektedir.
Özellikle hava, kara ve deniz araçlarından çevreye atılan zararlı emisyonlar hem çevreye hem
de insanlara ciddi anlamda zarar vermektedir. Bu kirlilik araçlarda kullanılan fosil yakıtların
tam olarak yakılamamasından kaynaklanmaktadır. Bilim insanları hem fosil kökenli yakıtların
yakın gelecekte tükenecek olması endişesi, hem de çevre ve insana verdiği zararlardan dolayı
alternatif yakıtlar üzerinde çalışmalar yapmaktadırlar. Alternatif yakıt olarak günümüzde
taşıtlarda fosil kökenli yakıtların yerine kullanılan alkol kökenli yakıtlar olarak etanol ve
metanol en yaygın yakıtlardır.
Bu çalışmada, saf benzin içerisine hacimsel olarak %30 oranında metanol ilave edilmesi ile
M30 olarak isimlendirilen karışım yakıt ve yine saf benzin içerisine hacimsel olarak %30
oranında etanol ilave edilmesi ile E30 olarak isimlendirilen karışım yakıtlar oluşturulmuştur.
Bu yakıtlar, içten yanmalı benzinli bir motorda test edilmiş ve yakıtların motor performans ve
egzoz emisyonlarına etkisi benzin ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. M30 ve E30 karışım
yakıtlarının benzinli motor ile kıyaslandığında sırasıyla, CO emisyonlarında % 33,42 ; %
14,78 azalma, HC emisyonlarında % 4,65 ; % 8,17 azalma, NOx emisyonlarında %37,04 ;
%6,03 artma, CO2 emisyonlarında % 14,78; % 6,78 artma, motor gücünde % 2,04 ; % 3,80
azalma, motor momentinde % 1,22; % 2,20 azalma ve özgül yakıt tüketimlerinde de % 4,48 ;
% 7,37 artma meydana gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Metanol, etanol, motor performansı, egzoz emisyonu
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ABSTRACT
Since the air cannot be geographically limited, air pollution is a problem not only for one
country but for the whole world. Air pollution is caused by workplaces, houses and factories,
as well as vehicle-borne air pollution. Harmful emissions, especially from air, land and sea
vehicles, seriously harm both the environment and people. This pollution is due to the fact
that fossil fuels used in vehicles cannot be fully burned. Scientists are working on alternative
fuels both because of the concern that fossil-based fuels will be depleted in the near future and
because of the harm they cause to the environment and human beings. Ethanol and methanol
are the most common fuels as alcohol-based fuels, which are used instead of fossil-based
fuels in vehicles today as alternative fuels.
In this study, by adding 30% methanol by volume into pure gasoline, mixed fuel named as
M30 and by adding 30% by volume ethanol into pure gasoline, mixed fuels named E30 were
formed. These fuels were tested in an internal combustion gasoline engine and the effects of
fuels on engine performance and exhaust emissions were compared with gasoline. The CO
emissions of M30 and E30 blended fuels compared to gasoline engines are 33.42%,
respectively; 14.78% reduction, 4.65% HC emissions; 8.17% reduction, 37.04% in NOx
emissions; 6.03% increase in CO2 emissions, 14.78%; 6.78% increase, 2.04% motor power;
3.80% reduction, 1.22% in motor torque; 2.20% reduction and 4.48% in specific fuel
consumption; 7.37% increase occurred.
Keywords: Methanol, ethanol, engine performance, exhaust emission
Semboller ve Kısaltmalar
Benzin
C8H18
C2H6O
Ethanol
B100
Benzin
CH4OH
Metanol
E30
%70 benzin + %30 etanol
M30
%70 benzin + %30 metanol
HC
Hidrokarbon [ppm]
NOx
Azotoksit [ppm]
CO
Karbonmonoksit [%]
CO2
Karbondioksit [%]
n
Motor devir sayısı [1/min]
Me
Motor momenti [Nm]
be
Özgül yakıt tüketimi [g/kWh]
ÖYT
Özgül yakıt tüketimi [g/kWh]
Pe
Motor gücü [kW]
LHV
Alt ısıl değer [kJ/kg]
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GİRİŞ
Ulaşım araçlarının zararlı egzoz emisyonları küresel ısınmaya sebep olan faktörlerin başında
gelmektedir. Zararlı egzoz emisyonlarını azaltmak için taşıtlarda kullanılan çeşitli sistemler
bulunmaktadır. Küresel ısınmaya sebep olan taşıt kaynaklı egzoz emisyonlarının azaltılması
için ya alternatif motorların taşıtlarda kullanılması ya da alternatif yakıtların taşıtlarda
kullanılması gerekmektedir. Alternatif taşıtlar olarak, hibrit, elektrikli, güneş enerjili v.b.
taşıtlar bulunmaktadır. Alternatif yakıtlar olarak hidrojen ve alkol türevi yakıtlar
bulunmaktadır. Bu yakıtlar zararlı egzoz emisyonlarında iyileşmeler meydana getirmektedir.
Alkol türevi yakıtlar olarak etanol ve metanol saf halde veya katkı halinde benzin ve dizel
yakıtına katılarak kullanılmaktadır. Etanol ve metanol, hem saf halde hem de benzine belirli
oranlarda ilave edilerek benzinli motorlardan kaynaklanan egzoz emisyonlarını düşürmekle
kalmayıp aynı zamanda yanma verimi ve motor performansını arttırabilmektedir. Alkollerin
içerisindeki oksijen miktarının yüksek olması, gizli buharlaşma ısısı, alev hızı ve tam yanma
gibi olumlu özelliklerinden dolayı benzinli motorlarda hiçbir değişiklik yapılmadan yakıt
olarak kullanılmaktadırlar (Badwal ve diğerleri, 2015; Sileghem ve diğerleri, 2015; Demirbaş
ve diğerleri, 2007; Eyidoğan ve diğerleri, 2011). Metanol; odun, kömür, doğalgaz vb. gibi
maddelerin yüksek basınç ve sıcaklık altında damıtılması yöntemi ile üretilirken, etanol; şeker
kamışı, şeker pancarı, odun, mısır vb. gibi tarımsal biyokütle kaynaklı ürünlerinden elde
edilmektedir. Fermantasyon ve damıtma yöntemiyle biyokütle kaynaklarından üretilen etanol,
günümüz içten yanmalı benzinli motorlar için en uygun alternatif yakıttır. Benzine göre daha
yüksek oktan sayısına sahip olan etanol, alkol ile çalışan motorların sıkıştırma oranını
artırdığından dolayı termal verimi de artırmaktadır (Baki ve diğerleri, 2014; Masum ve
diğerleri, 2013). Etanol, içerisinde bulundurduğu oksijenden dolayı iyi bir yanma verimi
oluşturup ayrıca darbelere karşı dirençli olması ve yüksek gizli buharlaşma ısısına sahip
olması gibi özelliklerinden dolayı da son zamanlarda hidrokarbon yakıtlarına katkı maddesi
olarak ilave edilen alkoller arasında yer almaktadır (Palmer, F.H., 1986; Surisetty, V.R.
2011). Metanol ve etanolün katkı maddesi olarak içten yanmalı motorlarda kullanılması ve
içten yanmalı motorlarda yanma olayıyla ilgili olarak literatürde çok sayıda çalışma
bulunmaktadır. Hsieh ve arkadaşları (Hsieh ve diğerleri, 2002), farklı oranlardaki etanolbenzin karışımlarını benzinli bir motorda test ederek karışım yakıtların motor performans ve
egzoz emisyonları üzerindeki etkilerini incelemişler. Elde edilen test sonuçlarına göre karışım
içerisindeki etanol miktarının artması ile motor torku ve özgül yakıt tüketimi(ÖYT) artarken
karışım içerisindeki etanol miktarının artması ile oluşan fakir karışımdan dolayı yanmamış
HC ve CO emisyonlarının azaldığı gözlenmiştir.
Saf halde ve belirli oranlarda fosil yakıtlara ilave edilerek içten yanmalı motorlarda yakıt
olarak kullanılan etanol, benzine ilave edilen her bir % 10’luk oranı araştırma oktan sayısını 5
birim artırmaktadır (Palmer, F.H., 1986). Etanol, içerisinde bulundurduğu oksijenden dolayı
iyi bir yanma verimi oluşturup ayrıca darbelere karşı dirençli olması ve yüksek gizli
buharlaşma ısısına sahip olması gibi özelliklerinden dolayı da son zamanlarda hidrokarbon
yakıtlara katkı maddesi olarak ilave edilen alkoller arasında yer almaktadır (Surisetty, V.R.

13

2011). Yakıt olarak etanol-benzinin karışımlarının kullanıldığı bir deneysel çalışmada (Chen
ve diğerleri, 2011), karışım yakıtların egzoz emisyonları üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Deneysel test sonuçlarında elde edilen verilere göre karışımdaki etanol oranının % 20'nin
üzerine çıkması ile CO, HC emisyonlarında önemli bir azalma olduğu görülmüştür. Benzin,
etanol-benzin ve metanol-benzin karışımlarının bir araçta yakıt olarak kullanıldığı çalışmada (
Özsezen ve Çanakçı, 2011), yakıtların araç performansı ve egzoz emisyonları üzerindeki
etkisi incelenmiştir. Şasi dinamometresinde yapılan deney sonuçlarına göre, benzin ile çalışan
araca göre alkol-benzin karışımları ile çalışan aracın tekerlek gücü ve özgül yakıt tüketiminde
hafif bir artış meydana geldiği gözlenmiştir.
Kurşunsuz benzine, düşük oranlarda etanol ve metanolün ilave edilmesiyle elde edilen
karışım yakıtlar, benzinli bir taşıtta şasi dinamometresinde egzoz emisyonları, yanma
karakteristiği ve motor parformansı deneysel olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre
karışım yakıtı kullanımının egzoz emisyonunu azalttığı, ısı dağılımının ve silindir gaz
basıncını erken yükselmeye başladığı, özgül yakıt tüketiminin ise artırdığı gözlemlenmiştir
(Eyidoğan ve diğerleri, 2011).
Farklı motor hızlarında benzin, metanol ve etanolün yakıt olarak kullanıldığı buji ateşlemeli
bir motorda da yakıtların motor performansı, yanma özellikleri ve egzoz emisyonları
üzerindeki etkileri incelenmiştir (Balki ve diğerleri, 2014). Mevcut çalışmada; her üç yakıt
için maksimum motor momentine 2400 dev/dak (rpm)'da ulaşıldığı ve motorun metanol ile
çalıştırılmasında en yüksek momenti olan 11,76 Nm’lik değer elde edildiği ve motorda alkol
yakıtların kullanımı ile yanma veriminin arttığı belirtilmiştir. Ayrıca metanol ve etanolün ısı
değerlerinin benzine göre daha düşük olması nedeniyle özgül yakıt tüketimini önemli ölçüde
artırdığı gözlenmiştir. Etanol ve metanol yakıt olarak kullanıldığı motorda özgül yakıt
tüketimin benzinli motora kıyasla sırasıyla % 58 ve% 84 artış olduğu belirtilmiştir. Bununla
beraber, etanol ve metanol ile çalıştırılan motorun benzin çalışan motora göre daha yüksek
yanma verimlerine sahip olduğu görülmüştür. Alkollü yakıtların yüksek motor devirlerinde
daha iyi performans göstermesi nedeniyle düşük güçte benzin yerine alkollü yakıt
kullanımının, motorda NOx, HC ve CO emisyonlarında azalmaya sebep olduğu ve gelişmiş
yanma nedeniyle de CO2 emisyonunda artış olduğu görülmüştür. Test motorunda yakıt olarak
metanolün kullanılması ile NOx, CO ve HC emisyonlarının sırası ile % 21.25, % 21.66 ve
13.13 oranında azalmanın meydana geldiği ve CO2 emisyonunda da % 4,4’lük artışın olduğu
gözlenmiştir. Motorda yakıt olarak metanolün kullanılması ile de NOx, CO ve HC
emisyonlarının sırası ile % 49, % 47.6 ve 22.6 oranında azaldığı ve CO2 emisyonunda da %
2.51’lik artış olduğu görülmüştür (Balki ve diğerleri, 2014).
İçten yanmalı motorlarda alkol türevi yakıt olan metanolün kullanılması için motorlarda bazı
düzenlemeler yapılmalıdır. Metanolün taşıt motorlarında kullanılmasıyla motor veriminin %
40’a kadar çıkabileceği belirtilmektedir (Kowalewicz, A. 1993). Tarımsal ürünlerden elde
edilen yüksek oktanlı etanol, içten yanmalı benzinli motorlarda tek başına veya benzin
yakıtına belli oranlarda katılarak kullanılmaktadır (Bayraktar, H. 1997). Etanolle ilgili yapılan
bilimsel çalışmalarda benzin içerisine %20 oranına kadar etanol katılarak oluşturulan etanol
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benzin karışım yakıtlarının, motor üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılabileceği
belirtilmektedir (Bayraktar, H. 1997; Clancy, J.S., 1998; Bayraktar ve Durgun, 2003). Benzin,
etanol-benzin ve metanol-benzin karışımlarının benzinli motora sahip bir araçta yakıt olarak
kullanıldığı çalışmada (Özsezen ve Çanakçı, 2011), araç performansı ve egzoz emisyonları
üzerindeki etkilerini incelemiştir. Şasi dinamometresinde yapılan deney sonuçlarına göre,
benzin ile çalışan araca göre alkol-benzin karışımları ile çalışan aracın tekerlek gücü ve
BSFC'de hafif bir artış meydana geldiği gözlenmiştir (Hsieh ve diğerleri, 2002).
Bu çalışmanın amacı; benzinli motorlarda alternatif yakıt olarak, etanol-benzin ve metanolbenzin karışımlı yakıtlar üretmek ve üretilen yakıtları benzinli bir motorda test ederek
yakıtların motor performans ve egzoz emisyonları üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu
amaca yönelik olarak, hacimsel olarak %30 oranında benzin ile karıştırılan saf etanol-benzin
karışım yakıt (E30) ve aynı şekilde hacimsel olarak % 30 oranında benzin ile karıştırılan saf
metanol-benzin karışım yakıt (M30) üretilecek ve üretilen bu yakıtlar tek silindirli benzinli
bir motorda test edilecek ve test sonuçlarından elde edilen veriler saf benzin ile çalıştırılan
motor test verileri ile karşılaştırılacaktır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR

Şekil 1. E30, M30 karışım yakıtların akış diyagramı
Şekil 1’de karışım yakıtların akış diyagramları görülmektedir. Şekilden de belirtildiği gibi saf
benzin içerisine hacimsel olarak %30 oranında etanol katılarak E30 olarak adlandırılan
karışım yakıt ve aynı şekilde saf benzin içerisine hacimsel olarak %30 oranında metanol
katılarak M30 olarak adlandırılan karışım yakıt olmak üzere iki çeşit karışım yakıt
oluşturulmuştur.
Motor Testleri
Yakıtların test edildiği deney motoru olarak Tablo 1’de teknik özellikleri verilen tek silindirli
Ricardo Hydra marka benzinli bir motor kullanılmıştır. Deneysel çalışma, motor tam yükte ve
1400 d/d, 1800 d/d, 2200 d/d, 2600 d/d, 3000 d/d olmak üzere beş farklı motor devrinde
gerçekleştirilmiştir. Deneyler, Gazi Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği motor
laboratuvarlarında önce benzin olmak üzere tüm test yakıtlar için ayrı ayrı tekrarlanarak
yapılmıştır. Yapılan deneylerde önce benzin sonra benzin etanol daha sonra benzin metanol
karışımı ile çalıştırılmış. Yakıt test deneylerine başlamadan önce yağlama yağı ve hava filtresi
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değiştirilmiştir. Deney motoru önce benzin ile çalıştırılmış ve motor kararlı rejime geldikten
sonra deneysel veriler kaydedilmiştir.
Deneyler, teknik özellikleri Tablo 1’de verilmiş olan deney motoru kullanılmıştır. Deneysel
çalışmada, deney motoru önce benzinle çalıştırılarak motor kararlı rejime geldikten sonra
yapılmaya başlanmış deneyler 3 kez tekrarlanmış ve aritmetik ortalaması alınmıştır. Deneysel
çalışmada motor tam yükte 1400 d/d, 1800 d/d, 2200 d/d, 2600 d/d, 3000 d/d hızlarında
çalıştırılmıştır.

Şekil 2. Deney Düzeneği
Tablo 1. Test motorunun özellikleri
Marka

Ricardo Hydra

Silindir sayısı

1

Sıkıştırma oranı

10:1

Maksimum hız (min-1)

5400

Maksimum güç (kW)

15kW, 5400 1/min de

Minimum hız (min-1)

1200

Silindir çapı (mm)

80,26

Silindir kurs (mm)

88,90

Supap sistemi

Üstten kamlı iki supap

Yakıt sistemi

Port tipi enjeksiyon

Sıvı soğutmalı
Soğutma sistemi
Deney düzeneğinin şematik görünümü Şekil 2’de verilmiştir. Deneylerde motor
performansının ölçülmesi için 6500d/d motor devrinde 30kW gücü da absorbe edebilen,
McClure marka elektrikli tip dinamometre kullanılmıştır. Test sisteminde yakıt tüketimi,
analog olarak kayıt edilmiş ancak motor momenti ve motor yağ sıcaklığı, egzoz sıcaklığı
dijital olarak kayıt edilmiştir. Yakıt deposu 0,01g hassasiyetindeki terazi üzerine yerleştirilmiş
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ve motorun 60 saniyede tükettiği yakıt verisi kaydedilmiştir. Test motorunda kullanılan deney
yakıtlarının fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Test Yakıtının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri (Çelik ve diğerleri, 2011; Çelik,
M.B.; A. 2021).
Özellik
Benzin
Etanol
Metanol
Kimyasal Formülü
C8H18
C2H5OH
CH3OH
Molekül Ağırlığı ( g/mol )
95-120
46,07
32,04
3
o
Yoğunluk ( g/cm 20 C )
0,72-0,76 0,790
0,792
Alt Isıl Değer (kJ/kg)
44300
26900
20100
Stokiyometrik hava/yakıt oranı 14,6
9
6,46
Oksijen ağırlığı ( % )
34,73
49,94
Araştırma Oktan Sayısı
95
108,6
108,7
Motor Oktan Sayısı
85
89,7
88,6
o
Tutuşma Sıcaklığı ( C)
228-470
363
455
Kaynama Noktası (oC)
27-225
78,3
64,5
Buhar Basıncı (kPa)
45-90
5,9
12,8
Buharlaşma gizli ısısı (kJ/kg)
349
923
1178
Tutuşma sınırları (% hacim)
1,4-7,6
3,5-15
5,5-36,5
Test yakıtlarının egzoz emisyonlarını ölçmek için teknik özellikleri Tablo 3’de verilmiş olan
Bosch firmasının BEA 060 Model egzoz gaz analiz cihazı kullanılmıştır.
Tablo 3. Egzoz gazı analiz cihazının teknik özellikleri
Parametre Ölçme aralığı Hassasiyet
0-10
0.001
CO (%)
CO2 (%)

0-18

0.01

HC (ppm)

0-9999

1ppm

O2 (%)

0-22

0.01

NOx (ppm) 0-5000
0,5-9,9999
Lambda

1ppm

BULGULAR
Motor performansını etkileyen en önemli parametreler; motor gücü, motor torku ve özgül
yakıt tüketimidir. Motor performansının en iyi olduğu durumlar, motor gücünün maksimum,
motor torkunun maksimum, özgül yakıt tüketiminin ise minimum olduğu durumlardır.
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Motor Momenti (Nm)

29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17

B100
E30
M30

1400

1800

2200
2600
Motor Devri (d/d)

3000

Özgül Yakıt Tüketimi (g/kWh)

Şekil 3. Motor momentinin motor devrine bağlı değişimi
Şekil 3’de motor momentinin motor hızına bağlı değişimi görülmektedir. Grafik
incelendiğinde düşük motor hızlarda motor momenti artış göstermekte ve 2000 civarındaki
devir sayılarında maksimum motor torku oluşmakta ve daha sonra tekrar motor torku azalma
eğilimi göstermektedir. Bunun sebebi taşıtların iç ve dış direnç kuvvetlerini yenmesi için
yüksek momente ihtiyaçları olduğundan dolayıdır. En yüksek motor momenti 2200d/d’da
M30 yakıtı ile 27,95 Nm olarak elde edilmiştir. En düşük motor momenti ise, 3000 d/d motor
devrinde B100 yakıtı ile 22,9 Nm olarak ölçülmüştür. Şekilde görüldüğü gibi, alkol benzin
karışımlı yakıtların deney motorunda test edilmesi ile motor momentinde artma meydana
gelmiştir.
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Şekil 4. Özgül yakıt tüketiminin motor devrine bağlı değişimi
Şekil 4’de devir sayılarına göre test yakıtların özgül yakıt tüketimi değişimi verilmiştir. Tüm
motor devirlerindeki karışım yakıtların ortalaması alındığında B100 yakıtına göre E30 ve
M30 karışım yakıtlarının özgül yakıt tüketimlerinde sırasıyla % 3,64 ve % 6,91 artma
meydana gelmiştir.
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Şekil 5. Motor gücünün motor devrine bağlı değişimi
Şekil 5’de motor gücünün motor hızına bağlı değişimi görülmektedir. Güç grafiği
incelendiğinde, tüm yakıtların motor gücü, devir sayısının artması ile artmış ve benzine göre
her iki karışım yakıtın motor gücü daha yüksek olmuştur. En düşük motor gücü 1400 d/d’da
E30 yakıtı ile 3,635 kW olarak ölçülürken, en yüksek motor gücü ise, M30 yakıtının
kullanılmasıyla 3000 d/d’da 7,41 kW olarak ölçülmüştür.
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Şekil 6. CO2 emisyonunun motor devrine bağlı değişimi
İçten yanmalı motorlarda zararlı emisyonların başlıca kaynağı eksik yanmadır (Behçet ve
diğerleri, 2014). Yanma olayı tam olarak gerçekleştiğinden yanma verimi artmakta bu da
yapıda bulunan karbonların büyük çoğunluğunun CO2 dönüşmektedir. Atmosferdeki en
önemli sera gazlarından biri olan karbondioksit (CO2), fosil yakıtların yanması sonucu
meydana gelen bir emisyondur. Bu emisyon endüstrinin gelişmesine paralel olarak artış
göstermektedir. Benzinli motorlarda, benzin yakıtı içerisine ilave edilen alkolün yapısında
bulunan oksijen miktarı yanmayı iyileştirmekte ve bu iyileşmeden dolayı da CO2 emisyonu
artmaktadır (Wu ve diğerleri, 2004). Küresel ısınmaya sebep olan taşıt kaynaklı zararlı egzoz
emisyonlarında biri de CO2 emisyonudur. Şekil 6’da CO2’nin motor devrine göre değişimi
verilmiştir. Tüm motor devirlerinin ortalaması alındığında, E30 ve M30 karışım yakıtlarının
CO2 emisyonlarında, B100 yakıtına göre sırasıyla % 6,78, % 14,78 artma meydana gelmiştir.
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Şekil 7. CO emisyonunun motor devrine bağlı değişimi
Yanma ürünleri arasında CO emisyonunun bulunmasının esas nedeni oksijen eksikliğidir.
Diğer bir sebebi ise motorun fakir hava/yakıt karışımı ile çalıştırılması ve karışımdaki yakıt
miktarının azalmasıdır (Zhao, H. 2007; Polat, S. 2016). Eksik yanma, yanma için gerekli
havanın eksikliği ve tutuşma için gerekli olan zamanın eksikliğinden dolayı silindir
içerisindeki kısmi alev cephelerinin sönmesi nedeni ile CO emisyonunda artma olabilmektedir
(Nabi ve diğerleri, 2009). Şekil 7’de CO emisyonunun motor hızına bağlı değişimi
görülmektedir. Şekilde belirtildiği gibi minimum CO emisyonu 3000 motor devrinde E30
yakıtı ile gerçekleşirken en fazla CO emisyonu ise, 1800 motor devrinde B100 yakıtı
kullanılarak tespit edilmiştir.
650

B100

550

E30
M30

450
350
250
150
50

1400

1800

2200

2600

3000

Motor Devri (d/d)

Şekil 8. HC emisyonunun motor devrine bağlı değişimi
İçten yanmalı motorlarda, uygun hava/yakıt oranının oluşmaması ve dolayısıyla yanma için
yeterli oksijenin sağlanamaması nedeniyle yanma işlemi hiçbir zaman tam olarak
geçekleşememektedir. Yanma esnasında hava-yakıt karışımı içerisinde yakıt miktarının
artması ve azalması ile HC emisyonları artmaktadır. Benzin içerisine ilave edilen alkolün
yapısında bulundurduğu oksijenden dolayı yanma olayı iyileşmekte ve yanma verimi
artmaktadır (Mourad ve Mahmoud, 2018). Şekil 8’de HC emisyonlarının motor devrine bağlı
değişimi görülmektedir. Tüm motor hızlarının ortalaması alındığında E30 ve M30 yakıtların
HC emisyonlarında B100 yakıtına göre sırasıyla % 7,08 ve % 10,90 azalma olmuştur.
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SONUÇLAR
İçten yanmalı, tek silindirli ve dört zamanlı benzinli bir motorda yakıt olarak test edilen E30
ve M30 karışım yakıtların motor performansı ve egzoz emisyonları deneysel olarak
incelenmiş olup elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.
1. Etanolün oksijen içeriği ve oktan sayısı saf benzine göre yüksek olmasından dolayı E30 ve
M30 karışım yakıtların, motor momenti saf benzine göre artış gösterirmiştir.
2. Tüm yakıtların motor gücü, devir sayısının artması ile artmış ve benzine göre her iki
karışım yakıtın motor gücü daha yüksek olmuştur
3. Tüm devir sayılarının ortalaması alınıp üç deney yakıtın özgül yakıt tüketimi birbirleri
kıyaslandığında E30 ve M30 karışım yakıtlarının özgül yakıt tüketimleri, B100 yakıtının
özgül yakıt tüketimine göre sırasıyla % 3,64 ve % 6,91 artmıştır.
4. Küresel ısınmaya sebep olan taşıt kaynaklı zararlı egzoz emisyonlarından biri de CO2 dir.
CO2 emisyonu en düşük B100 yakıtının kullanılmasıyla gerçekleşirken en yüksek CO2
emisyonu ise 3000 d/d motor devrinde M30 yakıtının kullanılmasıyla tespit edilmiştir.
5.
Tüm motor hızlarının ortalaması alınıp E30 ve M30 yakıtlarının HC emisyonu B100
yakıtı ile kıyaslandığında karşım yakıtların HC emisyonları sırasıyla % 7,08 ve % 10,9
azalma göstermiştir.
6.
Test yakıtlarının CO emisyonları birbirleri ile kıyaslandığında, minimum CO
emisyonu 3000 motor devrinde E30 yakıtı ile gerçekleşirken en fazla CO emisyonu ise 1800
motor devrinde B100 yakıtı kullanılarak tespit edilmiştir.
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ABSTRACT
Plants have been and continue to be used in the treatment of many diseases from the past to the
present. Ethnobotanic applications, treatment with natural plant samples, herbal drugs and
phytotherapy is increasing day by day among people. Most of Achillea taxa have economic
valuable and they are commonly used in traditional medicine and used as diuretic, appetite
enhancer, carminative, tonic, diuretic, diaphoretic, indigestion remover, wound healing, urinary
antiseptic, cough suppressant, edema remover and menstrual remover. In addition, most
members of Achillea species antifungal, herbicidal, larvicidal, insecticidal, antibacterial,
antimicrobial, antioxidant, immunological, anti-inflammatory, antinociceptive, genotoxicity,
antiproliferative, anxiolytic, anti-thrombocyte and anti-ulcerogenic properties.
In this study, essential oil composition of the Achillea cappadocica species was detected,
phytotherapic and ethnobotanic importance of Achillea taxa were emphasized. Essential oil of
plant sample, was obtained by water distillation and analyzed by GC-MS method. 0.3 ml of
essential oil was obtained from 100 g plants and this plant was found to be rich in respect to
essential oil content. As a result, 25 components were ultimately identified from the plant
essential oil. The main components were borneol (20.08%), camphor (13.35%) and 1,8- cineole
(9.49%). Results were discussed in terms of natural products, renewable resources, usage areas
and phytotherapic properties of the genus members.
Key words: Achillea, Achillea cappadocica, Essential oil, Ethnobotany, Phytotherapy.
1.INTRODUCTION
Achillea L. (Asteraceae) is represented in the World by 110-140 species, centred in South West
Asia and South East Europe with extensions through Eurasia to North America. The genus is
represented in Turkey by 48 species belonging to 54 taxa, 24 of which endemic in Turkey
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(Baser 2016; Arabacı 2012). It is an endemic plant that grows on arid slopes, steppes and fields.
It spreads in the central Anatolia. It shows flowering at 7 and 8 months (Davis, 1972).
The species of the genus Achillea are well known medicinal plants all over the world. It plays
an important role not only in folk medicine but also in modern phytotherapy. The main active
ingredient of the species of yarrow is essential oil, which accumulates in each organ, but mostly
in flowers. With this, the level of accumulation and composition of the essential oil amount is
affected by several biotic and abiotic factors. Thus, interspecies and interspecies chemical
variability can vary with onto- and morphogenesis and the applied fat extraction method.
Although Achillea species are traditional and frequently used herbs, their applications are not
limited to this field. Its flowers or flowering shoots are typical raw materials for nutritious tea
preparations (Kindlovits and Nemeth, 2012)
2.MATERIAL AND METHOD
2.1. Plant Sample
Endemic Achillea cappadocica Hausskn. et Bornm. was collected from, Bingöl: Genç (Figure
1). Plant sample dried accordance with the herbarium technique, and then identified with by O.
Kilic and A. Demirpolat with Flora of Turkey (Davis, 1972).
2.2. Extraction of the Essential Oil
The essential oil was extracted by hydrodistillation using a modified Clevenger apparatus
coupled to a 2 L round-bottom flask. A total of 100 g of fresh plant material (aerial parts) and 1
L of water were used for the extraction. The chemical analysis were performed in Plant Products
and Biotechnology Res. Lab. The extraction was performed over 3 hour period. The yields of
oils were calculated on the basis of the dry mass.
2.3. Gas Chromatographic (GC) Analysis
The essential oil was analysed using HP 6890 GC equipped with FID detector and HP- 5 MS
(30 m x 0.25mm I.d., film tickness 0.25 µm) capillary column was used. The column and
analysis conditions were the same as in GC-MS expressed as below. The percentage
composition of the essential oils was computed from GC-FID peak areas without correction
factors.
2.4. Gas Chromatography / Mass Spectrometry (GC-MS) Analysis
GC-MS analyses of the oils were performed on a Hewlett Packard Gas Chromatography HP
6890 interfaced with Hewlett Packard 5973 mass spectrometer system equipped with a HP 5MS capillary column (30 m x 0.25mm id, film thickness 0.25 µm). The oven temperature was
programmed from 70- 240o C at the rate of 5o C/min. The ion source was set at 24Co and
electron ionization at 70 eV. Helium was used as the carrier gas at a flow rate of 1 mL/min.
Scanning range was 35 to 425 amu. Diluted oil in n-hexane (1.0 µL) was injected into the GCMS. Further identification was performed by comparison of their mass spectra with those from
NIST 98 Libraries (on ChemStation HP) and Wiley 7th Version. The relative amounts of
individual components were calculated based on the GC (HP5MS column) peak area (FID
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response) without using correction factors. The identified constituents of the essential oils are
listed in Table 1.

Figure 1. Habit of Achillea cappadocica Hausskn. et Bornm.
3.RESULT AND DISCUSSION
In this study, essential oil composition of the Achillea cappadocica species was detected. As a
result, 25 components were ultimately identified from the plant essential oil. The main
components were borneol (20.08%), camphor (13.35%) and 1,8- cineole (9.49%). (Table 1).
Ertaş et al. investigated the antioxidant, anticholinesterase and antimicrobial activities of
Achillea cappadocica. The major compounds in the fatty acid were identified as oleic (34.7%),
palmitic (23.1%), and linoleic acids (20.6%). When results from literature were compared to
those in Table 1, essential oil contents of Achillea taxa and same species showed differences
and similarities. These variations may be due to the climatological factors, drying conditions,
made of distillation and vary also qualitatively and/or quantitatively with collection period.
These factors also play a role in the oil composition.
Table 1. Essential oil composition of Achillea cappadocica Hausskn. et Bornm.
Retention Time

Area %

Compounds

1.

12.58

1.03

Camphene

2.

16.51

9.49

1,8-Cineole

3.

18.84

1.44

Menth-2-en-1-ol

4.

19.50

1.30

Terpinolene

5.

20.81

3.25

Verbenone

6.

21.25

2.11

Safranal

7.

22.26

0.88

Verbenone
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8.

23.52

13.35

Camphor

9.

25.50

3.44

-Terpineol

10.

26.85

3.70

Bornyl acetate

11.

27.85

1.50

-Ionone

12.

28.82

1.30

-Acorenol

13.

29.27

1.60

Isophorone

14.

30.75

1.58

Bornyl acetate

15.

32.50

20.08

Borneol

16.

33.65

2.05

Jasmone

17.

35.42

1.56

-Bulnesene

18.

38.94

2.26

Bornyl isovalerate

19.

42.52

3.23

Piperitol

20.

43.70

2.48

Artemisia ketone

21.

46.81

1.65

Spathulenol

22.

49.79

0.94

Cedrol

23.

55.96

0.50

Pentadecanolide

24.

59.48

0.90

isomethyl-Ionone

25.

50.51

3.90

Phytol

85.52
* This study was supported within the scope of Bingöl University's Regional Development
Focused Mission Differentiation and Specialization Program (Project no: PikomBitki.2018.003)
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ÖZET
Yüksek enerji kaynağı olan fındık B1, B2, B6, E, vitaminleri, Fe, Ca, Mg, Mn, K vb. mineral
maddeleri ve çeşitli asitleri içermesinin yanında ihracat yolu ile ülke ekonomilerine katkı ve
üreticilere istihdam olanağı sağlaması vb. bakımlardan oldukça önemli bir üründür. Birim
alandan daha fazla verim alınması fındık üretimini ve fındıktan elde edilen katma değeri
artıracaktır. Bu çalışmanın amacı fındık verimini etkileyen faktörleri belirlemektir. Veri
Madenciliği Regresyon Ağacı yönteminden Ki-kare otomatik etkileşim detektörü (CHAID),
Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı (CRT) algoritmaları kullanılan çalışmanın verileri Basit
Tesadüfi Örnekleme Yöntemi ’ne göre 101 fındık üreticisinden elde edilmiştir. Dekara fındık
üretim miktarı (kg) bağımlı değişken olarak belirlenirken, işgücü (saat/da), fidan (adet/da),
gübre miktarı (kg/da), ilaç miktarı (kg/da) ve alet makine sermayesi miktarı (₺ /da) olarak
belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda fındık verimini etkileyen faktörler; gübre, fidan sayısı ve
işçilik saati olarak belirlenmiştir. Birim alandan daha yüksek verim alabilmek için fındık
üreticilerinin dekara olmak üzere en az 224.8 kg veya daha fazla miktarda gübre kullanmaları
ve en az 288.8 adet veya daha fazla fidan dikmeleri ve en fazla 141.5 saat veya daha az işçilik
süresi olacak şekilde zaman ayırmaları önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Fındık, Verim, Regresyon Ağacı
ABSTRACT
Hazelnut, which is a high energy source, contains vitamins B1, B2, B6, E, Fe, Ca, Mg, Mn, K
etc. In addition to containing mineral substances and various acids, it contributes to the country's
economy through exports and provides employment opportunities for producers and it is a very
important product in terms of care. Getting more yield per unit area will increase hazelnut
production and the added value obtained from hazelnuts. The aim of this study is to determine
the factors affecting hazelnut yield. The data of the study using Chi-square automatic
interaction detector (CHAID),Classification and Regression Tree (CRT) algorithms from the
data Mining Regression Tree method were obtained from 101 hazelnut producers according to
the Simple Random Sampling Method. While the amount of hazelnut production per decare
(kg) is determined as a dependent variable, labor force (hour/da), sapling (piece/da), fertilizer
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amount (kg/da), pesticide amount (kg/da) and tool machine capital amount (₺/da). As a result
of the study; factors affecting hazelnut yield has been determined as fertilizer, number of
saplings and labor hours. In order to obtain a higher yield from the unit area, it may be
recommended that hazelnut producers use at least 224.8 kg or more of fertilizer per decare and
plant at least 288.8 or more saplings and allocate a maximum of 141.5 hours or less of labor.
Keywords : Hazelnut, Yield, Regression Tree

GİRİŞ
İnsanların hayatlarını sürdürebilmeleri için önemli derecede rol oynayan ve gıda maddelerinin
elde edilmesine olanak sağlayan tarım, insanlığın ilk zamanlarından bugüne dek devam eden
bir faaliyettir (Doğan ve ark., 2015; Aydemir, 2008). İnsanların gıda ihtiyaçlarının
karşılanmasının yanı sıra çoğu sektöre girdi sağlaması ve istihdam sağlayarak ülke ekonomisin
gelişimine katkıda bulunması (Mateş ve Grosu, 2008) nedeniyle tarım, sürekli gündemde olan
bir sektördür.
Dünyada nüfusunun hızlı bir şekilde artması ve buna bağlı olarak artan beslenme ihtiyacı, tarım
faaliyetine bağımlılığı ve bu faaliyetin stratejik önemini giderek arttırmaktadır (Kıllı ve
Hatunoğlu, 2016).
Türkiye’de istihdamın yaklaşık beşte birini karşılayan tarım sektörü ülke ekonomisi için
cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar önemli bir yer tutmuştur (Doğan ve ark, 2015).
Bu sektöre en çok katkıyı sağlayan tarım ürünlerinden biri olan sert kabuklu meyveler, farklı
türleri (kaju, fındık, fıstık, badem vb.) ile tüketiciye hitap etmektedir (Uzundumlu ve ark.,
2019). Sert kabuklu meyveler arasında dünyada ilk sıralarda tercih edilen fındık, Türk tarım ve
gıda sanayisinde ise ilk sırada yer almaktadır (Uzundumlu ve ark., 2019). %61.32’lik üretim
payı ile sert kabuklu meyve yetiştiriciliğinde ilk sırayı alan fındık, çikolata üretimi başta olmak
üzere gıda sektöründe önemli bir yere sahiptir (Günay ve ark., 2020; Uzundumlu ve ark., 2019).
Son beş yıllık ortalama verilere göre dünyada yaklaşık 930 bin ha alanda fındık üretimi
yapılmaktadır. Dünya fındık dikim alanlarının ortalama %76’sı Türkiye’dedir. Türkiye’yi
sırasıyla İtalya (%8), Azerbaycan (%3), İran (%2), ABD (%2) ve Gürcistan (%2) takip
etmektedir (Anonim, 2021).
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Tablo 1: Dünya Fındık Üretimi (Kabuklu/Bin Ton) (Anonim, 2021)
Ülkeler
TÜRKİYE
İTALYA
GÜRCİSTAN
AZERBAYCAN
ABD
ŞİLİ
İSPANYA
İRAN
FRANSA
ÇİN
DİĞER
TOPLAM

2015
646.000
125.000
50.000
40.000
27.850
12.000
22.000
10.000
10.000
5.000
5.000

2016
420.000
130.000
60.000
50.000
39.000
20.000
20.000
10.000
10.000
5.500
15.000

2017
675.000
90.000
80.000
65.000
27.000
25.000
19.000
12.000
6.600
6.000
25.000

2018
515.000
125.000
50.000
68.000
46.300
26.000
16.000
25.000
7.300
9.000
26.000

2019
776.000
75.000
38.000
42.000
44.452
30.000
18.000
25.000
10.500
12.000
27.000

952.850

779.500

1.030.600

913.600

1.097.952

Ortalama
606.400
109.000
55.600
53.000
36.920
22.600
19.000
16.400
8.880
7.500
19.600
954.900

Tablo 1’ e göre son 5 yıllık ortalama veriler dikkate alındığında; ülkemiz fındık üretimi
ortalama 606 bin ton (%64), diğer ülkelerin üretimi ise 349 bin tondur (%36). Türkiye’de dekar
başına üretim ABD ve Gürcistan gibi üretici ülkelerden daha düşüktür. Türkiye’nin ortalama
dekara fındık verimi 84 kg’dır. FAO verilerine göre; 5 yıllık ortalama fındık verimi ABD’de
236 kg/da, Gürcistan’da 180 kg/da, Azerbaycan’da 121 kg/da, İtalya’da 153 kg/da ve
İspanya’da ise 80 kg/da’dır (Anonim, 2021).
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Tablo 2: İl Bazında Fındık Dikim Alanı, Üretimi ve Verimi (Anonim, 2021)
2015
İLLER

2016

2017

2018

2019

Üret
im
(To
n)

Diki
m
Alanı
(ha)

Veri
m
(Kg/
da)

Üret
im
(To
n)

Diki
m
Alanı
(ha)

Veri
m
(Kg/
da)

Üret
im
(To
n)

Diki
m
Alanı
(ha)

Veri
m
(Kg/
da)

Üret
im
(To
n)

Diki
m
Alanı
(ha)

Veri
m
(Kg/
da)

105.0
23
200.9
ORDU
38
SAMSUN 90.85
7
TRABZON 39.12
6
723
GÜMÜŞH
ANE
1.303
RİZE

117.
111
227.
183
90.6
23
65.3
50
802

90

117.
087
227.
092
93.6
09
65.5
53
800

32

93.3
39
213.
572
96.2
40
41.5
94
500

117.
102
227.
092
93.6
18
65.5
52
810

80

62

46.39
5
180.3
97
66.36
3
34.27
1
697

117.
190
227.
108
114.
524
65.5
07
810

40

90

37.5
91
93.0
30
67.8
55
28.9
78
483

3.60
7
8.66
5
2.80
2
1.70
1
62.6
85
72.5
98
23.5
92
8.06
2
7.47
1
6.00
0
1.08
9
3.28
7

36

881

35

1.710

47

5.789

66

2.342

65

808

11
8
12
2
13
0
14
9
74

52.68
6
78.30
0
18.53
3
12.50
9
6.226

10
1
18

3.072

77

2.77
6

92

3.795

2.33
9
8.80
7
2.82
2
1.72
0
63.1
64
73.4
42
23.9
95
7.98
0
8.38
8
6.18
1
1.28
4
3.12
0

73

5.02
2
1.92
1
1.08
0
54.4
93
77.2
79
28.4
28
7.03
3
5.76
9
7.15
3
228

1.33
1
4.14
9
1.86
9
1.11
8
74.3
50
88.8
40
30.9
32
11.8
98
6.21
0
5.97
2
225

55

73

2.53
9
8.69
4
2.81
2
1.70
1
62.6
85
72.7
98
23.6
19
7.98
1
8.22
7
5.93
7
1.20
2
3.10
9

702.
628

*9
2

420.
000

705.
445

*9
6

515.0
00

GİRESUN

ARTVİN

6.314

TOKAT

3.511

SİNOP

1.175

69.34
4
SAKARYA 82.70
8
ZONGUL 22.57
2
DAK
KOCAELİ 7.530
DÜZCE

KASTAM
ONU
BARTIN

5.213
6.765

BOLU

366

DİĞER

2.532

G.
TOPLAM

646.0
00

88
10
0
60

12
5
69
11
1
11
4
96
93
70
11
3
34

41
72
44
60

89

2.86
1

2.43
9
8.80
5
2.82
2
1.72
0
63.1
44
73.0
84
23.8
34
7.98
1
8.38
2
5.93
8
1.23
3
3.11
1

*60

675.
000

706.
667

58
68
63
87
106
120
88
70
120
19

94
10
3
63

1.108

728.
381

79
58
52
86

66
83
47
83
107
77
157
74
50
86
122
*71

Üret
im
(To
n)

Dik
im
Alan
ı (ha)

84.76 117.7
6
29
217.22 227.1
6
21
137.77 116.3
7
48
53.94 65.5
2
07
860
800

Veri
m
(Kg/
da)
72
96
118
82
108

2.909 2.23
0
5.272 8.23
9
2.607 2.82
0
2.125 1.68
6
85.68 63.1
7
64
102.12 72.3
3
50
45.02 25.8
7
66
14.36 8.43
1
4
8.057 7.98
0
6.046 6.20
1
1.321 1.15
0
5.940 31.2
71

130

776.04 758.8
6
96

*10
2

64
92
126
136
141
174
170
101
98
115
19

Türkiye’nin fındık veriminde yıllara göre önemli dalgalanmalar görülmektedir. İklim şartları,
gerekli kültürel işlemlerin yeterince yapılmaması ve fındık bitkisinde görülen periyodisite gibi
etkenler verimdeki dalgalanmayı arttırmaktadır. Fındık dikim alanlarının doğal ekolojisinden
uzaklaşmasında verim ve maliyet farklılıklarının rolü büyüktür. Fındık bahçelerinin genelde
yaşlı olması, ocakların ise sık dikili olmasından dolayı Trabzon, Giresun ve Ordu illerindeki
verim; Zonguldak, Sakarya ve Düzce illerinin verimine göre daha düşüktür (Tablo 2). Kocaeli,
Sakarya ve Düzce illerindeki üreticilerin işletme büyüklükleri ve verim miktarının daha yüksek
olması nedeniyle bu bölgedeki dikim alanlarında artış gözlemlenmektedir (Anonim, 2021).
Bu çalışmada fındık üretim maliyeti regresyon ağacı algoritması ile belirlenmek istenmiştir.
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MATERYAL ve YÖNTEM
Materyal
Araştırmanın ana materyalini Ordu İl merkezinde toplam 101 adet fındık üreticisiyle yapılan
anketlerden sağlanan veriler oluştururken Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve araştırma ile
ilgili diğer çalışma ve istatistiklerden de yararlanılmıştır.
Yöntem
Anket araştırıcının planladığı yönde soruları belirleyerek incelediği değişkenlere göre veri
toplanmasını sağlayan bir yöntem olduğundan tercih edilmiştir (Karadaş, 2000). Populasyona
girecek işletmelerin seçiminde Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çiftçi Kayıt Sitemine
(ÇKS) kayıtlı bulunan 12089 Fındık üreticisi esas alınmış örnek populasyondan anket yapılacak
işletmelerin seçiminde işletmelerin fındık ürettikleri arazi varlıkları dikkate alınmış ve Basit
Tesadüfi Örnekleme Yöntemi kullanılmıştır (Çiçek ve Erkan, 1996). İşletme arazi genişliği
dikkate alınarak populasyonu temsil edecek işletme sayısı;
𝑛𝑛 =

𝑁𝑁 𝑆𝑆 2 𝑡𝑡 2
formulü kullanılarak elde edilmiştir (Çiçek ve Erkan, 1996)
(𝑁𝑁 − 1 )𝑑𝑑 2 + 𝑆𝑆 2 𝑡𝑡 2

n : Populasyonu temsil edecek işletme sayısını,
N : Populasyondaki toplam işletme sayısını (12089),
S² : Populasyonun varyansını (98.40),
t : % 90 güven sınırlarında cetvel değeri (1,65)

D=kabul edilebilir hata payı (Populasyon ortalamasının % 10’u: 16.22)
𝑛𝑛 =

12089 𝑥𝑥 98.40 𝑥𝑥 2.72
= 101
(12089 − 1 ) 263.08 + 98.40 𝑥𝑥 2.72

Anket yapılacak işletme sayısı hesaplandıktan sonra ankete tabi tutulacak işletmelerin
tespitinde tesadüfi sayılar tablosu kullanılmıştır. Araştırmanın amacına uygun anket soruları
Iğdır Üniversitesi’nde yapılmış araştırmaların anket formlarından yararlanılarak hazırlanmıştır.
Anketlerde aşağıdaki konulara yönelik sorulara yer verilmiştir:
Bağımlı Değişken; Dekara Fındık Üretim Miktarı (kg),
Bağımsız Değişkenler; İşgücü (saat), Fidan sayısı (adet/da), Gübre miktarı (kg/da), İlaç miktarı
(kg/da) Alet makine sermayesi (₺ /da) olarak belirlenmiştir.
Fındık verimini istatistik olarak önemli derece belirleyen faktörleri belirlemek amacıyla
Regresyon Ağacı kullanılmıştır. Regresyon Ağacı algoritma performanslarının
karşılaştırılabilmesi amacıyla Grzesiak ve Zaborski (2012), Koç ve ark.’nın (2017) bildirdiği
bazı uyum iyiliği kriterleri kullanılmıştır.
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Tablo 3. Uyum İyiliği Kriterleri
Determinasyon Katsayısı
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑌𝑌�𝑖𝑖 )2
2
𝑅𝑅 = �1 − 𝑛𝑛
� ∗ 100
(Coefficient of Determination)
∑𝑖𝑖=1(𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑌𝑌�)2
1
Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑌𝑌�𝑖𝑖 )2
𝑛𝑛
−
𝑘𝑘
−
1
2
�
(Adjusted Coefficient of
𝑅𝑅 = �1 −
� ∗ 100
1
𝑛𝑛 (
2
�
∑
)
𝑌𝑌
−
𝑌𝑌
Determination)
𝑛𝑛 − 1 𝑖𝑖=1 𝑖𝑖
1
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝜀𝜀𝑖𝑖 − 𝜀𝜀̅)2
�
𝑛𝑛
−
1
𝐶𝐶𝐶𝐶 =
∗ 100
𝑌𝑌�

Coefficient of Variation
(Varyasyon Katsayısı)

Standard Deviation Ratio
(Standart Sapma Oranı)

1
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝜀𝜀𝑖𝑖 − 𝜀𝜀̅)2
𝑛𝑛
−
1
𝑆𝑆𝑆𝑆 = �
𝑛𝑛
1
(𝑌𝑌 � )2
𝑛𝑛 − 1 �𝑖𝑖=1 𝑖𝑖 − 𝑌𝑌

Relative Approximation Error
(Yaklaşık Hata)

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑌𝑌𝑖𝑖 − 𝑌𝑌�𝑖𝑖 )2
RAE = �
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑌𝑌𝑖𝑖 2

Hata kareler ortalamasının karekökü
(Root-mean-square error)

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝑌𝑌𝑖𝑖
�
RMSE =

Ortalama mutlak yüzde hata (Mean
absolute percentage error)

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
MAD =

Ortalama Mutlak Sapma (MAD):

𝑛𝑛

1
𝑌𝑌𝑖𝑖
��
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

−
𝑌𝑌𝑖𝑖

−

𝑌𝑌�𝑖𝑖

𝑌𝑌�𝑖𝑖 )2

� ∗ 100

1 n
∑ yi − yip
n i =1

Tablo 4. Fındık Verimini Etkileyen Faktörler İçin Regresyon Ağacı Algoritmalarının Uyum
İyiliği
CHAID CRT
0.584
0.473
Rsq
0.557
0.449
ARsq
0.764
0.688
R
0.726
SDratio 0.645
0.014
0.018
RAE
12.090
13.530
CV
11.626
MAPE 10.366
14.433
16.264
MAD
20.128
RMSE 17.989
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Model karşılaştırmaları en düşük RMSE, MAPE, RAE, coeffvar, SDratio ve MAD değerleri ile
en yüksek Pearson korelasyon katsayısı, Rsq ve ARsq değerine göre yapılmıştır (Tatlıyer,
2020).
En yüksek tahmin performansını belirlemek için ebeveyn-yavru düğümü 8:4 olarak
ayarlanmıştır.
BULGULAR ve TARTIŞMA

Şekil 1. Fındık verimi CHAID regresyon ağacı
Model Uyum Kriterleri değerlendirildiğinde en uygun modelin CHAID algoritması ile oluşan
regresyon karar ağacı diyagramı olduğu belirlenmiş olup Şekil 1’de verilmiştir. Regresyon
karar ağacı diyagramına göre anketi cevaplayan 101 kişi dekara ortalama 149.505 kg (S:28.031)
fındık verimi elde etmiştir. Fındık verimini etkileyen en önemli faktör gübre olarak
belirlenirken, verimi önemli derecede etkileyen diğer faktörde fidan sayısıdır.
CHAID algoritması ile oluşan regresyon ağacı üç ağaç derinliğinden oluşmaktadır. Düğüm 0,
bu araştırmaya konu olan fındık veriminin içerdiği heterojen gruptur. Düğüm 0, gübre
değişkenine göre Düğüm 1 (41 kişinin bulunduğu alt grup, ortalama fındık verimi FV=134.512
kg (S:19.837)) dekara ≤218.70 kg gübre kullanımı, Düğüm 2 (20 kişinin bulunduğu alt grup,
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ortalama FV=153.750 kg (S:15.033)) dekara (218.70-221.040] kg gübre kullanımı, Düğüm 3
(11 kişinin bulunduğu alt grup, ortalama FV=137.727 kg (S:26.207)) dekara (221.040-224.800]
kg gübre kullanımı ve Düğüm 4 (29 kişinin bulunduğu alt grup, ortalama FV=172.241 kg
(S:30.225)) dekara ≥224.800 kg gübre kullanımı görülmekte olup Düğüm 4, ikinci ağaç
derinliğinde olan dört alt gruba bölünmüştür.
Düğüm 4, fidan sayısı değişkenine göre Düğüm 5 (4 kişinin bulunduğu alt grup, ortalama
FV=167.500 kg (S:15.000)) dekara ≤184.000 adet fidan sayısı, Düğüm 6 (7 kişinin bulunduğu
alt grup, ortalama FV=132.143 kg (S:18.225)) dekara (184.000-220.000] adet fidan sayısı,
Düğüm 7 (7 kişinin bulunduğu alt grup, ortalama FV=172.857 kg (S:20.587)) dekara (220.000288.800] adet fidan sayısı, Düğüm 8 (11 kişinin bulunduğu alt grup, ortalama FV=199.091 kg
(S:10.445)) dekara ≥288.800 adet fidan sayısı görülmekte olup düğüm 8, üçüncü ağaç
derinliğinde olan iki alt gruba bölünmüştür. Düğüm 8, dekara gübre kullanımı değişkenine göre
Düğüm 9 (4 kişinin bulunduğu alt grup, ortalama FV=190.00 kg (S:11.547)) dekara ≤225.800
kg gübre kullanımı ve Düğüm 10 (7 kişinin bulunduğu alt grup, ortalama FV=204.286 kg
(S:5.345)) dekara >225.800 kg gübre kullanımı görülmekte olup Düğüm 9 ve 10 kendi içinde
homojen olduklarından dolayı tekrar bölünme gerçekleşmemiştir.

Şekil 2. Fındık verimi CRT regresyon ağacı
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CRT algoritması ile oluşan regresyon ağacı üç ağaç derinliğinden oluşmaktadır. Düğüm 0, bu
araştırmaya konu olan fındık veriminin içerdiği heterojen gruptur. Düğüm 0, gübre değişkenine
göre Düğüm 1 (72 kişinin bulunduğu alt grup, ortalama fındık verimi FV=140.347 kg
(S:21.219)) dekara ≤225.260 kg gübre kullanımı ve Düğüm 2 (29 kişinin bulunduğu alt grup,
ortalama FV=72.241 kg (S:30.225)) dekara >225.260 kg gübre kullanımı görülmekte olup
Düğüm 2, ikinci ağaç derinliğinde olan iki alt gruba bölünmüştür.
Düğüm 2, fidan sayısı değişkenine göre Düğüm 3 (4 kişinin bulunduğu alt grup, ortalama
FV=148.077 kg (S:24.112)) dekara ≤237.400 adet fidan sayısı ve Düğüm 4 (16 kişinin
bulunduğu alt grup, ortalama FV=191.857 kg (S:17.970)) dekara >237.400 adet fidan sayısı
görülmekte olup düğüm 3, üçüncü ağaç derinliğinde olan iki alt gruba bölünmüştür.
Düğüm 3, toplam işçilik süresi değişkenine göre Düğüm 5 (6 kişinin bulunduğu alt grup,
ortalama FV=165.000 kg (S:17.607)) ≤141.550 saat işçilik süresi ve Düğüm 6 (7 kişinin
bulunduğu alt grup, ortalama FV=133.571 kg (S:19.303)) >141.550 saat işçilik süresi
görülmekte olup Düğüm 5 ve 6 kendi içinde homojen olduklarından dolayı tekrar bölünme
gerçekleşmemiştir.
Mevcut çalışmada fındık verimini etkileyen faktörler değişmektedir. Buna göre fındık verimini
en çok etkileyen faktör dekara verilen gübre miktarı (kg) olduğu görülmüştür. Gübre miktarı
arttıkça (CHAID Düğüm 4, CRT Düğüm 2) fındık verim miktarının arttığı görülmektedir. Elde
edilen bu bulgu gübrelemenin fındık üzerindeki önemini göstermektedir. Fındık kökleri ile her
yıl topraktan devamlı besin maddesi almaktadır. Fındığın ihtiyaç duyduğu ve toprakta ya az
bulunan yâda bulunmayan elementleri gübre vasıtasıyla elde etmesi bu durumun sebebi olarak
düşünülebilir.
Kowalenko ve Kempler (2000), yaptığı araştırma da bu bulguyu destekler nitelikte fındık
bahçelerine potasyum (K), magnezyum (Mg), bor (B), bakır (Cu) ve çinko (Zn)’lu gübre
uygulaması sonucunda kısmen Cu ve özellikle Mg, K ve Zn’nun topraktaki reaksiyondan dolayı
bitkinin alamadığını ve özellikle Mg eksikliğini gidermek için yaprak gübrelemesi gerektiğini
belirtmiştir. Yine Borges ve ark., (2001), tarafından fındıkta yapılan diğer bir araştırmada da
artan dozlarda 300, 600 ve 900 mg L-1 yapraktan B gübrelemesi sonucunda fındıkta en yüksek
verimin 900 mg L-1 uygulamasından elde edildiğini bulmuşlardır.
Diğer yandan ağaca baktığımızda (CHAID, CRT) dekara fidan sayısının verim üzerinde etkili
olduğu görülmektedir. Fidan sayısı artıkça fındık veriminin artığı görülmektedir. Bu durumun
sebebi olarak birim alanda fidan sayısının artması sonucu verimin de doğal olarak arttığı
söylenebilir. Nitekim alan yazında da buna benzer bulguların olduğu görülmektedir. Örneğin;
Yoldaş ve Eşiyok (2004), çalışmalarında birim alandaki bitki sayısı arttıkça, erkenci verimde
de bir artış gözlendiğini belirtmişlerdir. Akçin (2010) çalışmasında incelenen özelliklerden
toplam döllenmiş karanfil sayısı, toplam çotanak sayısı, hasattaki toplam çotanak sayısı ve
toplam dal sayısı ile ortalama verim arasında önemli düzeyde pozitif ilişki olduğunu
belirtmiştir.
CRT regresyon ağacına bakıldığında işçilik süresinin de fındık verimi üzerine etki ettiği
görülmektedir. Dekara ≤141.550 saat işçilik süresinin daha etkili olduğu ve bu saatten fazla
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işçilik süresi verimi düşürdüğü görülmektedir. Bunun nedeni ya kaliteli işçilik olmaması yâda
fazla işçiliğin alana zarar vermesi söylenebilir.
SONUÇ
Bu çalışmanın sonucunda fındık verimini etkileyen en önemli faktörün gübre ve fidan sayısı
olduğu bulunmuştur. Çalışmada sonucunda gübre miktarı, fidan sayısı artıkça fındık verim
miktarının artığı ve işçilik süresinin de fındık verimi üzerine etki ettiği bulunmuştur. Çalışmada
fındık üreticilerinin daha verimli ürün alabilmeleri için dekara ≥224.800 kg gübre kullanmaları,
≥288.800 adet fidan dikilmesi ve ≤141.550 saat işçilik süresi olacak şekilde ayarlanması
önerilmektedir. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın fındık verimi üzerinde yapılacak olan diğer
çalışmalara zemin oluşturacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, fidenden patlıcan (Solanum melongena L.) üretiminde yabancı otları
bastırmak için biçilmiş yabancı ot atıklarının malç materyali olarak uygulanabilirliğini
araştırmaktır. Denemeler 2020 yılı vejetasyon döneminde Iğdır Üniversitesi Tarımsal
Uygulama ve Araştırma Merkezinde yürütülmüştür. Çalışmada piyasadan temin edilen Pulsar
patlıcan çeşidinin fideleri kullanılmıştır. Malç materyalleri olarak ise deneme alanında en yoğun
bulunan yabancı ot türlerinden, sirken (Chenopodium album L.), domuz pıtrağı (Xanthium
strumarium L.), kanyaş (Sorghum halepense (L.) Pers.), cirimotu (Suaeda altissima (L.) PALL)
yabancı ot türleri ile karışımları kullanılmıştır. Çalışma tesadüf blokları deneme desenine göre
7 karakter ve 4 tekerrür olacak şekilde kurulmuştur. Uygulamaların patlıcan verimine ve
yabancı otlanmaya etkileri kıyaslanmıştır. Araştırma sonucunda deneme alanında 7 familyaya
ait 10 yabancı ot türü tespit edilmiş olup, en fazla yoğunlukta belirlenen ilk 5 yabancı ot türü:
S. halepense, X. Strumarium, C. album, S. altissima ve C. arvensis olarak bulunmuştur. Yapılan
analiz sonucunda patlıcan verimi (ton/da) ve yabancı ot kuru ağırlıkları (g) bakımından
uygulamalar arasında (P<0,01), istatistiki olarak %1 düzeyinde fark meydana gelmiştir. Yapılan
uygulamalar arasında en yüksek patlıcan verimi yabancı otsuz (çapa) (6,45 ton/da), S.
halepense (6,12 ton/da) ve yabancı ot karışımlarının (5,89 ton/da) olduğu parsellerde elde
edilmiş iken, en düşük verim ise yabancı otlu (4,40 ton/da) parsellerden elde edilmiştir. Yabancı
ot kuru ağırlıkları bakımından en düşük değer S. halepense (72,50 g) ve yabancı ot karışımların
(145,00 g) olduğu parsellerde elde edilmiş olup, en yüksek yabancı ot ağırlıkları ise yabancı
otlu parsel (525,00 g) ve X. strumarium (396,25 g) parsellerinde elde edilmiştir. Sonuç olarak
biçilmiş yabancı otların malç materyali olarak kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Patlıcan, Yabancı ot, malçlama, Sorghum halepense, Chenopodium
album, Xanthium strumarium
ABSTRACT
The aim of this study was to investigated the the feasibility of clipped-weed mulching to
suppress weeds in eggplant (Solanum melongena L.) production from seedling. Experiments
were conducted in Iğdır University Agricultural Application and Research Center in 2020
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during vegetation period. Commercial seedlings of the Pulsar eggplant variety obtained from
the market were used in the study. As mulch materials, among the weed species with the highest
density in the experimental area, Lambsquarter (Chenopodium album L.), common cocklebur
(Xanthium strumarium L.), Jonsongrass (Sorghum halepense (L.) Pers.), Suaeda (Suaeda
altissima (L.)) PALL) and their mixtures were used. The research experiment was laid out in a
Randomised Complete Block Design with four replicates. The effects of the applications on
eggplant yield and weed supressions were compared. As a result of the research, 10 weed
species belonging to 7 families were determined in the experimental area, and the first 5 weed
species with the highest density were found as S. halepense, X. strumarium, C. album, S.
altissima and C. arvensis. As a result of the analysis, there was a statistically 1% difference
between the applications (P <0.01) in terms of eggplant yield (ton / da) and weed dry weight
(g). Among the applications, the highest eggplant yield was obtained in weed free check
treatment (6.45 tons / da), S. halepense (6.12 tons / da) and weed mixtures (5.89 tons / da), the
lowest yield was obtained from weedy check (4.40 tons / da) parcels. In terms of weed dry
weight, the lowest value was obtained in parcels with S. halepense (72.50 g) and weed mixtures
(145.00 g), the highest weed weight was found in weedy check (525.00 g) and X. strumarium
(396.25 g) plots. As a result, it has been concluded that weed clippings can be used as a mulch
material.
Keywords: Eggplant, Weed, Mulching, Sorghum halepense, Chenopodium album, Xanthium
strumarium
GİRİŞ
Patlıcan (Solanum melongena L.) solanaceae familyasında yer almaktadır. Anavatanı
Hindistan'da brinjal olarak bilinmekte olup (Daunay, 2008), dünyanın çeşitli tropikal ve ılıman
bölgelerinde yetiştirilen önemli bir sebze mahsulüdür (Kashyap et al., 2003). Patlıcanın insan
beslenmesinde önemli bir yeri vardır. Patlıcanın 100 gramında, 24 kalori ayrıca; karbonhidrat,
yağ, protein ve A, B1, B2, C vitaminlerini de içermektedir (Akkuş, 2015).
Patlıcan dünya çapında yetiştirilmekte olup, dünyada patlıcan üretimi 2000 yılında 27,6 milyon
ton iken 2019 yılında 55.197.878 ton üretilmiştir. Patlıcan üretimi en fazla oranla (%94,2) Asya
kıtasında üretilmektedir. Sonrasında sırasıyla, Afrika (%3,4) Asya (%1,7) ve Amerika (%0,7)
kıtalarında üretimi yapılmaktadır. Dünya da en fazla patlıcan üreten ülkeler içinde ilk 5 sırayı
sırasıyla; Çim (35,5 milyon ton), Hindistan (12,6 milyon ton) Mısır (1,1 milyon ton), Türkiye
(822 bin ton) ve İran (670 bin ton) almaktadır (FAO, 2021). Türkiye’de en fazla patlıcan
üretimi Antalya (218.063 ton), Mersin (155.671), Balıkesir (47.232 ton), Muğla (37.440 ton)
ve Adana (33.705 ton) illerinde yapılmaktadır (TÜİK, 2021).
Dünyadaki nüfusun hızla artışıyla birlikte tarımsal ürünlere duyulan ihtiyaç daha da
artmaktadır. Beslenme ihtiyacını karşılamak için bitkisel üretimi arttırmak gerekmektedir
(Foley et al., 2011). Fakat yabancı otlar tarım alanlarında bitkisel üretim veriminin azalmasına
sebep olmaktadır (Swinton and Van Deynze 2017). Yabancı otlar mahsul verimini %50'ye
kadar azaltabilmekte (Abouziena et al., 2014), aynı zamanda ürün kalitesinde de ciddi şekilde
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kayıplar meydana getirebilmektedir (Jabran and Chauhan 2018). Yabancı otlar patlıcan
bitkilerinin büyümesini geriletmekte ve meyve verimini düşürmektedirler (Marques et al.,
2017).
Malçlama uzun yıllardan beri hem tarımsal üretim alanlarında hem de tarım dışı alanlarda
kullanıla gelmektedir. Malçlama, nem kayıplarını ve yabancı ot popülasyonunu en aza indirmek
ve ürün verimini artırmak için çeşitli örtü materyallerinin toprak yüzeyine serilme işlemi olarak
adlandırılır (Kader et al., 2019 ). Malç materyalleri, toprak yüzeyine yayıldığında, ışığın
geçişinde bariyer görevi görerek, özellikle küçük tohumlu yabancı ot türlerinin çimlenmesinin
azalmasına sağlamakta (Iqbal et al., 2020), yabacı otların çıkış yapmasında fiziksel engel görevi
görerek popülasyonlarını azaltmaktadırlar (Ahmad et al., 2020). Malçmala yabancı otlar ile
mücadelede etkili ve güvenli bir yöntemdir (Abouziena ve Haggag, 2016). Malçlar, modern
tarımsal üretim sistemlerinin sürdürülebilirlik hedefine ulaşmada önemli bir rol sunarlar. Ayrıca
toprak tipi, çevresel koşullar, mahsul ve malçın kullanıldığı özel hedefler göz önünde
bulundurularak en uygun malç türünü seçmek önem taşımaktadır (Jabran, 2019). Yabancı otları
kontrol etmek için farklı malç materyalleri kullanılmaktadır (Chopra and Koul 2020).
Bu bakımdan malçlama, üretim sistemlerinin sürdürülebilirlik hedefine ulaşmada en başarılı
yabancı ot kontrol metotlarından birisidir. Bu çalışmanın amacı, patlıcan üretiminde yabancı
otları bastırmak için biçilmiş yabancı ot atıklarının malç materyali olarak uygulanabilirliğini
araştırmaktır.
MATERYAL ve YÖNTEM
Çalışma 2020 yılında Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde
yürütülmüştür. Iğdır ili 39° 39' ve 40° 07' Kuzey enlemleriyle, 43° 17' ve 44° 49' doğu
boylamları arasında yer almaktadır. Çalışmada piyasadan temin edilen Pulsar patlıcan çeşidinin
fideleri kullanılmıştır. Malç materyalleri olarak ise deneme alanında en yoğun bulunan yabancı
ot türlerinden, sirken (Chenopodium album L.), domuz pıtrağı (Xanthium strumarium L.),
kanyaş (Sorghum halepense (L.) Pers.) ve cirimotu (Suaeda altissima (L.) PALL) ile bu dört
yabancı otların karışımları biçildikten hemen sonra kullanılmıştır. Deneme alanına ait toprak
özellikleri Çizelge 1’de Çalışmanın yürütüldüğü ayların 2020 yılı ve uzun yıllar ortalamasına
(UYO) ait iklim verileri Çizelge 2’de verilmiştir.
Çizelge 1. Deneme alanına ait toprak özellikleri
Profil
Derinliği
(cm)
0-30

Bünye
Sınıfı
KilliTınlı

Kireç
CaCo3
(%)
6,58

Toplam Tuz
(mmhos/cm)

pH

Fosfor
P2O5

Potasyum
(K2O)

2

7,9

8,2

345
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Organik
Madde
(%)
1,8

Çizelge 2. Çalışmanın yürütüldüğü aylara ait 2019-2020 ve UYO iklim verileri (MGM, 2021)
Ortalama Sıcaklık (°C)

Toplam Yağış (mm)

Ortalama Nispi Nem
(%)

Aylar

2020

UYO
(1941-2020)

2020

UYO
(1941-2020)

2020

UYO
(1941-2020)

Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim

10,44
11,49
18,80
24,19
26.7
24.2
23.5
14.5

6,2
13
17,7
22,1
25,9
25,3
20,4
13,1

18,1
83,6
76,1
15,7
30.2
15.3
1.4
7.3

22,1
33,8
46,5
32
13,7
9,7
11,5
26,3

65,6
76,6
63,1
48,3
48.4
47.6
47.7
49.6

52,2
49,9
51,5
47,3
45,3
47,1
46,2
48,53

Çalışmada patlıcan fideleri 01 Haziran 2020 tarihinde sıra arası mesafe 70 cm sıra üzeri mesafe
50 cm olacak şekilde dikilmiştir. Dikimden önce 45 kg/da NPK gübresi toprağa karıştırılmak
suretiyle kullanılmıştır. Fide dikiminden sonra damla sulama sistemi ile ilk sulama yapılmıştır.
Sonrasında yağış durumu ve bitkinin su ihtiyacı da göz önünde bulundurularak haftada 1 olacak
şekilde sulama yapılmıştır. Çalışma tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrür ve 7
karakter olarak kurulmuştur. Çalışma karakterleri dört yabancı ot türü, karışımları, yabancı
otsuz ve yabancı otlu parseller olacak şekilde kurulmuştur. Parsel alanları 6 m2 (4m x 1,5 m),
parseller arası güvenlik şeridi (0,5 m) ve sıralar arası mesafe (0,5 m) toplam deneme alanı
236,25 m2 olacak şekilde kurulmuştur. Malç materyalleri dikimden sonra bitkiler malç
materyallerinden zarar görmemesi, canlanıp toparlanmaları amacıyla ve yabancı otlar çıkış
yapmadan önce 05 Haziran 2020 tarihinde kalınlığı 10 cm olacak şekilde serilmiştir. Yabancı
otsuz parsellerde çapa ve elle yolma işlemi yabancı otların çıkış durumunda yapılmıştır.
Malçlamanın yabancı otlanmaya ve yabancı ot türleri üzerindeki etkileri
Çalışmada patlıcan hasatından önce deneme alanında bulunan yabancı ot türleri tespit etmek
amacıyla yabancı otlar öncelikle tür bazında sayılmıştır. Sonrasında her parselde bulunan
yabancı otlar ayrı ayrı toprak yüzeyinden kesilip kese kâğıtlarına koyup Herboloji
Laboratuvarına götürülmüştür. Laboratuvarda 70 °C’de 24 saat etüvde bekletildikten sonra
alınıp kuru ağırlıkları teker teker tartılıp sayısal veriler not alınarak kayıt altına alınmıştır.
Patlıcan verimi
Patlıcan hasadı 23. 07- 01.10 2020 tarihleri arasında yapılmıştır. Hasatta pazar durumu dikkate
alınarak, 20-24 cm uzunluğuna ulaşmış patlıcan meyveleri meyve sapının dalla birleştiği
kısımdan elle çekilerek düzgün bir şekilde koparılıp toplanmıştır. Her parselde bulunan
meyveler tartılarak dekara toplam verim miktarları belirlenmiştir. Patlıcan verimi; malçlama
yapılmış parsellerde, yabancı otlu kontrol ve yabancı otsuz (çapa) kontrol parselleriyle
kıyaslanmıştır.
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Veri analizi
Elde edilen patlıcan verim unsurlarına ve yabancı otlara ait kuru ağırlıkları SPSS 17.0 Paket
Programında Duncan testi uygulanıp istatistiki analizi yapılıp uygulamalar arasındaki farklar
ortaya konulmuştur.
BULGULAR ve TARTIŞMA
Çalışma yapıldığı Iğdır Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezinde kurulan
deneme alanında tespit edilen yabancı ot türlerinin familyaları, bilimsel adları, yaygın adları,
yaşam döngüleri Çizelge 3’te sunulmuştur.
Çizelge 3. Deneme alanında tespit edilen yabancı ot türlerinin familyaları, bilimsel adları,
yaygın adları, yaşam döngüleri
Familya
Dar yapraklı
Poaceae
Geniş yapraklı
Amaranthaceae

Asteraceae
Convolvulaceae
Portulacaceae
Fabaceae
Parazit
Cuscutaceae

Latince adı

Türkçe adı

Yaşam
döngüsü

Sorghum halepense (L.) Pers.
Seteria verticillata (L.) P.B.

Kanyaş
Kirpi darı

P
A

Chenopodium album L.
Atriplex nitens Schkuhr.
Suaeda altissima (L.) PALL
Xanthium strumarium L.
Convolvulus arvensis L.
Portulaca oleracea L.
Alhagi pseudalhagi (BIEB.) DESV.

Sirken
Dağ ıspanağı
Cirimotu
Domuz pıtrağı
Tarla sarmaşığı
Semizotu
Deve dikeni

A
P
A
A
P
A
P

Cuscuta spp.

Küsküt türleri

Parazit

P; Çok yıllık, A; Tek yıllık
Çalışma sonucunda deneme alanında 1 dar yapraklı 5 geniş yapraklı ve 1 parazit olmak üzere
toplamda 7 yabancı ot familyasına ait 10 yabancı ot türü belirlenmiştir. Tespit edilen yabancı
ot türlerinin 4’ü çok yıllık, 5’i tek yıllık ve 1’i parazit olarak tespit edilmiştir. Ayrıca tespit
edilen 7 familya içinde yabancı ot sayıları bakımından en fazla Amaranthaceae (3), ve Poaceae
(2) tür ile ilk sırada gelmekte olup, diğer familyalardan 1’er yabancı ot türü tespit edilmiştir.
Çalışma sonucunda deneme alanında tespit edilen yabancı ot türleri Tepe (1998), sebze ekim
tarlalarında sorun olan yabancı otlardan C arvensis, C. album, Cuscuta spp, P. oleracea ve S.
halepense ile benzerlik taşımaktadır.
Patlıcan yetiştiriciliğinde malç materyali olarak kullanılan yabancı otların, yabancı ot kuru
ağırlıkları üzerindeki etkiyi belirlemek için Duncan çoklu karşılaştırma testine tabi tutulmuştur.
Analiz sonuçlarına göre malç uygulamaları arasında yabancı ot kuru ağırlıkları bakımından
F=103,578 ve P=0,00<0,01 istatistiki olarak fark meydana gelmiştir (Çizelge 4).
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Çizelge 4. Malç materyallerinin yabancı ot kuru ağırlıklarına etkisi ve Duncan çoklu
karşılaştırma testine göre oluşan gruplar
Yabancı ot kuru ağırlıkları (g)
72,5b
163,75c
396,25e
275,00d
145,00bc
0,00a
525,00f
225,35
103,578
0,000

Uygulamalar
S. halepense
C. album
X. strumarium
S. altissima
Karışım
Yabancı Otsuz
Yabancı Otlu
Ort.
F
P

Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar 0,05 düzeyinde önemli değildir
Çalışmanın sonucunda malç materyallerinin kontrol (çapa-elle yolma) parseli dışında yabancı
ot kuru ağırlıkları üzerindeki etkileri karşılaştırıldığında en düşük değer S. halepense (72,5 g)
parsellerinde elde edilmiştir. Ayrıca S. halepense tek başına bir istatistiki grupta yer almıştır.
Sonrasında yabancı ot kuru ağırlıkları en düşük değerden en yüksek değere doğru sırasıyla;
karışım (45,00 g), C. album (163,75g), S. altissima (275,00) ve X. Strumarium (396,25g)
parsellerinde elde edilmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü sırada X. Strumarium parsellerinde
zaman geçtikçe yaprakların kurumasından dolayı parsellerde açık alanlar olduğu gözlemlenmiş
olup, bu alanlarda yabancı ot çıkışları gözlemlenmiştir. Ayrıca çalışmanın yürütüldüğü yılda
yabancı otlu kontrol uygulamaları tüm malç materyallerine göre yüksek yabancı ot kuru
ağırlıklarına sahip olmuştur. Sevinç ve Uygur (2013), yaptıkları çalışmada malç materyallerinin
yabancı otları kontrol altına aldıklarını belirtmişlerdir. Tarımsal alanlarda malç uygulaması
yabancı otların tamamen veya kısmen bastırılmasına yardımcı olabilmektedir (Hammermeister
2016). Elde ettiğimiz verilerde kısmen yabancı otların baskı altına alındığı görülmektedir.
Çalışmada kullanılan malç materyallerinin, Duncan çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre
malç uygulamaları arasında patlıcan verimine etkisi bakımından F=77,022 ve P=0,00<0,01,
istatistiki olarak fark meydana gelmiştir (Çizelge 5).

45

Çizelge 5. Malç materyallerin patlıcan verimine etkisi ve Duncan çoklu karşılaştırma testine
göre oluşan gruplar
Uygulamalar
S. halepense
C. album
X. strumarium
S. altissima
Karışım
Yabancı Otsuz
Yabancı Otlu
Ort.
F
P

Verim (ton/da)
6,12b
5,14c
4,71d
4,97c
5,89b
6,45a
4,40e
5,38
77,022
0,000

Aynı harfle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar 0,05 düzeyinde önemli değildir
Çalışma sonucunda en yüksek patlıcan verimi tek başına bir istatistiki grupta yer alan yabancı
otsuz (çapa-elle yolma) (6,45 ton/da) parsellerinde elde edilmiştir. Kontrol (çapa-elle yolma)
parselinden sonra en yüksek patlıcan verimi S. halepense (6,12 ton/da), karışım (5,89 ton/da)
C. album (5,14 ton/da) parsellerinde elde edilmiştir. En düşük patlıcan verimi ise X. strumarium
(4,71 ton/da) parsellerinden elde edilmiştir. Yabancı otlu kontrol parsellerinde tüm malç
materyallerine göre düşük patlıcan verimi elde edilmiştir. Ayrıca çalışmanın sonucunda
patlıcan ortalama verimi 5,38 ton/da olmuştur. Hashimi et al., (2019) farklı yabancı otları malç
materyali olarak kullandıkları çalışmada malçlamanın patlıcan verimini arttırdığını
belirtmişlerdir. Buda elde ettiğimiz sonuçlara paralellik göstermektedir. Ayrıca AdamczewskaSowińska et al. (2016) ve Al-Bayati and Hamdoon, (2019), yaptıkları çalışmalarda malç
materyallerinin patlıcan verimini arttırdığını belirtmişlerdir.
SONUÇ
Yabancı otlar tarım alanlarında sorun teşkil etmekte olup verim ve kalitenin düşmesine sebep
olmaktadırlar. Yabancı otları kontrol etmek için kullanılan malçlama toprak yüzeyine
ulaşabilecek ışığı bloke ederek bir örtü materyali tarafından kaplanması esasına dayanmaktadır.
Çalışma sonucunda deneme alanında 7 familyaya ait 10 yabancı ot türü belirlenmiştir. Tespit
edilen yabancı ot türlerin 4’ü çok yıllık, 5’i tek yıllık ve 1’i parazit yabancı ot olmuştur. Ayrıca
tespit edilen familyalar içinde yabancı ot sayıları bakımından en fazla Amaranthaceae (3), ve
Poaceae (2) tür ile ilk sırada gelmektedir. Çalışmanın sonucunda yabancı ot kuru ağırlıkları
üzerindeki etkileri karşılaştırıldığında en düşük değer S. halepense (72,5 g) parsellerinde elde
edilmiştir. En yüksek yabancı ot kuru ağırlıkları ise, X. strumarium (396,25g) parsellerinde elde
edilmiştir. Ayrıca çalışmanın yürütüldüğü yılda yabancı otlu kontrol uygulamaları tüm malç
materyallerine göre yüksek yabancı ot kuru ağırlıklarına sahip olmuştur. Çalışma sonucunda
patlıcan ortalama verimi 5,38 ton/da olup, en yüksek patlıcan verimi yabancı otsuz (çapa-elle
yolma) (6,45 ton/da) parsellerinden elde edilmiştir. Malç materyalleri içerisinde en yüksek
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patlıcan verimi S. halepense (6,12 ton/da) ve Karışım (5,89 ton/da) parsellerinden elde
edilmiştir. En düşük patlıcan verimi ise X. strumarium (4,71 ton/da) parsellerinde elde
edilmiştir. Ayrıca yabancı otlu kontrol parsellerinde tüm malç materyallerine göre düşük
patlıcan verimi elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında özellikle bölgede yabancı
otların biçilerek mücadele edildiği meyve bahçeleri gibi alanlara yakın ortaya çıkan yabancı ot
atıklarının malç materyali olarak kullanılabileceği kanaatine varılmıştır.
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ABSTRACT
In recent years, occupational health and safety (OHS) has become an important topic for the
construction sector, and various legislative efforts have come to the agenda. Work accidents
occur at a higher rate in the construction sector than in any other sector, increasing the
importance of identifying ways to prevent them. Sufficient measures need to be taken to prevent
work accidents, a large majority of which occur during construction work, usually as a result
of falls from height. Difficult working conditions, multiple tasks being carried out at the same
time by different crews, insufficient safety measures and lack of proper training are the main
factors behind the high rate of occupational accidents in the construction sector. Within the
sector, the type of accident that needs to be prioritized in any preventative efforts is falls from
height. Aside from being the most common type of accident, falls from height can result in
significant damage, including severe injuries, permanent disability and even death. This study
focuses on occupational accidents involving falls from height, and proposes a device to aid in
the identification and prevention of near-miss falls from height in construction shafts. The
device, developed in both cable and battery versions, was installed in shafts on a hospital
construction site and tested. The goal was to detect the entry of workers into an area containing
a fall hazard, and to provide an audio warning. The results of the study showed that the
developed device not only provides warnings to prevent potential accidents, but also records
the number of incidents, providing a more accurate count of near miss falls from height. The
device presented in this study aims to reduce significantly the number of fatal accidents on
construction sites by providing warnings prior to an accident taking place.
Keywords: Occupational accident, Falling down from height, Near miss
ÖZET
Son dönemde inşaat sektöründe OHS (occupational health and safety) güncel bir konu olarak
yer almakta ve yasal düzenlemelerle gündemde yer almaktadır. İnşaat endüstrisinde diğer
sektörlere oranla daha yüksek oranda iş kazalarının meydana gelmesi, bu sektörde iş kazalarının
önlenmesi noktasında konunun önemini artırmaktadır. Buna bağlı olarak, iş kazalarının
önlenmesi hususunda yeterli önlemlerin alınması gerekmektedir. İş kazalarının büyük bir kısmı
yapım işlerinde gerçekleşmekte ve bu kazalar en çok, yüksekten düşmeye bağlı olarak meydana
gelmektedir. İnşaat sektöründeki çalışma şartlarının zorluğu, çok sayıda işin ayrı ekipler
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tarafından aynı anda yapılması, yetersiz önlemler ve bilgilendirme, bu sektördeki iş kazalarını
diğer sektörlere göre ön plana çıkarmaktadır. İnşaat sektöründeki yüksekten düşme iş kazaları
sayısal olarak fazla olmasının yanı sıra gerçekleştiğinde ortaya çıkan ağır yaralanma, kalıcı
sakatlık ve ölüm gibi sonuçları sebebiyle öncelikli tedbir alınması gereken kaza türü olma
özelliği taşımaktadır. Bu çalışma kapsamında yüksekten düşme iş kazaları ele alınarak, inşaat
şaft boşluklarında gerçekleşen yüksekten düşme iş kazaları ramak kala olaylarının tespiti ve
önlenmesi amacıyla bir cihaz önerisi sunulmaktadır. Kablolu veya şarjlı olarak geliştirilen
cihaz, bir hastane inşaatında belirlenen şaft boşluklarına yerleştirilerek test edilmiştir. Bu
itibarla, yüksekten düşülmesi muhtemel sınırlar içine giren personel algılanarak sesli olarak
çalışanların uyarılması amaçlanmaktadır. Çalışma sonuçları göstermiştir ki, geliştirilen cihaz,
olası kazaları önceden önleme adına uyarı vermesinin yanısıra, karşılaşılan olayları sayacına
işleyerek iş kazası gerçekleşmeden yüksekten düşme ramak kala olaylarına göre daha gerçekçi
kayıt tutulmasını sağlamaktadır. Ayrıca, bu çalışmada sunulan cihaz vasıtasıyla, yapım
işlerinde kaza gerçekleşmeden uyarı yapılarak, ölümlü kazaların anlamlı seviyede azalması
hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Yüksekten Düşme, Ramak Kala
1. INTRODUCTION
The construction sector, as one of the most dangerous sectors in which to work, records more
occupational accidents than any other sector [1]. An examination of accidents in this sector
shows that the frequency of falls from height and the related death rate exacerbate the problem.
Accidents involving falls from height, which can have significant consequences, including
severe injury and even death, constitute a health problem for workers, and may have serious
financial and legal repercussions for employers. Although health and safety regulations aimed
at preventing the accidents have been enacted, the number of accidents has increased in recent
years in parallel with the number of projects being undertaken by the construction sector.
Despite the measures taken, the warning signs posted, and the training and briefing seminars
held to reduce the accidents in construction, quantitative data on the accidents show that these
measures are not sufficient, and that new measures are needed in this field in line with
technological developments.
Occupational health and safety is a field of study that aims to eliminate or mitigate the health
problems and occupational risks that workers face due to the physical environmental conditions
in the workplace while carrying out their duties. In other words, it is a field of study that
examines the factors and conditions affecting the health and safety of all people (workers,
temporary workers, subcontract workers, visitors, customers or anyone else entering the
workplace) affected by the activities of an organization [2]. The World Health Organization
(WHO) and the International Labour Organization (ILO) define occupational health and safety
as the maintenance and promotion of workers’ health, preventing the deterioration of workers’
health due to working conditions, protecting workers against dangerous situations posing health
risks, and placing and keeping workers in occupational environments that are most suitable for
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their physiological psychological conditions. The concept has also been defined as allowing an
employee to work with peace of mind in a working environment where dangers from working
conditions or equipment are eliminated or minimized. In another definition, the concept is
defined as the factors and conditions that affect or could potentially affect the health and safety
of the employees, other workers (including temporary workers and contract workers), visitors
or other people in the workplace [3].
To provide occupation health and safety in the workplace, workers need to be protected against
the risk of work accidents and occupational diseases. In this context, occupational health and
safety refers to the measures that need to be taken to protect workers against risks of any kind
in the workplace that arise from the nature of the work, the working conditions, the work
environment and the work itself [4]. Occupational health and safety refers only to the protection
of workers against dangers that may arise in the workplace, although as the idea of the welfare
state has developed, the scope of the concept has expanded to cover health and safety measures
to be taken to protect the worker not only against risks in the workplace, but also in the larger
facility in which the workplace is located and outside the workplace [5]. Thus, the right to
occupational health and safety has come to be considered as a reflection of the right to health
and bodily integrity of all those in the workplace [6].
Accidents can be defined as unforeseen, unexpected and unplanned incidents that cause a harm
or loss, that can happen at any moment in any area of life, at home, on the road, while having
fun or at work [7]. Accidents can also be defined as unintended and unexpected incidents with
undesired consequences. Even though there is an overall consensus on the definition of the
concept of accident, there are different definitions of the concept of “occupational accident”
due to a divergence of opinions among experts, as well as legal ramifications. Thus, as the
accidents in the sector have legal consequences for workers, employers, insurance companies
and other organizations, and as worker protection is a paramount concern, the definition of what
constitutes a “occupational accident” has been expanded [8]. The World Health Organization
(WHO) defines work accident as “an unplanned incident that usually causes injury, damage to
machinery and equipment, or disruption of the production process”. Similarly, the International
Labour Organization (ILO) defines occupational accidents as “an unplanned and unexpected
incident that causes injury or loss” [9]. Occupational accidents refer to incidents that cause
injury to persons as well as damage to machinery, infrastructure or equipment in the workplace,
or incidents that hinder or disrupt work without causing damage to persons or property.
Malfunctions, on the other hand, refer to incidents that cause damage to property or that stop or
disrupt work. Different theories on accidents have been proposed based on their causes. Of one
these is the theory of “dominoes lined up in a row” proposed by Herbert W. Heinrich, which
lists a sequence of five major factors of an accident [10]. In this model, the parameters of the
chain of accident are i. Ancestry and social environment, ii. Fault of person, iii. Unsafe act or
mechanical or physical hazard, iv. The accident, and v. The injury (or death). In this theory,
events are explained through a comparison to dominoes lined up in a row, where the fall of the
first domino causes the other dominos to fall as well. Each accident happens as a result of five
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different basic factors occurring one after another, defined as the “accident sequence”. When
one of these factors is absent, the next step in the sequence fails to occur, and no accident takes
place as long as the sequence remains incomplete. The occupational safety approach to the
domino theory, which explains accidents as “injury or loss of life caused by deficiencies in
human resources practices, coupled with unsafe acts and behaviors”, posits that accidents can
only be prevented by humans, as the source of all these deficiencies and unsafe practices [9].
Occupational accidents, which are usually characterized simply as accidents, are unplanned and
uncontrolled incidents with the potential to cause problems. From the perspective of work
safety, accidents may result in damage to persons or property [8]. Occupational accidents are
incidents that happen as a result of an unexpected or erroneous behavior or a technical
malfunction in the sequence of events that may or may not result in injury, death or damage,
but will always obstruct certain tasks from being carried out [10]. From a legal perspective,
such incidents are placed in a different framework, with the term “accident” referring to
unintended, unexpected incidents with undesired consequences. All unexpected incidents that
cause loss or injury are accidents, but they may or may not be “work accidents” [11, 12]. There
are four stages to a occupational accident: i. There must be cause and effect relationship
between the work and the accident, ii. For an incident to be considered a occupational accident,
it must have an external cause, the worker must have been injured as a result of work or a workrelated event or action – other than their own actions – and they should not have contributed to
the emergence of the accident through their non-work related actions, iii. The accident must
have happened suddenly, and iv. The worker must have suffered a physical or mental injury
immediately after the accident or later.
This study presents a device that was developed to provide an audio warning to workers
entering danger zones around construction shafts, and to detect and prevent near-miss incidents.
The device, developed in both cable and battery versions, was fitted to shafts at a hospital
construction site and tested. The device presented in this study aims to significantly lower the
number of fatal accidents by providing warnings when there is a risk of an accident taking place.
2. OCCUPATIONAL ACCIDENTS IN THE CONSTRUCTION SECTOR
The construction sector directly provides jobs and employment to many different sectors, as
well as contributing to the national economy and the country’s development through its
connections with a large number of other sectors. Thus, the construction sector can be
considered to be the engine of the national economy. Occupational accidents are frequent in the
construction sector, disrupting ongoing work, damaging equipment, injuring workers and
causing deaths. Even in places where the number of accidents is low, their impact is usually
severe. Table 1 and Figure 1 presents figures on occupational accidents in the construction
sector in Turkey.
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Table 1. Distribution of occupational accidents and their effects over the years in Turkey
All Sectors
Construction Sector
Year
Occupational Accidents
Death Occupational Accidents Death
2013
191.389
1.360
26.967
521
2014
221.366
1.626
29.699
501
2015
241.547
1.252
33.361
473
2016
286.068
1.405
44.552
496
2017
359.653
1.633
62.802
587
2018
430.985
1.541
77.157
591
2019
422.463
1.147
47.701
368
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Figure 1: All Sectors and Construction Sector Occupational Accidents and Death Numbers
Due to the nature of construction work, more accidents happen in the construction sector than
in any other sector. Construction sites are directly affected by climate conditions; work is
usually intensive and takes a long time; subcontractors are involved, resulting in differences in
terms of organizational culture and work attitudes; and there is insufficient importance attached
and attention paid to situations and places that can pose dangers in terms of occupational
accidents, all contributing to the high rate of the accidents in the construction sector.
2.1 Occupational accidents involving falling down from height
Height is a relative concept that can be perceived differently by different people, and can be
defined in broad terms as places that cannot be climbed in a single step. Points above the navel,
as the center of gravity in humans, are considered to be high for people. This is why safety rails
built to prevent occupational accidents are usually higher than the average navel, and this is
how they are effective in preventing falls. In the workplace, on the other hand, there are many
standards laying out the rules regarding working at height and methods for protecting against
falls. Height is defined differently in different countries, with most European countries using
the cut-point of 1.8 meters, and the US using 1.2 meters [13]. In Turkish standards,
measurements concerning the concept of height are used in the Occupational Health and Safety
Regulation, which states that safety measures must be taken at heights exceeding 4 meters,
while the Regulation on Occupational Health and Safety in Construction Work requires the use
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of a safety belt at heights equal to or exceeding 3 meters [14]. Workers working at or above
these heights are required to take measures to prevent occupational accidents using “Personal
Protective Equipment”. OSHA (Occupational Safety and Health Administration) statistics
show that 85% of falls from heights exceeding 3.4 meters are fatal.
Most construction work involves working at height, and as a result, occupational accidents
involving falls from height are common [Table 2: According to a study conducted in turkey].
Falls are the most common type of occupational accident that occurs when working at height,
usually from scaffold, roofs, elevator shafts, shaft openings through the floor, stair openings
and floor openings. Taking 2 meters as the cut-point, falls from heights under 2 meters are
called “low-level falls”, and falls from heights exceeding 2 meters are called “high-level falls”.
Construction work at lower heights involves a larger variety or applications and takes longer
than work at greater heights. Falls from roofs are examples of “high level falls”, falls from
vehicles or construction equipment are examples of “low level falls”, and falls from ladders or
scaffolds can be examples of both. Falls from ladders and scaffolds are the most common type
of falls.
Table 2. Distribution of the number of occupational accidents by cause [15]
Cause of the accident
Accident
Accident rate (%)
(number)
Falling down from height
48
46.15
Transportation
12
11.54
Loading and lifting
10
9.62
Electrical accidents
10
9.62
Equipment falling or tipping
7
6.73
Scaffold Defects
6
5.77
Hand Tools
4
3.85
Slip and Fall
2
1.92
Others
5
4.80
Total
104
100
To prevent falls from height, individual and collective protective measures are taken during the
erection, use and striking of scaffolds. Regarding collective protective measures, work is
undertaken following the provisions of the “Regulation on Occupational Health and Safety in
Construction Work”, particularly when erecting scaffolding. As personal protective measures,
equipment that stop or limit falls are preferred [16-20].
Regardless of whether it is the construction sector or other sectors, risks of a occupational
accident usually go unnoticed until an accident actually happens. Prior to a occupational
accident, there is a lack of sufficient training regarding potential occupational accidents and
risks at the work site. Given the education levels and cultural dispositions of construction sector
workers in the less-developed or developing economies, disregarding the risk of accidents with
a fatalistic attitude of “if the accident was meant to happen, nothing could stop it” is common.
Sometimes, the short duration of a task to be conducted at height is used as an excuse for not
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taking protective measures. Even a momentary lapse of attention can cause occupational
accidents. From the moment the fall begins, the worker travels 4.91 meters per second, reaching
a speed of 17.7 km/h (Table 3).
Table 3. Height and duration of fall [15]
Distance (m.) Duration (s.)
Velocity
0.05
0.1
0.98
0.44
0.3
2.94
1.23
0.5
4.91
4.91
1.0
9.81
19.62
2.0
19.62
44.15
3.0
29.43
78.48
4.0
39.24
122.63
5.0
49.05
Apart from occupational accidents, near misses such as near falls are considered natural in the
construction sector, and are usually not recorded. No records of such incidents are kept in an
effort to prevent near misses in the future, and it is a well-known fact that the necessary
measures are not taken and that the companies involved do not conduct incident analyses. The
potential causes of falls from height in the construction sector are classified into four groups
(Table 4).
Table 4. Causes of falling down from height and examples of risk control methods [14]
Type of cause
Definition
Direct
Competency, Motivation, Morale, Teamwork, Level of Perceived Risk,
Fatigue, Health, Communication, Information, Compliance with Rules,
Human Resources, Environmental Conditions, Organizational
Equipment, Personal and Collective Protective Equipment
Organizational
Training, Management, Procedures, Planning, Communication,
Feedback, Supervision and Oversight, OHS Culture, Purchasing, Control
and Maintenance, Incentives, Safe Designs
Corporate
Firm Culture, Firm Policies, Occupational Health and Safety Management
of the Firm, Contract Management, Employer Control, Organizational
Structure, Occupational Safety Management, Firm Revenues
Environmental
Legal Factors, Legal Control and Sanctions, Industry Practices, Political
and Social Perceptions
2.2 Risk Control Steps
According to the risk control hierarchy, the steps to be followed, in order of priority, are as
follows: i. Avoiding work at height whenever possible, ii. When avoidance of work at height is
not possible, taking measures to protect workers against falls, and iii. In situations where falls
from height are a possibility, using the necessary equipment and control methods, and taking
measures to minimize the fall distance and the effects of falling [14]. Even though it is possible
to develop a large number of methods to prevent accidents involving falls from height, they all
tend to have shortcomings. For example, while safety belts are designed to protect workers
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wearing them against falls, this protection method fails to be effective when the workers do not
use them properly.
3. ARRESTING AND PREVENTING FALLING DOWN FROM HEIGHT
Guardrail systems and safety net systems are “traditionally” called fall prevention systems
(Figure 1), and these systems are used in many sectors where workers are at risk of falling.
Adjustment devices, warning ropes and safety monitoring systems are special purpose
applications that are used to protect workers during concrete construction works and roof
construction or repair works. Controlled entry areas refer to places where workers are required
to carry out such tasks as leading edge works and bricklaying without using conventional fall
prevention systems, or to work according to a fall prevention plan. A “limiting system” is
another special-purpose application that shares components with personal fall prevention
systems, but are not designed to prevent falls.
Systems to arrest and prevent falls

Fall arrest
(Conventional systems)

Fall prevention
(Alternative systems)

Personal fall arrest
systems

Warning line systems

Railing systems

Safety monitoring
systems

Safety net systems

Controlled entry areas

Systems limiting work
area

Figure 1. Systems for the arrest and prevention of falls [21]
Project supervisors, and occupational health and safety experts in particular, have the ultimate
responsibility for identifying and mitigating risks of falls from height at the workplace.
Deciding upon the most appropriate fall prevention system is the first step in fulfilling this
responsibility, while the second step is to train workers to identify and become familiar with
fall protection systems and methods used. Workers must be trained in these issues by an expert.
There may be cases where workers who lack sufficient knowledge of, or are unable to predict,
risks of falls from height at the workplace need to be re-trained. Changing the workplace, the
fall prevention systems and the equipment being used is changed, or when workers lack a
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sufficient understanding of these systems and equipment, or are unable to make proper use of
them, additional training must be provided to ensure that the issue is given due attention. The
employer must keep a written record of all fall prevention training provided to each worker
[21].
More and more warning and danger signs have come into use in the construction sector in recent
years, but the number of occupational accidents in the sector has not declined, as workers do
not pay sufficient attention to them. The nature of human psychology means that after a point,
workers are desensitized to repeated visual warning signs, and stop responding to them.
Construction site workers who do not abide by visual warning signs take proper work safety
measures only after verbal warnings by site supervisors. Observations and surveys conducted
show that only a small proportion of workers abide by all work safety rules without being
warned by their supervisors. The Chamber of Civil Engineers in Turkey surveyed 250
construction managers, and found that that visual warning and danger signs and markers at
construction sites are not sufficient in terms of work safety. The survey questions are
reproduced in Table 5, and the results are reported in Figure 2.
Table 5. Survey questions
No. Question
1
Do you conduct frequent work safety training at your construction projects?
2
Do you find occupational safety training provided at construction sites to be
useful?
3
Do you find occupational safety training provided at construction sites to be
sufficient?
4
Do you use OHS warning signs and markers at your work sites?
5
Do you have sufficient warning signs and markers at your construction sites?
6
Do you think warning signs and markers at construction sites provide sufficient
benefits in terms of preventing occupational accidents?
7
Do you think warning signs and markers can be more effective depending on where
they are located? (construction site entry, building entry, floors, etc.)
8
Do you find warning signs and markers to be relevant, clear and easy to
understand? (judging by their visual and verbal content)
9
Do you think workers pay attention to abiding by all warning signs and markers?
10 Do you frequently encounter situations where workers abide by occupational
safety rules only after being warned by their supervisors?
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Figure 2. Survey results (Questions 1 to10)
4. A SYSTEM TO PREVENT OCCUPATIONAL ACCIDENTS INVOLVING
FALLING DOWN FROM HEIGHT
Falls from height are the most common type of occupational accident at construction sites, and
most are falls through shafts, floor openings, elevator shafts, stair openings and stair landings.
Although they are commonly used at construction sites, warning signs and markers fail to
provide an adequate level of protection in situations where a occupational safety culture is
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lacking among workers. There are many factors that can contribute to occupational accidents,
despite the presence of measures taken in these areas, including work fatigue, fatigue-related
lack of attention, and the need to move materials and equipment up or down through these areas,
and in the worst cases, they can lead to severe injury or death
In the present study, an audio warning device was developed to prevent occupational accidents
involving falls from construction shafts at a construction site. This device detects when a worker
enters an area where there is a potential risk of falling, and gives an audio warning. Unlike with
visual warnings, workers hear the audio warning, would respond to the warning by leaving the
danger zone, whether they had entered the zone intentionally or by mistake. The device not
only prevents potential falls from height, but also records such incidents on a counter. By
placing the audio warning device in potentially dangerous openings at construction sites,
workers would be provided with an audio warning when they are at risk, prompting them to
leave the danger zone. The designed motion-sensing audio warning device works on by
detecting motion, comprising the following parts: a motion detection sensor, a battery to power
the device, a speaker to provide an audio warning upon detecting motion, an on/off switch, a
counter to count instances of motion detection, and a display to show the count. Near miss
incidents are also common in the construction sector. In addition to providing warnings to
prevent potential accidents before they happen, the device also makes it possible to keep a more
accurate record of near misses (in this case, near falls from height). The device was tested at a
working hospital construction project. The 300-bed hospital building where the device was
tested consisted of Blocks A (33 floors) and B (eight floors), with a total construction area of
65,000 m2.
Two different prototypes, wired and charged, are installed in the shaft cavity, which is likely to
occur due to falling down from height (Fig. 3). The wall fixing process is made by taking into
account the direction of movement of the movement-sensing part of the device. The device is
activated after being fixed to the vertical surface. During the test period of 36 working days (6
weeks), the device was detected the falling from down to give a sound warning by means of the
first device. The number of the shaft gap in question is determined by the other device and the
results are given in Figs. 4 and 5. In the Figures, the ratio of the near miss to the number of
passes per day, as well as the number of times per day and the near miss. Analyzing the data
collected after the first two days of informing the workers, it is seen that the ratio of the near
miss (near miss / daily pass) which was 0.08 decreased to 0.04 at the end of the 6-week period.
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Figure 3. Placement of the device in the shaft opening

Figure 4. Daily crossing date and the number of near miss
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Figure 5. The ratio of near miss (Near miss / Daily crossing date)
In the event of a breach, the device warns the worker by providing an audio signal, and at the
same time alerts people close to the near fall incident, who also hear the warning. The decline
in the number of breaches over the 6-week measurement period can be attributed to the audio
warning provided to the workers (both to the worker breaching the limit, and to the other
workers). Hearing an audio warning probably activates a psychological trigger in workers,
preventing them from repeating the breach.
5. CONCLUSIONS
Falls from height account for nearly half of all occupational accidents in the construction sector.
As a result of the accidents involving falls from height, workers lose their lives or are severely
injured, sometimes permanently. Visual warning signs accompanying physical measures taken
at construction sites fail to provide adequate results in terms of preventing work accidents, as
evidenced in the accident figures and surveys conducted in recent years. In this study, an audio
warning device was developed as a means of preventing falls from height from construction
shafts, floor openings, elevator shafts, stair openings and stair landings. The device provides an
audio warning to workers approaching the opening, and keeps a record of such incidents using
a counter on the device. The device was tested at a hospital construction site. The device can
be powered from a mains electrical source or a rechargeable battery. The device in question,
together with physical measures and visual warnings aimed at preventing falls, allows the
maximization of the level of protection against falls at construction sites. The addition of new
features (using RFID technology) would make it possible to identify the worker who
approaches the danger zone, and to transfer relevant data to technical office computers. With
this feature, it would be possible to track the frequency at which individual workers are involved
in such incidents, and to adopt a proactive approach by providing additional warnings and
training to protect specific workers against further dangers.
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ÖZET
Bu yazıda, bazı tasarım prosedürleri; modelleme ve kontrolör tasarımı, testleri sunulmaktadır.
Kapsamlı testler, sistemin çalışma koşullarındaki değişikliklere hızlı tepki verdiğini ve
malzemenin kalitesindeki beklenmedik değişikliklerden kaynaklanan rahatsızlıkları etkili bir
şekilde reddettiğini göstermiştir. Bu makale, bir polimer tek vidalı ekstrüderde hacimsel
akışın düzenlenmesi için bir geri besleme kontrol sisteminin tasarımı ve deneysel testidir.
Ekstrüder sıcaklık kontrolü zorlu bir kontrol problemidir. Ekstrüderler için tambur sıcaklık
kontrolü gibi, birden fazla kovan dahil edildiğinde sorun daha da zor hale gelir. Sistemin
özellikleri incelendiğinde, yaygın olarak kullanılan bir orantılı artı bileşik artı türev PID
denetleyicinin bu tür bir sistem için bu tür performans özelliklerini karşılayamayacağı
anlaşılmaktadır. Gerekli performansı elde etmek için, model tahmin kontrolü, otomatik
ayarlama ve çok parametreli PID gibi teknikleri kullanan bir kontrol stratejisi formüle edilir.
Bu kontrol stratejisinin istenen spesifikasyonlara ulaşmada çok etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Ekstruder, Sıcaklık, PID Kontrol, Tel Kaplama
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ABSTRACT
In this paper, the some design procedure; modeling and controller design, testing is presented.
Extensive tests have shown that the system reacts rapidly to changes in the operating
conditions and effectively rejects disturbances due to unexpected changes in the quality of the
material. This paper is the design and experimental testing of a feedback control system for
the regulation of the volumetric ﬂow in a polymer single screw extruder. Extruder
temperature control is a challenging control problem. The problem becomes even more
challenging when multiple barrel are included, such as in barrel temperature control for
extruders. When characteristics of the system are examined, it becomes clear that a commonly
used proportional plus compound plus derivative PID controller cannot meet such
performance speciﬁcations for this kind of system. In order to achieve the required
performance, a control strategy that utilizes techniques such as model predictive control,
autotuning, and multiple parameter PID is formulated. This control strategy proves to be very
effective in achieving the desired speciﬁcations.
Key words: Extruder, Temperature, PID Control,Wire Coating
1. INTRODUCTION
Worldwide, extruder lines are the largest converters of plastics and can be considered the
most important production machinery in the plastic industry. Commercially, extrusion lines
are target to give advantages with regard to operating cost. It is possible to produce
throughout extrusion films, sheets, profiles, pipes, tubes, rods, wire coverings, coatings,
filaments, blown shapes and many others. Pipes are one of the most important parts made by
extrusion, and it has a wide range of applications, especially in the industry. A continuously
increasing number of commercial products are produced by polymer extrusion using
plasticating extruders, which are among the most widely used equipments in polymer process
industry. The extrusion process has a standard setup including a feeding secti on, a barrel and
a head with a die for shaping. In the feeding section, the solid polymer is fed in to the extruder
through a hopper in the form of pellets [1].
Then, the polymer is transported along the barrel by means of a rotating screw. The barrelwall
is equ ipped with a number of electric heaters which melt the polymer. The material is melted
and pushed towards the die where the extrude d ﬁnal product is shaped and expelled.
During the process, the polymer under goes very complex thermo mechanical transformations
inducing strong changes in the physical properties of the material.
A high quality extrusion is essentially characterized by a precisely regulated output
volumetric ﬂow; this can be achieved by ﬁnally regulating the temperature and the pressure of
the die at the output of the extrude r.Traditionally, the regulation of the output temperature
and pressure is obtained by open loop tuning of the rotating screw speed and the electric
heater set points; this is usually done by an expert human operator [2].
The current challenge is to develop a cost effective fully automatic regulation of the output
ﬂow, which canconsistently guarantee high qua lity product.In the literature, a few works on
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identiﬁcation and control of plasticating extruders have appeared in system identiﬁcation.
In the literature, a researches on identiﬁcation and control of plasticating extruders have
appeared. In system identiﬁcation methods are applied to the problem of modeling a
singlescrew extruder; speciﬁcally, discrete time dynamic models of the dependence of the
output temperature and pressure on the screw revolution speed are predictd from I/O value.
Moreover, linearity of the extrusion process has been veriﬁed on a wide range of
operatingconditions [3].
The dynamic relation ship between the screw speed and the output die temperature and the
melt pressure (the pressur e transducer was placed in the barrel before the head) has been
empirically modeled, and a comparison between the performances of a PI controller and a self
tuning regulator for melt pressure control is provided. More recently, other related problems
have been considered (see e.g. viscosity control and identiﬁcation and control of the web
formation processes during polymer ﬁlm extrusion.To the best of our knowledge, a detailed
description of the overall control system for a plasticating extruder have never been proposed
in the open literature. The goal of this work is to ﬁll this gap, and to propose a comprehensive
and detailed description of this control system [4].
The plasticating extruder is one of the main pieces of equipment used in the polymer
processing industries. As plastics is found more uses, with more stringent quality
specifications, the methods of increasing polymer production while improving product quality
are needed. Extrusıon molding is the most widely used process in manufacturing plastic
products. Since the quality of extrusıon coated plastic parts are mostly influenced by process
conditions, how to determine the optimum process conditions becomes the key to improving
the part quality. Researches used a measuring device to measure the torque of the plastified
polymer at the single screw tip [5]. Researches designed a controller using an in line wedge
rheometer as the sensor to control the extrusion of PVC with desired viscosity [6]. Researches
developed a fuzzy controller using an in line viscometer to control the melt viscosity during
extrusion processing [7]. It is most effective to maintain product quality utilising viscosity
control, because a polymers viscosity correlates with its composition and molecular
distribution and hence the characteristic of the material. In view of this, more and more
researches are aimed at using viscosity measuring instruments as sensors to control the quality
of the products [8].
2. PROCESS AND UNITES
Contrary to thermoplastics, little attention has been paid until now to the PVC extrusion.
Recently, different research programs have been developed to remedy this lack. Experimental
and theoretical works on single stage extruders have been pub published by and
experimentations on single and theoretical approaches of the two stage extrusion process have
been developed in the case of thermoplastic materials but always for isothermal flow. In the
present study, experimentations have been carried out with PVC compounds on a single stage
vented screw. The results have permittede to define a theoretical approach leading to a

66

complete description of the flow into the screw The most used plastic for application in
extrusion is PVC. PVC dry blends allow the processor to take advantages of using their own
compounding formulations that should provide costs advantages [9].
Barrel temperature control in an extrusion process machine presents severe challenges to
achieving satisfactory Control ( Fig. 1 ). In extruder, plastic in the form of a granular solid is
fed into the barrel, where it is melted so that it can be injected into the mold in a liquid state.
The control of the temperature with in the barrel is critical to the quality of the molded
product. This is particularly true for some temperature sensitive plastics which can tolerate
only very small temperature deviations from the set point. Therefore it is important to have a
very tight temperature control during production to ensure consistent product quality. Further,
when the machine is started up from a cold state, it is desired that the temperature be brought
to its set point usually several hundred degrees Centigrate as rapidly as possible and without
much over shoot. Since it may take from 10 minutes to a couple of hours, depending on the
size of the barrel and the power rating of the barrel heater, to bring the barrel temperature to
its set point, the startup period can have an important effect on productivity. The speciﬁcation
on deviation is also often critical, as in the case of large, well insulated barrels that take a long
time to cool down [10].
İn briefly, the performance speciﬁcations for barrel temperature ( Tb1, Tb2 , Tb3 , Tb4 ) control
are bring the barrel temperature up to set point as fast as the system capacities without over
shoot and maintain the barrel temperature within plusor minus one to two degrees centigrate
during the production run. In extruder (Figure 1) the piston and spreader that are the key
components of piston type machines are replaced by a rotating screw that moves back and
forth like a piston within the heating cylinder. As the screw rotates, the flights pick up the
feed of granular material dropping from the hopper and force it along the heated wall of the
barrel, thereby increasing the rate of heat transfer and also generating considerable heat by its
mechanical work. The screw, moreover, promotes mixing and homogenization of the plastic
material. As the molten plastic comes off the end of the screw, the screw moves back to
permit the melt to accumulate. At the proper time the screw is pushed forward without
rotation, acting just like a piston and forcing the melt through the nozzle into the mold. The
size of the charge per shot is regulated by the back travel of the screw. The heating and
homogenization of the plastics material are controlled by the screw rotation speed and wall
temperatures.
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Figure 1. Screw injection molding machine, (a) in the backward position and (b) in the
forward position.
3. CONTROL STRATEGY
The control strategy incorporates autotuning, multiple PID applied to different barrel barrels
and different regimes of control action, as shown in Fig. 2. The block diagram of a typical
process control loop is shown in Fig. 2. Control strategy can be defined as, where disturbance
is next barrel temperatures and adjusting temperatures. Output is barrel temperature and input
is set point or reference barrel temperature. Generally, the process is started cold, and it takes
some time to heat the barrel to reference temperature. In order to bring the temperature up to
the reference as fast as possible, the control output is initially set to its maximum value.
Autotuning is performed at this time if requested by the operator.
The other hand, start up parameters and run time parameters are than out put go into
controller. Preset point values go into reference side. Temperature measurement maked by
temperature sensor. Control algorithm is PID. Where Gp (s) denotes the transfer function of
the process plus actuator, and Gc (s) denotes the controller. A reasonable approximation of a
barrel barrel temperature control process is an integrator plus dead time plus remain which
may represent the actuator Dynamics [11].With the transfer function given by Eq. 1.
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Figure 2. Control closed loop
Laplace Equation for transfer function of process:
𝐾𝐾.𝑒𝑒 −𝑇𝑇𝑇𝑇

𝐺𝐺𝑝𝑝 ( 𝑠𝑠 ) = 𝑠𝑠.(1+𝜏𝜏.𝑠𝑠)

(1)

where K is the process gain, T is the process dead time, and 𝜏𝜏 is the remain time constant.
Consider a proportional plus compound PI controller applied to the above process and laplace
equation for transfer function of PI controller:
1

𝐺𝐺𝑐𝑐 ( 𝑠𝑠 ) = 𝐾𝐾𝐾𝐾. (1 + 𝜏𝜏 .𝑠𝑠 )

(2)

𝑖𝑖

where Kp is the proportional gain and 𝜏𝜏i is the compound time constant of the controller. In
the case of negligible dead time [i.e., T in Eq. (1) is zero),the open loop transfer function for
the system of Fig. 1 is
(1+𝜏𝜏 .𝑠𝑠 )

𝑖𝑖
GL (s) = Gc (s) . Gp (s) = KL . 𝑠𝑠2 (1+𝜏𝜏.𝑠𝑠)

(3)

where KL denotes the open loop gain. The addition of derivative action to the PI controller of
Eq. 2 results in the PID controller and laplace equation for transfer function of PID (
Proportional plus compound plus derivative ) controller:
1

𝐺𝐺𝑐𝑐 ( 𝑠𝑠 ) = 𝐾𝐾𝐾𝐾. �1 + 𝜏𝜏 .𝑠𝑠 � . (1 + 𝜏𝜏𝐷𝐷 . 𝑠𝑠 )

(4)

𝑖𝑖

where 𝜏𝜏𝐷𝐷 is the derivative time constant. This third tuning parameter provides an additional
degree of freedom in satisfying control specifications. The open loop transfer function of
Figure 1 with PID control becomes
GL (s) = Gc (s) . Gp (s) = KL .

(1+𝜏𝜏𝑖𝑖 .𝑠𝑠 ).(1+𝜏𝜏𝐷𝐷 .𝑠𝑠 )

(5)

𝑠𝑠2 (1+𝜏𝜏.𝑠𝑠)

where, consistent with accuracy design practice, the derivative time constant 𝜏𝜏𝐷𝐷 is set to a
value lower than the compound time constant 𝜏𝜏𝑖𝑖 . When the tuning stage, model parameters in
Eq. 6. This parameters are time constant, gain and dead time that these are saved. Either a
reaction curve technique or least square method can be used to identify the process model.
Two sets of PID tuning parameters are determined, startup PID and run time PID as in Equals
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7 and 8. The design procedure for selection of the parameters for Equals 7 and 8 are defined
[12].
Model :
Start PID:
Run time PID:

�
� .𝑒𝑒 −𝑇𝑇
𝐾𝐾
𝑠𝑠

𝑠𝑠.(𝜏𝜏�𝑠𝑠+1)

(6)
1

Kp1.(1+ 𝜏𝜏𝜏𝜏

1 .𝑠𝑠

1

Kp2.( 1 + 𝜏𝜏𝜏𝜏

). (1 + 𝜏𝜏𝜏𝜏1 . 𝑠𝑠)

2 .𝑠𝑠

). (1 + 𝜏𝜏𝜏𝜏2 . 𝑠𝑠)

(7)
(8)

The tuning procedure is enhanced by recognizing that different barrels action differently; for
example, since the die barrel has a higher heat distribution rate than the other barrels. It
actions more like a remain process than an compound process, permitting a faster compound
action by the PID controller. Extruder screws are more and more used in the PVC industry. In
order to improve the through puts and the operating conditions, screw designs have to be
optimized. For that purpose, trial and error are no more sufficiant and it becomes necessary to
clearly understand and if possible to compute what happens into the machine during the
extrusion process. Fig. 3 shows the startup action of an extrusion system on the first start up
precede to any tuning. Autotuning is done when this start up stage with the results stored in
memory.

Figure 3. Reference and barel temperatures control in first start up.
Figure 4 shows a typical startup of a four barrel process, after auto tuning. As shown in Figs.
3 and 4, the system capacities the set point as fast as the system capacities in about 350 sn for
a set point of 2000 °C without any deviation and the temperature is maintained within a one to
two degree band about the set point during the production run. Where Tb1, Tb2, Tb3,Tb4 are
1nd, 2 nd, 3 nd and 4 nd barrel or zone temperature. Ref is set point temperature. The above
control scheme provides a good solution for a heating only type of barrel temperature control.
If both heating and cooling are included, the control problem is more complicated due to the
very different dynamics between the heating and cooling cycles.
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Figure 4. Reference and barel temperatures control in typical start up.
5. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK
In this work the control strategy can be embedded within any digitally implemented barrel
temperature control system. The only information required of the user in setting up the system
are the typical PID setup parameters, e.g., PID type, sampling time, etc. The control strategy
that can be employs a combination of several of the control techniques described above is
proven to be very effective for this type of process. The performance of the overall control
system can be consider ed satisfactory from all poin ts of view, the system reacts rapidly to
changes in the operation conditions and effectively rejects disturbances due to changes in the
quality and type of the material, the regulation achieved provides very small steady state
errors both for pressure and temperature.
The extrusion process requires some adjustments, mainly in terms of cooling system, die and
resin preparation. PVC requires special attention because, it cannot be processed without the
use of plasticizers and heat stabilizers, which increases the cost of production due the high
price of this additives. It may be used in order to optimize the screw geometry study is going
on by testing different pvc polimers and other screw geometries.
ACKNOWLEDGEMENTS
This study was supported by Research and Industry Center of ELKi Plastic Co. in ManisaTURKEY
REFERENCES
Journal Articles:
[1] Tien L. Chia, Ph.D. Model predictive control helps to regulate slow processes—robust
barrel temperature control ISA Transactions 41 (2002) 501–509, USA

71

[2] Fabio Previdi, Sergio M. Savaresi, Angiolino Panarotto. Design of a feedback control
system for real-time control of ﬂow in a single screw extruder. Control Engineering
Practice 14 (2006) 1111 – 1121
[3] Timmons, W., Chizeck, H., Casas, F., Chankong, V. and Katona, P., Parameter
constrained adaptive control. Ind. Eng. Chem. Res. 36, 4894 – 4905 (1997)
[4] G.A. Hassan. Adaptive optimal computer control of plastics extrusion. Ph.D. Thesis,
University of Bradford, 1979.
[5] Cirak B, Control And Modeling Of Viscosity For Coating Quality In A Single Single
screw Extruder, Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS)
ISSN: 2912-1309 Vol. 1 Issue 2, December – 2015
[6] Nidal H. Abu-Zahra, Ashish Seth, In process density control of extruded foam PVC using
wavelet packet analysis of ultrasound waves, Industrial and Manufacturing
Engineering Department, University of Wisconsin-Milwaukee, 2002; 1083–1095.
[7] Chiu, S.-H., & Pong, S.-H. (2000). In line viscosity fuzzy control. Journal of Applied
Polymer Science, 79(7), 1249–1255.Books and Book Chapters:
[8] Rauwendaal, C. (2001) Polymer Extrusion. Hanser, Munich.
[9] Astrom, K. J., & Hagglund, T. (2000). PID controllers: theory design and tuning. Berlin
(GER). Springer.
[10] Savaresi, S. M., Bitmead, R., Dunstan, W. (2001). Nonlinear system identiﬁcation using
closed-loop data with no external excitation: the case of a lean combustion process.
International Journal of Control, 74, 1796–1806.
[11] Savaresi, S. M., Bittanti, S., Montiglio, M. (2005). Identiﬁcation of semi physical and
black-box non linear models: the case of MR dampers for vehicles control.
Automatica, 41, 113–127.
[12] Cirak B, Analysis of Empirical Viscosity Models of Polymer Flow in PVC Extrusion
Process, Advances in Industrial Engineering and Management, Vol. 3, No. 4, 2014,1924, Printed in the United States of America

72

COVID-19 HASTALARININ TAKİBİNDE KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN
KULLANIMINDA YAŞANAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fırat ARGÜDER
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, firatarguder@gmail.com
ORCID NO: 0000-0003-1441-5680
Doç.Dr.Dilek ÖZTAŞ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Halk Sağlığı, doztas@ybu.edu.tr
ORCID NO: 0000-0002-8687-7238
Dr.Abdullah YILDIZBAŞI
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, ayildizbasi@ybu.edu.tr
ORCID NO: 0000-0001-8104-3392
Prof.Dr.Ergün ERASLAN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, eraslan@ybu.edu.tr
ORCID NO: 0000-0002-5667-0391
ÖZET
COVİD-19 pandemisine bağlı olarak son bir yılda dünyada çeşitli sorunlar yaşanmaktadır.
COVİD-19 salgınının küresel pandemiye dönüşmesi nedeniyle dünyada virüsün hızlı yayılımı
nedeniyle başta sağlık sektörü olmak tüm sektörlerde ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Virüsün
bulaşma hızının çok yüksek olması nedeniyle dünyada sağlık sisteminde ciddi hasta artışı
meydana gelmesine bağlı olarak ülkelerin mevcut sağlık altyapılarının yetersiz kaldığı
gözlemlenmiştir. Hasta artışına bağlı olarak sağlık çalışanların da ciddi iş yükü artışı meydana
gelmiştir. Sağlık çalışanları virüs bulaşma riski en fazla olan meslek grubudur. Sağlık
çalışanlarının hastalığa yakalanma riski yanında zor koşullar altında çalışmaktadırlar. Bulaş
riskini en aza indirmek için sağlık çalışanlarının Covid-19 hastalarının takibi sırasında kişisel
koruyucu ekipman (KKE) kullanmaları şarttır. Pandeminin ilk aylarında dünyada KKE temin
edilmesi, başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm insanların KKE’ye ulaşmalarında ciddi
sorunlar meydana gelmiştir. Pandeminin uzun süredir devam etmesi nedeniyle olası/kesin
COVID-19 tanılı hastaların tedavi sürecinde yer alan sağlık çalışanları hem fiziki hem de
ruhsal sağlık sorunları ile karşılaşma riski ile karşı karşıyadır. Olası/kesin COVID-19 tanılı
hastaların bakım sürecinde sağlık çalışanlarının KKE kullanımı sağlık çalışanları arasında
COVID-19 hastalığın bulaşma riskini azaltan önemli bir unsurdur. Sağlık sektöründe
çalışanların uzun süreli KKE kullanımı sırasında yaşanabilecek çeşitli olumsuzluklar söz
konusu olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışma ile Covid-19 hastalarının takibinde sağlık
çalışanlarının KKE kullanımına bağlı olarak yaşanılan sorunlar irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: COVİD-19, Pandemi, Sağlık Çalışanları, KKE kullanımı
GİRİŞ
Yeni bir koronavirüsün neden olduğu pandemi, son bir yılda dünyanın mecburi ilgi odağı
haline gelmiştir. Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaleti Wuhan bölgesinde bilinmeyen zatürre
vakaları tespit edilmesi üzerine bu konuda araştırmalar başlatılmıştır. Bu vakaların yerel deniz
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ürünleri toptan satış pazarı kaynaklı olduğu öngörülmüştür. Bazı hastalarda şiddetli nefes
darlığı veya akut solunum sıkıntısı sendromu gelişimi üzerine yapılan araştırmalar sonucunda
yeni bir tip koronavirüs olduğu bildirilmiştir (1). Yeni koronavirüs, Uluslararası Virüs
Taksonomisi Komitesi tarafından resmi olarak 'SARSCoV-2 olarak adlandırılmış ve bu
virüsün bulaştığı hastalığa Covid-19 adı verilmiştir (2). Yakın zamanda tüm dünyada ortaya
çıkan COVID-19 pandemisi nedeniyle insan hayatının iş, sosyal ve psikolojik normal akışının
durma noktasına geldiği bir gerçektir. Bir yıl içerisinde Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle
dünyada resmi olarak yaklaşık 92 milyon kişi hastalanmış, 2 milyona yakın kişi ise hayatını
kaybetmiştir. Covid-19 enfeksiyonu son yüzyılın en büyük kitlesel salgınıdır (3).
Covid-19 daha çok kişiden kişiye yaklaşık 1 metre uzaklıktaki damlacıklara maruziyet
sonucunda gerçekleşir. Hastanın solunum aktivitesi veya tıbbi prosedürler solunum aerosolleri
üretirse hava yoluyla bulaşma meydana gelebilir. Bu aerosoller, çok daha uzun mesafelere
gidebilir ve havada daha uzun süre kalabilir ancak bulaşıcı potansiyelleri belirsizdir. Temas,
damlacık ve hava yoluyla bulaşmanın her biri, enfekte hastalarda hava yolu manevraları
sırasında önemlidir (4). COVID-19 virüsü, insanlar arasında çok hızlı yayılması nedeniyle her
ülkede aşırı vaka artışına bağlı olarak sağlık sisteminde ciddi sorunlar meydana gelmiştir. Her
ülke acil olmayan tedavileri ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalmıştır. Sağlık sektöründe
çalışanlar hastaların tedavi süreçlerinde COVID-19 virüsüne en fazla maruz kalmış kişilerdir.
Ayrıca pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının ciddi iş yükleri artmış, çalışma saatleri ve
koşulları iş güvenliği şartlarına uygunsuz duruma gelmiştir (5).
Tehlikeli maddelerin (Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN)) sebep olduğu
felaketlerde sağlık çalışanlarının bu maddelere maruziyetini engellemek önem taşır. Sağlık
çalışanlarının bu felaketlere maruz kalan kişilerin tedavisi sırasında hastalığa yakalanma riski
çok yüksektir. Bu riski minimalize etmek için sağlık çalışanlarının kendilerini korumada
kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanması hayati önem taşır. Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD) tarafından oluşturulan KBRN Sözlüğünde KKE; “KBRN ekiplerinde
görev alan çalışanların kullanacağı kişisel koruyucu kıyafet, solunum aygıtı, eldiven ve botlar
ile kişisel arındırma kitleridir” diye tanımlanmıştır. Tehlikeli maddelere maruz kalan kişilere
olay yerinde yapılacak ilk tedavi sırasında ve hastane ortamında hastanın tedavi aşama
süreçlerinde görev yapan sağlık çalışanları, hastalığın bulaşma riskini önlemek için gerekli
koruyucu kıyafet ve ekipmanları kullanması zorunludur. Bu riskli grupta yer alan hastaların
tedavi ve bakımı sırasında sağlık çalışanları solunum sistemi, cilt, gözler, yüz, eller, ayaklar,
baş ve vücudu etkileyen bulaşma riskinden korunmalıdır. Bahsi geçen riske maruz kalan
sağlık çalışanları KKE maruz kalma prosedürlerine uygun olarak tüm koruyucu ekipmanları
birlikte kullanmak zorundadır (6).
Bu araştırmanın amacı Covid-19 hastalarının takibinde kişisel koruyucu ekipman (KKE)
kullanımı sırasında yaşanan sorunları incelemektir.
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COVİD-19’A KARŞI KORUYUCU ÖNLEMLER
DSÖ’nün tavsiye kararı doğrultusunda dünyadaki çoğu ülke hastalığın yayılımını
azaltabilmek için ülke sınırları içerisinde önlemler almıştır. Alınan önlemler arasında açık ve
kapalı alanda maske kullanımı, ülkeye girişlerin sınırlandırılması, hizmet sektöründeki
işyerlerin kapatılması, okulların uzaktan eğitime geçmesi, hafta içi ve hafta sonu bazı
saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanması, 65 yaş üstü kronik hastalığı olan yüksek risk
grubundaki kişilere yönelik sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalar yer almaktadır. Sağlık
kurum ve kuruluşlarında ise pandemi hastaneleri ve kliniklerinin oluşturulması, acil
ameliyatlar dışındaki cerrahi girişimlerin, rutin muayene ve kontrollerin ertelenmesi, şüpheli
vakaların hızla izolasyona alınması ve hastalığa müdahalede bulunan sağlık çalışanlarının
kişisel koruyucu ekipman kullanımı zorunlu hale getirilmiştir (7).
Olası/kesin COVID-19 tanılı hastaların bakım sürecinde sağlık çalışanlarının KKE kullanımı
sağlık çalışanları arasında COVID-19 hastalığın bulaşma riskini azaltan önemli bir unsurdur
(8). Sağlık çalışanları hastalarla uzun süreli etkileşimi nedeniyle kendilerini ve yakınlarını
hastalıktan koruyabilmek ve süreç içerisinde hasta tedavisine devam edebilmek için KKE
kullanımı son derece önemlidir (9).
Olası/kesin COVID-19 tanılı hastaların tedavi esnasında hastalığın bulaşma riskini
engellemek için kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) olarak el koruması (eldiven giyilmesi),
vücut koruması (önlük/tulum), solunum koruması (maske) ve göz koruması (gözlük, yüz
koruyucu) sağlayan KKE kullanılması gerekmektedir. Kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) ile
ilgili diğer önemli bir detay ise hasta muayene odalarında, hasta servislerinde ve yoğun bakım
ünitelerinde hasta muayene alanlarına girmeden önce koruyucu ekipmanların giyilmesidir
(10). KKE uygun şekilde giyildiğinde, çıkartıldığında ve atıldığında, hem onu giyen kişiyi
hem de o kişinin temas kurduğu kişileri korumada etkilidir (11).
Unoki ve ark. Japonya'da koronavirüs hastalığı (COVID-19) pandemisi sırasında yoğun
bakım ünitesinde (YBÜ) çalışanlarda KKE’nin kullanımını bir anket metoduyla
değerlendirmişlerdir. Burada sağlık hizmetleri sunumu sırasında ekipman yetersizliği, eğitim
ve olumsuz olayları incelemişlerdir. Çalışmada web tabanlı düzenlenen anket 14 Nisan - 6
Mayıs 2020 tarihleri arasında Japonya'da gerçekleştirilmiş olup doğrudan YBÜ'nde çalışan
sağlık çalışanlarına uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar neticesinde 976 yanıt arasından 460
geçerli yanıtı analiz edilmiş olup sağlık çalışanları arasında en sık kullanılan KKE malzemesi
N95 / FFP2 maskesidir (%77). Katılımcıların yarısı tek kullanımlık N95 / FFP2 maskelerinin
yeniden kullanıldığını bildirmiş olsa da kesintisiz KKE kullanımının ortalama süresi 1 saat
bulunmuştur. En sık yaşanan olumsuz olay KKE kullanımı sırasında sağlık çalışanlarının
sıcaklık etkisiyle aşırı terlemesidir (%75). Japonya'daki COVID-19 salgını sürecinde KKE
temin edilmesinde yaşanılan sıkıntılar nedeniyle tek kullanımlık N95 maskeler birden fazla
kullanılmak zorunda kalınmıştır. KKE kullanımı neticesinde sağlık çalışanlarının aşırı terleme
sorununun giderilmesi için gerekli çözümlere ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır (12). Hakim ve
ark. COVID-19 salgınında Pakistan'da acil serviste çalışan sağlık çalışanları arasında kişisel
koruyucu ekipmanlara erişim ve kullanım deneyimi üzerine bir çalışma yapmışlardır. Bu
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çalışma, KKE’ye erişimi, KKE kullanımı hakkında yeterli bilginin mevcudiyetinin tespitini,
KKE'yi doğru şekilde kullanmasını ve bu kişiler arasında COVID-19’un kendilerine bulaşma
risk algısını değerlendirmişlerdir. Yöntem metodu olarak anket kullanılmış olup, 9 Mayıs - 5
Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 453 sağlık çalışanı
katılmıştır. Bunlardan 218'i (%48.12) doktor, 183'ü (% 40.40) hemşire ve 52'si (%11.48)
sağlık görevlisidir. Ankete katılanlardan sadece 129 (%28,48) sağlık çalışanı her zaman
KKE'ye yeterli eriştiğini söylemiştir. Ancak 156'sı (%34,44) hiçbir zaman KKE'ye
erişemediğini belirtmiştir. Ayrıca 168'i (%37,09) ise zaman zaman KKE'ye erişebildiğini
ifade etmiştir. Ankete katılan sağlık çalışanlarının KKE'ye erişim eksikliği nedeniyle tek
kullanımlık ekipmanları birden fazla kullandığını belirtmiştir. Ankete katılanlarda COVID19’un kendilerine bulaşma risk algısı da değerlendirilmiş olup katılımcıların %68’i çalışma
ortamında COVID-19 kapma riskinin yüksek olduğuna inanıyordu ve bu nedenle %62’si
ailelerini güvende tutmak için evde gerekli tedbirler almıştır. Bu bulgular, Pakistan'daki sağlık
çalışanlarının KKE'ye sınırlı erişime sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada COVID19 salgını sırasında Pakistan’da sağlık çalışanları için yeterli KKE tedarik edilmediği tespit
edilmiştir (13). Ong ve ark. Covid-19 salgını sürecinde, Singapur'da N95 yüz maskesi ve
koruyucu gözlük gibi KKE kullanan sağlık çalışanlarında, KKE ekipman kullanılması
nedeniyle meydana gelen baş ağrısı ve bu ağrı ile ilişkili risk faktörlerini ve KKE kullanımı
sonucunda meydana gelen olumsuz sorunlar neticesiyle kişisel sağlıkları ve iş performansları
üzerindeki algılarını belirlemeye çalışmışlardır. Çalışmada Covid-19 hastanelerinde çalışan
sağlık çalışanlarına anket yöntemi kullanılmış olup 158 sağlık çalışanı katılmıştır. Katılanların
çoğunluğu 126/158 (%77.8) 21-35 yaşları arasında, ve katılanların 102/158 (% 64.6)
hemşireler, (51/158 (%32.3) doktorlar ve 5/158 (% 3.2) sağlık görevlileridir. Ankete
katılanlardan yaklaşık üçte birinde 46/158 (%29.1) daha önceden baş ağrısının mevcut
olduğunu belirtmiştir. Ankete katılan 158 kişiden 128'i (%81.0) KKE kullanımı sonucunda
baş ağrısı yaşadığını belirtmiştir. Ankete katılan ve daha önceden baş ağrısı şikayeti olan
46/158 (% 29.1) kişi COVID-19 salgın sürecinde KKE kullanımı neticesinde baş ağrı
süresinin ve şiddetinin arttığı belirtilmiştir. Yapılan çalışma neticesinde Covid-19 salgınında
kullanılan KKE nedeniyle sağlık çalışanlarında baş ağrısı şikayeti ve şiddetinin artmış olduğu
sonuca varılmıştır (14).
Ha ve ark. ise sağlık sektörü çalışanlarının güvenliği için yapılan çalışmaları rehberlik etmesi
amacıyla özetlemiştir. PubMed, MedLine ve Embase veri tabanlarında "kişisel koruyucu
ekipman", "COVID 19", "n95", "sağlık çalışanı" ve "ölüm oranı" anahtar sözcükleriyle bir
literatür taraması yapılmıştır. Sağlık sektörü çalışanlarının yaklaşık % 3,5 -%20'sinin enfekte
olduğu bildirilmiştir. Ölüm oranı %0,53 ile %1,94 arasında değişmiştir. KKE pandemiyi
önleme ve kontrol etmede önem taşır. Solunum maskeleri, sağlık çalışanlarına aerosol geçişini
önlemede maskelerden daha etkili bulunmuştur. Eğer varsa, elektrikli hava temizleyici
maskeler yüksek riskli prosedürlerde kullanılması önerilmektedir. Bu çalışmanın sonucunda
özellikle yüksek ölüm oranına sahip bir patojen ortamında, en iyi korumayı sağlayan KKE’nin
çalışma ortamında bulunması gereklidir (15).
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Yeon ve ark. Covid-19 salgınında enfeksiyon bulaşma riskinin artması nedeniyle, KKE doğru
şekilde kullanımı ve kullanıldıktan sonra doğru şekilde çıkartılmasının Covid-19 enfeksiyon
kontrolünde temel uygulamalarından birisi olduğu fikrini araştırmışlardır. Çalışmadaki amaç
Covid-19 salgınında sağlık çalışanlarına eğitim programı geliştirmek ve KKE kullanımı
sonrasında kullanıcı ekipman kullanan kişilerde bilgi, tutum ve algıları üzerinde bir çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmada randomize çalışma yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada rastgele 56
hemşire belirlenmiş, KKE kullanımını iyileştirmek için katılımcılar bir eğitim programından
geçirilmiştir. Katılımcıların KKE kullanımı sonrasında kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve
yaşanılan tecrübeleri değerlendirilmiştir. Uygulama sonucunda çalışmaya katılan hemşirelerin
KKE kullanımına ilişkin eğitimin, enfeksiyonun bulaşmasının azaltılmasına ve enfeksiyon
kontrolü için KKE kullanımıyla ilgili katılımcılarda olumlu algılar meydana geldiği tespit
edilmiştir (16).
Muzzi ve ark. ise SARS-CoV-2 salgını sürecinde KKE’lerin kullanım esnasında sağlık
çalışanlarına sözlü iletişimde etkisini araştırmışlardır. KKE kullanan sağlık çalışanlarının
sessiz ve gürültülü bir ortamda konuşma anlaşılabilirliği üzerine etkisi değerlendirilmiştir.
Yapılan çalışma neticesinde yüz koruyucu KKE kullanılması orta ila yüksek ses
frekanslarının iletimini bozduğu ve konuşma anlaşılabilirliğine etki ettiği anlaşılmıştır.
Cerrahi maske kullanımı sonucunda gürültülü ortamlarda %23,3'e kadar konuşma anlaşılırlığı
azaldığı tespit edilmiştir. Daha gelişmiş yüz koruyucu KKE kullanılması durumunda ise
%69'a varan anlaşılabilirliğin azaldığı değerlendirilmiştir. Yapılan çalışma neticesinde yüz
koruyucu KKE kullanımı sözlü iletişimde önemli sorunlara neden olduğu anlaşılmıştır. Yüz
koruyucu KKE kullanım zorunluluğunda olan sağlık çalışanları ve eğitim hayatındaki
çocuklar ses ve iletim bozukluklarından etkilenen en riskli kişiler olduğu sonucuna varılmıştır
(17).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada COVID-19 pandemi sürecinde en fazla risk grubu içerisinde yer alan sağlık
çalışanlarının, olası/kesin COVID-19 tanılı hastaların ön tanı, tedavi ve bakım süreçlerinde
hastalığın kendilerine bulaşma riskini önlemek amacıyla kullanmak zorunda oldukları
KKE’lerin kullanımı nedeniyle yaşanılan sorunlar değerlendirilmiştir. Tüm dünyada yaşanılan
ani salgın nedeniyle insanlığın Covid-19 hızlı yayılımı karşısında savunmasız ve çaresiz
kalmıştır. Ülkelerin pandemi sürecinde sağlık sektöründe çalışanlar için bazı ülkelerin
KKE’leri tedarik etmede yetersiz kaldığı görülmüştür. Ayrıca, bu çalışma ile Covid-19
salgınında KKE kullanımından kaynaklı sağlık çalışanlarında yaşanılan sorunlar
değerlendirilmiştir. Pakistan’da yapılan çalışmadan anlaşıldığı üzere az gelişmiş ve ekonomik
anlamda zor durumda olan ülkelerde tek kullanımlık KKE maalesef birden fazla kullanıldığı
anlaşılmıştır. Farklı ülkelerde yapılan diğer çalışmalarda ise KKE kullanımı neticesinde aşırı
terleme, baş ağrısı, iletişim sorunları başta olmak üzere çalışanlarda KKE kullanımına bağlı
çeşitli sorunlar yaşandığı tespit edilmiştir.
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ÖZET
Giriş: Periferik arter hastalığı (PAH), ateroskleroz nedeniyle bir veya daha fazla periferik
arterin kısmen veya tamamen tıkanmasıdır.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, intraarteryel Dijital Subtraksiyon Anjiyografiyi (DSA) altın
standart kabul ederek kontrastlı hareketli masa teknikli Flash 3D Manyetik Rezonans
Anjiyografinin (MRA) anlamlı darlık ve tıkanıklıkların tanısında doğruluğunu
değerlendirmektir.
Yöntem: Son 2 yılda periferik arter hastalığı şüphesi ile gelen ve 30 gün içerisinde hem
kontrastlı hareketli masa teknikli MRA ve hem de DSA uygulanan 43 hastanın toplam 1118
arteriyel segmenti değerlendirildi. MRA, 1.5T (Magnetom Symphony; Siemens Medical
Systems, Erlangen, Germany) MR cihazı kullanılarak hareketli masa teknikli kontrastlı Flash
3D T1 (hızlı düşük açılı çekim) tekniği ile uygulandı. Alt ekstremite arterleri hem DSA hem
de MRA görüntüleri için 3 bölgeye (iliak, femoropopliteal ve tibioperoneal) ve her bacak için
13 segmente ayrıldı. Tıkanmanın şiddeti 4 puanlık skala ile derecelendirildi: Evre 1 (% 0-29);
Evre 2 (% 30-69); Evre 3 (% 70-99) ve Evre 4 (% 100 - toplam tıkanma). Evre 1 ve 2
hemodinamik olarak önemsiz; Evre 3 ve 4 hemodinamik olarak anlamlı kabul edildi. DSA
altın standart olarak kabul edilerek MRA' nın duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu belirlendi.
Ayrıca hastaların semptomları, aterosklerotik risk faktörleri ve laboratuvar bulguları not
edildi.
*Bu çalışma, Esra ÖZGÜL’ ün Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalında 2008 yılında yaptığı ‘Periferik

arter hastalığında hareketli masa teknikli kontraslı manyetik rezonans anjiyografinin dijital subtraksiyon anjiyografi ile karşılaştırılması ‘
isimli uzmanlık tezinden oluşturulmuştur. http://hdl.handle.net/11727/2215 bağlantısı ile Başkent Üniversitesi kütüphanesinden tezin
tamamına ulaşılabilmektedir.
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Bulgular: Bölge bölge bakıldığında; MRA' nın duyarlılık ve özgüllük oranları sırasıyla iliak
arterler için %87.9 ve %94; femoropopliteal arterler için %93.4 ve %97.4; tibioperoneal
arterler için %89.7 ve % 100 bulundu. Her 3 bölge arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark
yoktu (p> 0,05). MRA' nın anlamlı darlıklar (>%70) için duyarlılık ve özgüllük değerleri %91
ve %97.3 bulundu. Total oklüzyonu olan hastalarda MRA’ nın duyarlılık ve özgüllüğü
sırasıyla %90 ve %99,3 idi. Her ikisi için de doğruluk %96 bulundu. PAD tanısı için
kontrastlı hareketli yatak teknikli MRA ve DSA arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).
Tartışma ve Sonuç: Kontrastlı hareketli masa teknikli MRA, periferik arter hastalığı olan
hastaların teşhisinde, girişimsel işlemlerin planlanmasında ve takiplerinde güvenilir, hızlı,
invaziv olmayan bir görüntüleme yöntemidir.
Anahtar kelimeler: DSA, MRA, Periferik arter Hastalığı, Ateroskleroz

ABSTRACT
Objectives: Peripheral artery disease (PAD) is the partial or complete occlusion of one or
more peripheral arteries due to atherosclerosis. The goal of this study was to evaluate the
accuracy of Flash 3D Magnetic Resonance Angiography (MRA) with contrast enhanced
moving bed technique in the diagnosis of significant stenosis and occlusion, with intraarterial
Digital Subtraction Angiography (DSA) accepted as the gold standard.
Methods: A total of 1118 arterial segments of 43 patients who presented with suspected
peripheral artery disease and underwent both MRA and DSA within 30 days in the last 2 year
were evaluated. Moving bed contrast enhanced Flash 3D T1 (fast low angle shot) MRA with
1.5T MR unit (Magnetom Symphony; Siemens Medical Systems, Erlangen, Germany) was
performed to all patients. Lower extremity arteries were divided into 3 regions (iliac,
femoropopliteal and tibioperoneal) and 13 segments for each leg for both DSA and MRA
images. Severity of obstruction was rated as 4 point scala: Stage 1 (0-29%); Stage 2 (3069%); Stage 3 (70-99%) and Stage 4 (100%- total occlusion). Stage 1 and 2 were accepted
hemodynamically insignificant as Stage 3 and 4 were hemodynamically significant. The
sensitivity, specificity, and accuracy of MRA were determined by taking DSA as the gold
standard. In addition, the symptoms, atherosclerotic risk factors and laboratory findings of the
patients were noted.
Results: Among regions; the sensitivity and specificity rates of MRA were 87.9% and 94%
for the iliac arteries; 93.4% and 97.4% for femoropopliteal arteries; 89.7% and 100% for
tibioperoneal arteries, respectively. There was no statistically significiant difference between
all 3 regions (p>0.05). Overall sensitivity and specificity values of MRA for significant
(>70%) stenosis were 91% and 97.3%. For total occlusions, these values were 90% and
99.3% respectively. For both of them, the accuracy was 96%. No significant difference is
found between contrast enhanced moving bed MRA and DSA for the diagnosis of PAD
(p>0.05).
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Conclusions: Contrast enhanced MRA is a reliable, rapid, non-invasive imaging method in
the diagnosis of patients with peripheral artery disease, planning and follow-up of invasive
procedures.
Key Words: DSA, MRA, Peripheral Artery Disease, Atherosclerosis
GİRİŞ
Ateroskleroz, damar duvarında yağ birikimi, inflamasyon, hücre ölümü ve trombozu içeren
dejeneratif bir damar hastalığıdır. Damar lümeninin mekanik olarak tıkanmasına ve
semptomlara neden olur (Rudd JHF, 2007).
Periferik arter hastalığı (PAH), ateroskleroz nedeniyle bir veya daha fazla periferik arterin
kısmen veya tamamen tıkanması olarak tanımlanır. Aralıklı kladikasyo PAH' ın bir
semptomudur. Yürürken bacak kaslarında ortaya çıkan ağrı şeklinde görülür ve ağrı birkaç
dakika dinlendikten sonra azalır. Ancak asemptomatik hastalarda da PAH' ı noninvaziv
tekniklerle belirleyebiliriz (Criqui MH, 1985).
PAH prevalansı toplum ve tanı yöntemlerine göre değişmektedir. 55 yaş üstü kişilerde %9-23
olarak tahmin edilmektedir (Bendermacher BLW, 2005). Kritik ekstremite iskemisinin
verileri net değildir. Ancak yılda 400-450/1 milyon kişi olarak tahmin edilmektedir. Ayrıca
amputasyon insidansı 112-250/1 milyon kişi/yıl olarak tahmin edilmektedir (Dormandy JA,
2000).
Dijital subtraksiyon anjiyografi (DSA) arteriyel oklüzif hastalıkların belirlenmesinde altın
standart yöntem olmasına rağmen bazı dezavantajları vardır. İnvaziv ve pahalı bir yöntem
olup hastalar kontrast madde ve iyonizan radyasyona maruz kalmaktadır. Bu nedenle tanıda
ultrason (US), duplex / doppler US, ayak bileği-brakiyal indeks (ABI), bilgisayarlı tomografik
anjiyografi (BTA) ve manyetik rezonans anjiyografi (MRA) gibi invaziv olmayan yöntemler
tercih edilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, DSA’ yı altın standart kabul ederek kontrastlı hareketli masa teknikli
Flash 3D MRA’ nın önemli darlık ve tıkanıklıkların tanısında doğruluğunu değerlendirmektir.
YÖNTEM
2 yıllık zaman periyodunda anabilim dalımıza alt ekstremite periferik arter hastalığı şüphesi
ile başvuran ve 30 gün içerisinde hem kontrastlı hareketli masa teknikli MRA ve hem de DSA
uygulanan hastaların MRA ve DSA görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi.
Hastaların yaşları, cinsiyetleri not edildi. Semptomları "tipik kladikasyo", "atipik kladikasyo"
ve "asemptomatik" olarak üç maddeye ayrıldı.
Tüm hastalara 30 gün içinde (ortalama 17±6 gün) kontrastlı MRA (KE-MRA) sonrası DSA
uygulandı. DSA altın standart olarak kabul edildi ve MRA'nın duyarlılığı, özgüllüğü ve
doğruluğu belirlendi.
MRA Protokolü:
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Tüm hastalara 1.5 T MR cihazında (Magnetom Symphony; Siemens Medical Systems,
Erlangen, Germany) hareketli yataklı kontrastlı Flash 3D T1 (hızlı düşük açılı çekim) MRA
uygulandı.
Distal abdominal aort ve iliak arterler için vücut koili; uyluk ve baldır için sirkümferansiyel
koil; arka kısımlar için omurga koili kullanıldı. Hareket artefaktlarından kaçınmak için
hastalar ayakları öne gelecek şekilde magnete yerleştirildi ve çekim sırasında bacaklar
sabitlendi.
İncelenen arterler 1) Distal abdominal aorta ve iliak arterler 2) Uyluk 3) Baldır ve distal alt
ekstremite olarak üçe ayrıldı. Arka arkaya incelendi. İlk olarak kontrastsız maske görüntüleri
alındı. Care bolus tekniği ile 0.3 mmol/kg kontrast madde (Gadobenat Dimeglumin,
Multihance; Bracco S.p.A, Milano, İtalya) uygulandı. Daha sonra 0,5 mL/sn hızında 20 mL
IV serum fizyolojik uygulandı. Koronal FLASH 3D T1 ağırlıklı görüntüler 3 bölgeden de
alındı.
İntraarteryel DSA Protokolü:
Kateter anjiyografi dijital subtraksiyon anjiyografi tekniği (Multistar, Siemens, Erlangen,
Almanya) ile yapıldı. Kasık bölgesini lokal anestezi için povidon-iyot ve lidokain enjeksiyonu
ile geniş çapta boyayarak dekontamine ettikten sonra; 5 French (Fr) vasküler kılıf, seldinger
tekniği ile sağ/sol femoral artere yerleştirildi. Pigtail kateter yerleştirildi ve aortofemoropliteal
anjiyografi görüntüleri alındı.
MRA ve DSA görüntüleri, diğer görüntüleme yönteminin bulguları bilinmeden 3 radyolog
tarafından ortak karar alınarak birlikte değerlendirildi. Alt ekstremite arterleri hem DSA hem
de MRA görüntüleri için her bacak için 13 segmente ayrıldı: 1) Ana iliak arter (AİA) 2)
Eksternal iliak arter (EİA), 3) İnternal iliak arter (İİA), 4) Ana femoral arter (AFA), 5) Derin
femoral arter (DFA), 6) Proksimal 1/3 Yüzeyel femoral arter (YFApr), 7) Yüzeyel femoral
arterin orta 1/3'ü (YFAmd), 8) Distal 1/3 Yüzeyel femoral arter (YFAds), 9) Popliteal arter
(PA), 10) Tibioperoneal trunkus (TPT ), 11) Anterior tibial arter (ATA), 12) Posterior tibial
arter (PTA), 13) Peroneal arter (PrA)
Oklüzyon şiddeti 4 puanlık skala ile derecelendirildi: Evre 1 (%0-29); Evre 2 (% 30-69); Evre
3 (% 70-99) ve Evre 4 (% 100-total oklüzyon). Evre 1 ve 2 hemodinamik olarak önemsiz,
Evre 3 ve 4 hemodinamik olarak anlamlı kabul edildi. Vasküler stent artefaktları nedeniyle
bazı segmentler dışlandı. 6 hastada femoropopliteal bypas grefti vardı. Bu hastalarda nativ
arterler incelendi ve bypas greftleri inceleme dışı bırakıldı.
İstatistiksel Analiz:
Verilerin analizi SPSS 11.5 (Statistical Package for Social Sciences, SPSS Inc., Şikago, IL,
ABD) programı ile incelendi. Tanımlayıcı istatistikler, sürekli ölçüm değişkenleri için
Ortalama ± standart sapma; kategorik değişkenler için vaka sayısı ve (%). DSA ve MRA
arasındaki tanısal açıdan anlamlı farklılığı değerlendirmek için McNemar testi kullanıldı.
MRA'nın tanısal performansını DSA ile karşılaştırmak için duyarlılık, özgüllük, pozitif ve
negatif tahmini değer ve tanısal doğruluk oranı kullanılmıştır. DSA ve MRA arasındaki
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tanısal uyumun anlamlılığı Kappa Katsayısı (κ) kullanılarak hesaplandı. p <0.05 istatistiksel
olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR
43 hastanın (11 kadın, 32 erkek), yaşları 47 ile 87 arasında değişen (ortalama yaş 64.0)
toplam 1118 arter segmenti incelendi. Arteriyel stent artefaktları (2 hastada bilateral ana iliak
arter, 1 hastada sağ ana femoral arter, 1 hastada bilateral ana-eksternal iliak arter ve ana
femoral arter) nedeniyle 5 hastada 14 segment çıkarıldı. Sonuç olarak toplam 1104 arter
segmenti çalışmaya dahil edilip değerlendirildi.
DSA' ya göre 1104 segmentin darlık dereceleri; 715 (%64.7) segmentte %0-29; 110 (%9,9)
segmentte % 30-69; 76 (%6.8) segmentte %70-99 ve 203 (% 18.3) segmentte %100 idi.
MRA' ya göre ise 710 (%64,3) segmentte % 0-29; 133 (%12) segmentte %30-69; 82(%7.4)'
sinde %70-99 ve 179 (%16.2) 'unda %100 darlık vardı.
DSA'ya göre anlamlı darlığı (Evre 3 ve 4) olan 279 arteriyel segment vardı. 25 segmentte
MRA ile anlamlı darlık tespit edilmesine rağmen bu segmentler DSA ile minimal darlık (Evre
1 ve 2) olarak yorumlandı. 33 segmentte ise DSA ile anlamlı darlık tespit edilmesine rağmen
MRA ile minimal darlık olarak yorumlandı. MRA'nın her bölge için duyarlılığı, özgüllüğü ve
tanısal doğruluk oranı (Kappa değeri) anlamlı darlık için Tablo 1 ve total oklüzyon için
Tablo 2' de verilmiştir.
Tablo 1: Anlamlı darlık için MRA' nın duyarlılığı, özgüllüğü ve tanısal doğruluk oranı
(Kappa değeri)

İliak
Uyluk(femoropopliteal)

Duyarlılık (%)
87.9
93.4

Anlamlı Darlık (≥%70)
Özgüllük (%)
К (Kappa)(%)
94.0
90
97.4
96

p Değeri
0.87
1.00

Baldır (tibioperoneal)

89.7

100

0.90

Bölge

93

Tablo 2: Total oklüzyon için MRA'nın duyarlılığı, özgüllüğü ve tanısal doğruluk oranı
(Kappa değeri)
Bölge
İliak
Uyluk(Femoropopliteal)
Baldır(Tibioperoneal)

Total Oklüzyon (%100)
Duyarlılık (%)
Özgüllük (%)
К(Kappa)(%)
91.3
90.4

97.0
100

94
94

88.1

100

92

Anlamlı darlık tanısında MRA' da % 91 duyarlılık ve %97,3 özgüllük bulduk. AİA (%78) ve
EİA (%85,7) için daha düşük duyarlılık oranları bulundu ve bu muhtemelen stent artefaktları
nedeniyle dışlanan segmentlere sekonder bu iki arterde incelenen segment sayısının azlığına
bağlıydı. Bölge olarak incelediğimizde anlamlı darlık tanısında; iliak arterler için duyarlılık ve
özgüllük oranları sırasıyla %87.9 ve %94; femoropopliteal arterler için %93.4 ve %97.4;
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anlamlı darlık için sırasıyla %89.7 ve tibioperoneal arterler için %100 bulundu. Her 3 bölge
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p> 0.05) (Fig 1, Fig 2).

Fig 1a

Fig 1b

Fig 1c

Fig 1d

Figür 1: 69 yaşında erkek hastada (a) KE-3D MRA (kalın beyaz ok) (b) DSA (kalın siyah ok) tetkiklerinde sol
proksimal EİA' da %70-99 darlık görülüyor. Aynı hastada (c) KE-MRA ve (d) DSA görüntülerinde sağ YFA'
nın proksimal ve orta kısımlarında ve sol YFA' nın tüm kısımlarında total oklüzyon görülmektedir. DFA ve PA
arasında vasküler kollateraller görülmektedir (ince oklar).
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Fig 2a

Fig 2b

Figür 2: 58 yaşında erkek hasta. (a) MRA ve (b) DSA 'da bilateral ATA' nın multifokal %70-99 darlığı
görülmektedir.

Total tıkanıklık için ise MRA tetkikinde %90 duyarlılık, %99,3 özgüllük not edildi. Derin
femoral arterler için daha düşük duyarlılık oranları kaydedildi. Bunun arter seyrindeki
tortioziteden kaynaklandığı düşünüldü. Bölge bazında düşünüldüğünde; total oklüzyon
tanısında %88.1-91.3 duyarlılık ve %97-100 özgüllük oranları not edildi. Yüksek oran
uyumluluğu (% 92-94) belirlendi (Fig3).

Fig 3a

Fig 3b

Figür 3: 58 yaşında erkek hasta; (a) KE-MRA ve (b) DSA 'da sağ AİA’ da total oklüzyon (kalın oklar) ve sağ
EİA'da %70-99 darlık (uzun oklar) görülmektedir.

TARTIŞMA VE SONUÇ
PAH’ da erken tanı komplikasyonların görülme sıklığını azaltır (Salih M, 1995). B-mod ve
renkli doppler ultrason, tanıda kullanılan rutin noninvaziv ilk basamak tanı yöntemidir. Ancak
bu görüntüleme yönteminin bazı dezavantajları vardır; 1) uygulayıcıya bağlıdır 2) İliak
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arterler bağırsak gazı artefaktları nedeniyle optimal olarak değerlendirilemez 3) Hunter
kanalında popliteal arterin değerlendirilmesi zordur 4) 3 boyutlu görüntüler elde edilemez 4)
Pik sistolik hız her zaman darlık derecesini belirlemek için yeterli değildir. Doppler US stenoz
derecesini olduğundan fazla tahmin etmektedir (Yücel EK, 1993). İliofemoral ve popliteal
arter darlığını belirlemede %59-69 duyarlılığa ve %64-99 özgüllüğüne sahiptir. Ayrıca total
oklüzyonları belirlemede %67-96 duyarlılığa ve %93-99 özgüllüğe sahiptir (Mulligan SA,
1991, Polak JF, 1991, Rieker O, 1996).
BTA, DSA ile karşılaştırıldığında total oklüzyonu belirlemede %94-100 duyarlılığa ve %98100 özgülüğe sahiptir. Ayrıca anlamlı darlıkları belirlemede de %73-88 duyarlılık ve %94100 özgüllüğü vardır (Nelman HL, 1996). Ancak iyonizan radyasyon içermesi nedeniyle ve
kontrast madde nefrotoksisitesinden kaçınmak için rutinde sık kullanılmaz.
DSA, 1950' lerden beri hala PAH' ı belirlemede altın standart görüntüleme yöntemidir. Ancak
güvenilir bir tanı yöntemi olmasına rağmen bazı riskleri vardır. %8 majör ve minör
komplikasyon oranına sahiptir. Ayrıca kontrast madde komplikasyon oranı %0.04-0.22'dir
(Hessel SJ, 1981). Kanama, diseksiyon, tromboz, arteriyovenöz fistül başlıca lokal
komplikasyonlardır. Kontrast madde yan etkisinin alerjik reaksiyonu nadir görülür ancak
anafilaksi, anjina pektoris ve konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir (Martin-Paredero V,
1983). İyonizan radyasyon içermesi diğer dezavantajıdır. DSA sonrası kontrast maddeye bağlı
böbrek yetmezliği insidansı %1-11' dir (Rieker O, 1996, Martin-Paredero V, 1983). Böbrek
yetmezliği olan hastalarda bu oran% 41,7' dir (Edelman RR, 1993).
Periferik MRA, MRA tekniklerinin ve sekanslarının geliştirilmesinden sonra PAH' ın
belirlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Birçok avantajı vardır. Non-invaziv, hastanede
yatış gerektirmeyen bir yöntemdir. İyonizan radyasyon içermez ve arteriyel anatomiyi
haritalamak için 3D görüntüler sağlayabilir (Baum RA, 1995, Bilecen D, 2005, Loewe C,
2002).
Günümüzde hızlı 3D kontrastlı MRA teknikleri kullanılmaktadır ve akım artefaktlarını ve
görüntüleme süreleri azalmaktadır (Mulligan SA, 1991, Poon E, 1997, Ho KY, 1997, Lee
HM, 1998, Earls JP, 1998, Ho KY, 1998). Ancak tüm alt ekstremite arterlerini aynı anda
göstermek imkansızdır. Tekrarlayan bolus kontrast madde enjeksiyonlarına ihtiyaç duyar ve
bu kontrast kontaminasyon artefaktlarına neden olur ve görüntüleme süresini uzatır. Hareketli
masa tekniği, sadece bir kez bolus kontrast enjeksiyonu ile renal arter seviyesinden ayak
bileğine kadar tüm alt ekstremite arterlerinin görüntülerini sağlar ve görüntüleme süresini ve
kontrast dozunu azaltır (Poon E, 1997, Meaney JF, 1999, Bush HP, 1999, Ho VB, 1999,
Vavrik J, 2004). Çalışmamızda care bolus tekniği ile hareketli masa teknikli kontrastlı Flash
3D MRA kullanıldı ve çıkarılan 3D Maksimum intesnsite projeksiyon (MIP) görüntüleri
yapıldı.
İliak arterleri MRA ile incelemek, bağırsak hareket artefaktları ve iliak arterlerin tortiöz seyri
nedeniyle zordur. Ancak hareketli masa teknikli kontrastlı MRA bu zorlukları ortadan
kaldırır. Loewe ve ark. 106 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada anlamlı darlıkları belirlemede
%100 duyarlılık ve %98.9 özgüllük bulmuşlardır (Loewe C, 2002). Vavrik ve ark. 48 hastada
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DSA'yı hareketli yatak tekniği KE-MRA ile karşılaştırarak, MRA' yı iliak arterlerde anlamlı
darlığı belirlemede %94.7 duyarlı ve %98.1 özgül bulmuşlardır (Vavrik J, 2004).
MRA, tibioperoneal arterler ve distal arterler için DSA' dan daha fazla bilgi verebilir.
Carpenter ve ark. hem MRA hem de DSA uygulanan 51 hastanın 55 ekstremitesinde arterleri
inceledi. MRA ve DSA sonuçlarını intraoperatif ve post-bypass arteriyografi veya cerrahi
bulguları ile karşılaştırdılar. 29 ekstremitede (%52) benzer bulgular buldular. Ancak 26
ekstremitede (%48) bulgular farklıydı. MRA, DSA ile gösterilemeyen damarları gösterebildi
(DSA ile 340; MRA ile 446 patent segment gösterdiler). Popliteal arterler için fark %13' tü
(MRA 101/DSA 88); Distal arterler için %49 (MRA 124/DSA 78). MRA' nın tüm patent
damarları gösterebildiğini ve distal arterler için %100 duyarlılığa sahip olduğunu
bildirmişlerdir (Carpenter JP, 1992).
Owen ve ark. 23 hasta inceledi ve MRA, DSA'dan %22 daha fazla patent damarı gösterdi.
MRA ve DSA arasındaki fark popliteal arterler için %24 (MRA 57, DSA 46) ve midtibial ve
distal tibial segmentler için %62 (MRA 89, DSA 55) idi. MRA' nın distal segmentler için
%100 duyarlılığa sahip olduğunu bulmuşlardır (Owen RS, 1992). Owen ve ark. 73 hasta ile
yaptıkları başka bir çalışmlarında önceki çalışmalarına benzer sonuçlar buldular ve MRA' nın
infrapopliteal arterler için DSA' dan üstün olduğunu bildirdiler (Owen RS, 1993). Biz de
çalışmamızda tibioperoneal arterlerde MRA' yı anlamlı darlıklarda %89,7 duyarlı ve %100
özgül; total oklüzyon tanısında %88,1 duyarlı ve %100 özgül bulduk.
Distal baldır arterlerinin açık olması, tedavi yaklaşımı ve by-pass greft cerrahisinin
planlanması için önemlidir. Preoperatif DSA, distal baldır arterlerinin açıklığını göstermede
yetersiz olabilir (Patel KR, 1988, Flanigan DP, 1982). Bolus kontrast madde enjeksiyonları
çok segmentli spazmlara neden olabilir. Ayrıca arteriolar ve kapiller yatak nedeniyle kontrast
madde seyrelir ve distal baldır arterlerinin patentliğini gösteremeyebilir. Ancak MRA,
damarların lokal kan akışını gösterir, bu nedenle yavaş akışa (≥ 2 cm/s) rağmen patentliği
gösterebilir (Owen RS, 1992, Owen RS, 1993). Kreitner ve ark.nın çalışmasında, kontrastlı
MRA, DSA' dan anlamlı ölçüde daha fazla metatarsal arter açıklığı gösterdi (p<0.001)
(Kreitner KF, 2008). Distal baldır arterleri için DSA' ya karşı MRA' nın artan duyarlılığı,
uzuvları koruyan cerrahi planlama için çok önemlidir.
MRA ayrıca vasküler greftlerin patentliğini başarılı bir şekilde gösterir. Turnipseed and ark.
MRA ve DSA uygulanmış 20 hastanın greftlerini inceledi. 20 kişiden 15' inde (%75) MRA ve
DSA arasında tam korelasyon buldular (Turnipseed WD, 1991). Fillmore ve ark. 4 çocukta
vasküler greftleri inceledi. MRA 5 greft oklüzyonu gösterdi, ancak metalik klip artefaktına
bağlı olarak 1 grefti değerlendiremedi (Fillmore DJ, 1991).
Huegli ve ark. PAH' lı 20 hastayı inceledi. İntrarteryel DSA ve MRA sonuçlarını
karşılaştırdılar. Hastalara intraarteryel DSA uygulandı ve intraarteryel kateter ile MR
ünitesine nakledildi. Kateterden kontrast madde uygulandı. Alt ekstremite arterlerinde anlamlı
darlığı saptamada intraarteriyel MRA' nın duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla %93 ve %86
bulunmuştur (Huegli RW, 2006). Bu sonuç, literatürde ve bizim çalışmamızda intravenöz
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kontrast madde ile yapılan diğer çalışmalarla benzerdir. İntraarteriyel ve intravenöz MRA,
anlamlı darlık veya total oklüzyon saptamada aynı potansiyele sahiptir.
Bu avantajlarına rağmen, klostrofobi, kalp pili, operatif metal klips ve bazı ortopedik
protezleri olan hastalara MRA yapılamaz. Solunum, bağırsak peristaltizmi ve ekstremite
hareketi artefaktları da dezavantajlardandır.
Çalışmamızın limitasyonları; arteriyel stent artefaktları nedeniyle 5 hastada 14 segment
çıkarıldı (2 hastada bilateral AİA, 1 hastada sağ AFA, 1 hastada bilateral AİA-EİA ve AFA).
Bu, iliak arterler için duyarlılık ve özgüllük değerlerinin diğer segmentlere göre azalmasına
neden oldu.
Kontrastlı hareketli masa teknikli Flash 3D MRA, periferik arter hastalığı olan hastaların
teşhisinde, girişimsel işlemlerin planlanmasında ve takibinde hızlı, invaziv olmayan güvenilir
bir görüntüleme yöntemidir.
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KAĞIZMAN UZUN ELMASINDAN (Malus domestica L.) PEROKSİDAZ ENZİMİNİN
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ÖZET
Peroksidazlar (POD) (EC 1.11.1.7) bitkilerde, hayvanlarda ve bazı mikroorganizmalarda
bulunan, endüstriyel ve tıbbi öneme sahip oksidoredüktazlardır. Peroksidazların endüstriyel
kullanımları birçok avantajla beraber enzimin yapısından ve kinetik özelliklerinden
kaynaklanan bazı kısıtlamaları ve zorluklarıda getirmektedir. Bu nedenle farklı proseslere
uyumlu yeni peroksidaz kaynakları araştırılmaktadır.
Bu çalışmada peroksidaz kaynağı olarak Kağızman Uzun Elması (Malus domestica L.)
kullanılmış ve peroksidaz enziminin kısmen saflaştırılması, optimum pH, sıcaklık, Km ve
Vmax, pH kararlılığı, termal kararlılık profili gibi kinetik özelliklerinin araştırılması, bazı
kimyasalların enzim aktivitesi üzerine inhbisyon etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaçla çalışma kapsamında peroksidaz enzimi Kağızman Uzun Elmasından kolay
uygulanabilir ve ucuz bir metod olan soğuk aseton çöktürmesi metodu ile %11,46 verimle 8,19
kat saflaştırılmıştır. Optimum pH değeri 6,0 optimum sıcaklığı 40 oC olarak belirlenmiştir.
Enzimin Michaelis-menten sabiti (Km) ve maksimum hız (Vmax) değerleri sırası ile 11,51 mM
ve 0,369 EU/ml.dk olarak bulunmuştur. Enzimin ısıl kararlılık profili ve pH stabilitesi
incelenmiş bazı kimyasalların enzim aktivitesi üzerine inhbisyon etkisi araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Peroksidaz, kinetik karakterizasyon, inhibisyon.
ABSTRACT
Peroxidases (POD) (EC 1.11.1.7) are oxidoredüktases of industrial and medical importance
found in plants, animals and some microorganisms. Industrial uses of peroxidases, along with
many advantages, also bring some limitations and difficulties arising from the structure and
kinetic properties of the enzyme. Therefore, new peroxidase sources compatible with different
processes are being investigated.
In this study, Kağızman Long Apple (Malus domestica L.) was used as peroxidase source. It
was aimed to partially purify the peroxidase enzyme, to investigate its kinetic properties such
as optimum pH, temperature, Km and Vmax, pH stability, thermal stability profile and
determine the inhibition effects of some chemicals on enzyme activity. For this purpose, the
scope of the study, peroxidase enzyme was purified 8.19 times from Kağızman Long Apple
with cold acetone precipitation method, which is an easily applicable and inexpensive method.
The optimum pH value was determined as 6.0 and the optimum temperature as 40 oC. The
Michaelis-menten constant (Km) and maximum velocity (Vmax) values of the enzyme were
found to be 11.51 mM and 0.369 EU / ml.dk, respectively. The thermal stability profile and pH
stability of the enzyme were investigated, and the inhibition effect of some chemicals on the
enzyme activity was investigated.
Keywords: Peroxidase, kinetic characterisation, inhibition
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GİRİŞ
Peroksidazlar (POD, E.C.1.11.1.7) Hidrojen peroksit (H2O2) varlığında eletron verme
eğiliminde olan organik ve inorganik substratların oksidasyonunu katalizleyen oksidoredüktaz
sınıfı enzimlerdir. POD, hidrokinonid aminler, fenoller ve hidrokinonlar gibi fenolik olan veya
olmayan birçok organik molekülün dehidrogenasyonunu gerçekleştirmektedir (Bansal ve
Kanwar 2013). Peroksidazların katalizledikleri reaksiyonları oldukça komplex olduğu için
aşağıdaki gibi genel bir denklemle gösterilmektedir.

Şekil 1. Peroksidazın H2O2 katalizli reaksiyonu (Kalın,2012).
Bitkilerin biyotik ve abiyotik stress koşullarına verdiği yanıtlardan biri ROS sentezi ve
detoksifikasyondan sorumlu enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidanların oluşumudur.
Canlı organizmalarda metabolik faailetler sonucu oluşan H2O2 oksitleyici özelliğe sahip olduğu
için hızlı bir şekilde ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
Hidrojen peroksidin oksitleyici bir tür olarak bilinmesinin nedeni, demir, bakır gibi metal
iyonlarının varlığında OH- radikalinin öncülü olarak davranmasıdır. H2O2 özellikle
proteinlerdeki hem grubunda bulunan demir ile tepkimeye girerek yüksek oksidasyon
düzeyindeki reaktif demir formlarını oluşturur ve hücre zarlarında lipid peroksidasyonu gibi
radikal tepkimeleri başlatabilir (Asada vd. 1974; Büyük vd., 2012). H2O2 hücre içinde
antioksidan özellik gösteren peroksidazlar tarafından yok edilir. Peroksidazlalar bitki
fizyolojisinde de çok sayıda görevi olan enzimlerdir.
Peroksidazlar endüstriyel üretim ve uygulamalarda kullanılan ana enzim gruplarından birini
oluşturur. POD' un hidrokinon ve fenol gibi birçok aromatik molekülün dehidrojenasyonunu
katalize ettiği bilinmektedir (Türkhan, 2020). Fenol ve aromatik aminler; petrol arıtma, plastik
endüstrisi, metal kaplama boyalar, tekstil, madencilik, kâğıt endüstrisi atık sularında bulunan
başlıca kirletici sınıflarından birini oluşturur. Endüstriyel uygulamalardan kaynaklanan çok
sayıda kirletici, sadece çevre için değil, aynı zamanda ekolojik denge için de tehdit
oluşturmaktadır ve çevreye bırakılmadan önce atık sulardan uzaklaştırılmalıdır. Fenollerin
uzaklaştırılmasında enzimatik yöntemler birçok araştırmacı tarafından geleneksel yöntemlere
potansiyel bir alternatif olarak önerilmiştir.
Enzimler, yüksek substrat spesifikliği, seyreltik atık sularda bile etkili bir şekilde işleyebilmesi,
işlem süresini kısaltması gibi avantajlar sağlarlar (Hamid ve Rehman, 2009). Bugüne kadar
bayır turbu (Nicell, ve ark., 1993), şalgam (Duarte-Vazquez ve ark., 2003), soya fasülyesi (Caza
ve ark.1999) gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen peroksidazlar atık suların temizlenmesinde
ve boya gideriminde kullanılmıştır. Kâğıt hamuru endüstrisinde lignoselülozik materyallerin ve
kahverengi modifiye ligninin enzimatik parçalanması amacıyla beyaz çürükçül mantarlar
tarafından üretilen Mn-peroksidaz, lakkaz ve lignin peroksidaz enzimleri kullanılmıştır (Khalid,
ve ark, 2009).
Peroksidazlardan ayrıca toprak ve su detoksifikasyonu (Mougin ve ark., 1994), peroksidaz
biyosensörleri (Jia, ve ark., 2002), analiz ve teşhis kitleri (Agostini ve ark., 2002), enzim
immünolojik testleri, biyoyakıt üretimi amacıyla yararlanıldığı bilinmektedir (Hamid ve
Rehman, 2009). Ancak enzimin endüstriyel uygulamalarında peroksidazların oksidasyon yolu
ile peroksitler tarafından inhbisyonu, substratlarının suda düşük çözünürlüğü, aktivitesinin
yüksek sıcaklıktan etkilenmesi ve enzim stabilitesinin sağlanmasındaki ciddi sorunlar olmak
üzere çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle, sürekli olarak yeni peroksidaz kaynakları
aranmaktadır (Hamid ve Rehman, 2009; Türkhan, 2020).
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Ülkemizde yetişen elma türleri arasında Kars İli Kağızman İlçesinde yetişen Kağızman Uzun
Elması (Malus domestica L.) lezzeti ve ilginç görünümü sebebi ile dikkat çekmektedir.
Yumurta şeklinde, 7-9 cm uzunluğunda ve oldukça tatlı olan bu elma türü ilginç görünümünün
de etkisiyle pazarlarda rağbet görmektedir (Koday, 2004). Uzun elma, Türkiye’de coğrafi işaret
tescili almış tarım ürünleri arasındadır (Pektaş, 2018) ve yörede bir çok aile için geçim
kaynağıdır. Bu çalışmada peroksidaz kaynağı olarak Kağızman Uzun Elması (Malus domestica
L.) kullanılmış ve peroksidaz enziminin kısmen saflaştırılması, optimum pH, sıcaklık, Km ve
Vmax değerlerinin tayini, pH kararlılığı, termal kararlılık profili gibi kinetik özelliklerinin
araştırılması, bazı kimyasalların enzim aktivitesi üzerine inhbisyon etkilerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Materyal
Çalışmada kullanılan guaiacol, hidrojen peroksit (H2O2 %30), sodium acetate, potasyum
dihidrojen fosfat, Tris-HCl ve çözücüler sigma-aldrich, merck, fluka, carlo erba firmasından
temin edildi. Peroksidaz kaynağı olarak kullanılan Kağızman Uzun Elması (Malus domestica
L.) Kars ili Kağızman ilçesinden temin edildi.
Ham Özütün Hazırlanması ve Aseton Çöktürmesi
Kağızman Uzun Elması (Malus domestica L.) mevsiminde temin edilerek çalışmalarımızda
kullanılıncaya kadar -20 °C’de derin dondurucuda saklandı. Elmanın meyve eti kısmından 50
g örnekler alınıp dondurup çözme yöntemiyle uygulanarak havanda dövüldü. Ardından 50 mM
fosfat tamponundan (pH:6,0) 1:3 oranında ilave edildi (Türkhan, 2020). Karışım süzgeç
kağıdından süzüldü ve elde edilen süzüntü 4 °C’de, 10.000 rpm’de 30 dakika santrifüj edilip,
elde edilen süpernatant ham enzim özütü olarak kullanıldı. Süpernatanta, hacmi kadar soğuk
aseton, buz banyosunda, yavaş yavaş karıştırılarak ilave edildi. Bir gece 4 °C’de bekletilip, 4
°C’de 10,000 rpm’de 30 dakika santrifüj edildi. Süpernatant kısım atılıp, elde edilen çökelekler
asetonun uzaklaşması için bir gece 20 mL 50 mM fosfat tamponunda (pH:6,0) çözüdü ve enzim
özütü olarak kullanıldı (Kolcuoğlu, 2018).
Peroksidaz Aktivitesinin Tayini
Peroksidaz aktivitesi spektorofotometrik olarak (22,5 mM) H2O2 tarafından (45 mM) guaiakol
substratının yükseltgenmesi ve oluşan renkli kompleksin 470 nm’de absorbansındaki artışın 3
dk boyunca izlenmesi esasına dayanır (Sisecioglu ve ark., 2010). Enzim ünitesi "20 oC’de 1
dakikada lμmol guaiakol’ün oksidasyonunu katalizleyen enzim miktarı" olarak tanımlandı
(Kalın ve ark., 2014).
Protein Tayini
Protein tayini Bradford metodu ile 595 nm’de spektrofotometrik olarak gerçekleştirldi. Standart
protein olarak 1mg/ml BSA (Bovine serum albümin) kullanıldı (Bradford, 1976).
Optimum pH
Optimum pH değeri pH (2,0-9,0) aralığında uygun tampon çözeltiler yardımı ile belirlendi. pH
(2,0-3,0) için 50 mM glisin-HCl, pH (4,0-5,0) için 50 mM sodyum asetat, pH (6,0-7,0) için 50
mM potasyum fosfat, ve pH (8,0-9,0) için 50 mM Tris-HCl tampon sistemleri kullanılarak
aktivite tayinleri gerçekleştirldi. pH-%bağıl aktivite grafikleri çizilerek en yüksek aktivitenin
görüldüğü pH değeri optimum pH olarak belirlendi.
Stabil pH çalışması
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Enzimin stabil olduğu pH'yı tesbit etmek için pH'ları 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0 ve 9,0 olan 50 mM
uygun tampon çözeltinin 1ml si ile 1 ml enzim çözeltisi karıştırıldı ve +4oC’de 24 saat ara ile
aktivite tayini gerçekleştirildi ve enzimin stabil olduğu pH değeri belirlendi. Sonuçlar %bağıl
aktivite- pH grafiği şeklinde gösterildi.
Optimum Sıcaklık
Optimum sıcaklığı tespit edebilmek için 5-90 °C aralığında guaiacol/H2O2 substratı varlığında
aktivite tayinleri gerçekleştirildi. Tampon ve substratı içeren karışım su banyosunda 5 dk
bekletilerek uygun sıcaklığa getirildi ardından ve son olarak enzim çözeltisi pipetlendi ve
aktivite ölçümü her sıcaklık değeri için ayrı ayrı gerçekleştirildi (Kalın ve ark., 2014). Sıcaklık%bağıl aktivite grafiği çizildi ve en yüksek aktivite gösteren sıcaklık değeri optimum sıcaklık
olarak belirlendi.
Termal stabilite
Peroksidazın termal stabilitesini belirlemek 4, 20, 40 ve 70 oC sıcaklıklarda enzim 1 saat inkübe
edildi. Her 15 dakikada bir aktivite tayini yapıldı. Aktivite tayini optimum koşullar altında buz
banyosunda enzim 5 dk hızlıca soğutuklduktan sonra gerçekleştirildi. Herhangi bir ısıl işleme
maruz kalmamış enzimin aktivitesi 100 olarak kabul edildi. İnkübe enzimin %kalan aktivitesi
belirlendi (Kolcuoğlu, 2018).
Km ve Vmax Değerlerinin Belirlenmesi
Km ve Vmax değerlerinin belirlenmesi için guaiakol substratının 0,75-15 mM konsantrasyon
aralığında 7 farklı substrat konsantrasyonunda optimum koşullarda aktivite değerleri ölçüldü.
Michaelis–Menten sabiti (Km) ve maksimum hız (Vmax) değerleri Lineweaver–Burk
grafiğinden faydalanarak tespit edildi. (Lineweaver ve Burk 1934).
Peroksidaz aktivitesi üzerine çeşitli kimyasalların inhbisyon etkileri
Optimum sıcaklık ve pH koşullarında Askorbik asit, L-sistein, salisilik asit ve sitrik asitin farklı
konsantrasyonları enzim çözeltisine ilave edilerek aktivite tayinleri yapıldı, % Kalan aktiviteinhbitör konsantrasyonu [I] grafikleri çizildi ve IC50 değerleri tespit edildi.
BULGULAR
Kısmi Saflaştırma
Kağızman Uzun Elmasından peroksidaz enzimi kolay uygulanabilen ucuz bir metod olan soğuk
aseton çöktürmesi metodu ile %11,46 verimle 8,19 kat saflaştırıldı (Tablo 1). Peroksidaz enzimi
endüstriyel öneme sahip olduğu için pek çok farklı kaynaktan farklı metodlarla saflaştırlmış ve
karekterize edilmiştir. Peroksidaz enzimi zeferan şeftalisinden soğuk aseton çöktürmesi metodu
ile %23,59 verimle 1,75 kat saflaştırılmıştır (Türkhan, 2020). Erik’ten (Prunus domestica)
amonyum sülfat çöktürmesi, hidrofobik etkileşim kromotografisi ve iyon değişim
kromotografisi metodları kullanılarak %3,79 verimle 26,33 kat saflaştılmıştır (Enachi ve ark.,
2019).
Elma ve portakal tohumlarından amonyum sülfat çöktürmesi, iyon değişim kromatografisi ve
jel filtrasyon kromatografisi yöntemleri kullanılarak sırası ile %39,99 verimle 8,34 kat ve
%33,70 verimle 30,64 kat saflaştırımıştır (Zia ve ark., 2011), börülce türlerinin köklerinden
aseton çöktürmesi, ardından 55oC’ye ısıtma, jel filtrasyon kromotografisi, CM- süloloz ve
DEAE-selüloz kromatografisi metodlarının kombinasyonu ile %1,72 verimle 158 kat
saflaştırılmıştır (Mbassi ve ark., 2021). Peroksidazın aminobenzohydrazide tabanlı afinite
kromatografi tekniği kullanılarak soğan köklerinden 37.7 verimle 750 kat saflaştırıldığı
bildirilmiştir (Öztekin,2020).
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Tablo 1. Uzun Elma Peroksidazının Saflaştırma Profili
Purification

Volume
(ml)

Activity
(U/mLdak)

Total
Activity

Protein
(mg/ml)

Total
Protein
(mg)

Specific
Activity
(U/mg)

Yield
%

Purification
fold

Homogenate

200

0,13

26

0,474

94,8

0,27

100

1

Acetone
Precipitation

20

0,149

2,98

0,0663

1,326

2,25

11,46 8,19

Step

Optimum pH
Kağızman Uzun Elmasından (Malus domestica L.) soğuk aseton çöktürmesi metodu ile kısmen
saflaştırılan peroksidaz enziminin optimum pH çalışması; pH (2,0-9,0) aralığında, 470 nm’de
aktivitelerin spektorofotometrik olarak ölçülmesi ile gerçekleştirildi ve %bağıl aktivite-pH
grafikleri çizildi. Uzun Elma peroksidazı için guaiacol substratı ile optimum pH değeri 6,0
olarak belirlendi (Şekil 1). Peroksidaz ile yapılan diğer saflaştırma çalışmalarında optimum pH;
siyah turp (Raphanus sativus L.) için 6,0 (Şisecioğlu, et al., 2010), zeferan şeftalisi için guaiacol
substratı ile 6,0 (Türkhan, 2020), erik (Prunus domestica) peroksidazı için pH:6,5 (Enachi ve
ark., 2019), olarak bulunmuştur. Peroksidazların geniş bir pH aralığında aktif olması
endüstriyel prosesler için uygun olduğunu göstermektedir (Enachi ve ark., 2019).
Çalışmamızda kullanılan Uzun Elma peroksidazı pH 2,0-9,0 aralığındaki değerlerde aktivitesini
en az %45 oranında korumuştur.
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Şekil 2: Optimum pH grafiği
Optimum Sıcaklık

Peroksidazın optimum sıcaklığı 5-90 oC aralığında aktivite tayini yapılarak belirlendi. Elde
edilen verilerle % bağıl aktivite-sıcaklık grafiği çizidi ve enzimin optimum sıcaklığı 40oC
olarak belirlendi (Şekil 3).
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Optimum Sıcaklık
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Şekil 3. Optimum sıcaklık grafiği.

Optimum sıcaklık değerleri; fuji elması için guaiacol substratı kullanılarak 40oC (Wan-Jung
et.al. 1991), papaya (Carica papaya) için 40oC (Pandey ve ark., 2012), çilek (Fragaria
ananassa Duch.) için 30 oC (Civello ve ark.,1995), kırmızı lahana (Brassica oleracea var.
capitata f. rubra) için 30 oC (Somturk ve ark., 2014), ada mimozası (Leucaena leucocephala)
peroksidazı için 55oC (Pandey ve Dwivedi, 2011), erik (Prunus domestica) peroksidazı için 25
o
C (Enachi ve ark., 2019) olarak belirlenmiştir. Çalışmamızda Uzun elma peroksidazı 30, 50 ve
60 oC’de aktivitesinin yaklaşık %70 kadarını korudu. Türkhan (2020), Zeferan şeftalisi (Prunus
persica L.) peroksidazının 40, 50 ve 60 oC’de aktivitesini %75 oranında koruduğunu ve bu
durumun enzimin endüstriye kazandırılması açısından önemli olduğunu vurgulanmıştır.
Km ve Vmax Dğerlerinin Belirlenmesi
Uzun Elma peroksidazı için Km ve Vmax değerleri quaiacol substratı varlığında belirlendi. Bu
amaçla optimum koşullarda guaiacol subtratının 0,75-15 mM konsantrasyon aralığında 7 farklı
substrat konsantrasyonunda aktivite tayinleri gerçekleştirildi. Km ve Vmax değerleri 1/V ve
1/[S] değerlerinden yola çıkarak Lineweaver -Burk grafiğinden sırası ile 11,51 mM ve 0,360
EU/ml.dk olarak hesaplandı (Şekil 4). Peroksidaz enzimi için quaiacol substratı kullanılarak
çeşitli çalışmalardan elde edilen Km ve Vmax değerleri, kırmızı lahana (Brassica oleracea var.
Capitata f. rubra) peroksidazı için 0.048 mM ve 1.46 EU/mL/min (Somtürk ve ark., 2014)
karaturp peroksidazı için sırası ile 24,88 mM ve 3.23 EU/mL.dk (Kalın, 2012), soğan kökü
peroksidaz enzimi için Km ve Vmax değerleri sırası ile 3.44 mM, 0.32 EU /mL.dk olarak
bulunmuş ve peroksidazların düşük substrat özgüllüğüne sahip olmaları sebebi ile çok çeşitli
organik bileşiklerin enzimatik oksidasyonunu katalizleyebildikleri belirtilmiştir (Öztekin,
2020).
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Şekil 4. Uzun Elma peroksidazı için quaiacol substratı varlığında Lineweaver-Burk Grafiği.

pH Stabilitesi

Peroksidazın pH stabilitesi çalışması 4°C’de, pH (4,0-9,0) arasında uygun tampon sistemleri
kullanılarak 24 saat aralıklarla 72 saat boyunca aktivite tayini yapılarak gerçekleştirildi.
Sonuçlar % kalan aktivite-süre (saat) grafiği halinde gösterildi (Şekil 5.) Enzimin en stabil
olduğu pH değeri 6,0 olarak belirlendi. pH 6,0 değerinde 72 saat sonunda enzim aktivitesini
%81,4 oranında korudu. pH 5,0 ve 7,0 değerlerinde 72 saat sonunda aktivitesini %73 oranında
korudu. İlk 24 saatte pH 6,0 değerinde aktivitesini %92,3; pH 5,0 ve 7,0 değerlerinde yaklaşık
%80 ve pH 4,0, 8,0 ve 9,0 değerlerinde aktivitesini %70’in üzerinde korudu. Zeferan şeftali
peroksidazı için pH stabilitesi çalışmasında 24 saat sonunda pH 3,0-8,0 aralığında aktivitesini
%85 koruduğu belirlenmiştir (Türkhan, 2020). Fenol ve türevlerinin giderimi, sentetik
boyaların uzaklaştırlması, organik ve polimer sentezi gibi endüstriyel sistemlerde kullanılan
peroksidazların aktivitesini geniş bir pH aralığında uzun süre koruması bu proseslere uygunluk
açısından önem arzetmektedir (Hamid ve Rehman, 2009).

pH Kararlılığı
100
90
80
%Bağıl aktivite

70
60
50
40
pH:4.0
pH:7.0

30
20

pH:5.0
pH:8.0

pH:6.0
pH:9.0

10
0
0

24

Süre (saat)

48

Şekil 5.Uzun Elma peroksidazının pH stabilite grafiği
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Termal Stabilite
Peroksidazın termal stabilitesinin belirlemek için enzim; 4°C, 20 °C, 40 °C ve 70 °C’de 60 dk
bekletildi. Aktivite ölçümleri 15 dakika ara ile enzimin buz banyosunda 5 dk hızla
soğutulmasından sonra gerçekleştirildi. Enzimin herhangi bir işlemden önceki aktivitesi %100
olarak kabul edildi ve inkübe edilen enzimlerin kalıntı aktivitelerinin yüzdesi buna göre
hesaplandı. Sonuçlar %kalan aktivite- süre(dk) grafiği olarak gösterildi (Şekil 5.).

Termal Stabilite Grafiği
%Bağıl Aktivite

250
200
150
100
50
0
0

10

4 °C

20

30
Zaman (dk)

20 °C

40 °C

40

50

60

70 °C

Şekil 5. Uzun Elma peroksidazının Termal stabilite grafiği
Enzimin en kararlı olduğu sıcaklık 40oC olarak belirlendi. Bu sıcaklık değerinde enzim
aktivitesinde büyük bir artış oldu ve 60 dk sonunda aktivite büyük oranda korundu. 4oC’de ve
20 oC’de 60 dk sonundan enzimin %kalan aktivitesi sırayla %89,4 ve %68,5 olarak bulundu.
70 oC’de ilk 15 dakika aktivitesini %92,8 ve 30 dakikada %68,8 oranında korudu ancak 30
dk’dan sonra aktivitesi hızla azaldı. Altın ve ark., (2017), buğday (Triticum aestivum ssp.
vulgare) peroksidazının termal kararlılık çalışmasında enzimi 30, 40, 50 ve 60 oC’de 1 saat
inkübe etmiş ve 20 dk’lık periotlarla aktivite tayini gerçekleştirilmiştir. Çalışmamıza benzer
şekilde stabil pH değeri 40 oC olarak bulunmuş ve 40 oC’de enzim aktivitesinde belirgin bir
artış gerçekleşerek 60 dk sonunda bu aktivitesini büyük oranda korumuştur. Çalışmamıza
benzer diğer sonuçlar literatürde bildirilmiştir (Srinivas ve ark., 1999; Khatun ve ark., 2012;
Enachi ve ark., 2019; Türkhan, 2020).
İnhibisyon etkisi
Uzun elma peroksidaz aktivitesi üzerine askorbik asit, L-sistein, sitrik asit ve salisilik asitin
inhibisyon etkileri araştırıldı ve enzim aktivitesini yarıya düşüren inhibitör konsantrasyonu
(IC50) değeri her inhibitör için inhibitör konsantrasyonuna karşı aktivite yüzdesinin
grafiklerinden tespit edildi (Şekil 6, Tablo 2). Buğday (Triticum aestivum ssp. vulgare)
peroksidazı üzerine sitrik asit(5mM) , EDTA(20 mM), sodyum azit(5 mM), CTAB(20 mM)
kimyasallarının sırası ile %94,%89, %945 ve %79 oranında inhbisyona neden olduğu
bildirlmiştir (Altın, ve ark., 2017).
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Şekil 6. Uzun Elma peroksidazı için IC50 değerlerinin tespitinde kullanılan grafikler.
Tablo 2. Uzun Elma peroksidazı için IC50 değerleri
İnhibitor

IC50 mM

Askorbik Asit

0,0235

L-sistein

0,0773

Salisilik asit

8,4726

Sitrik asit

10,965

SONUÇ
Endüstride enzimlerin kullanımının bir çok avantajı bulunmakla beraber maliyetli olduğuda bir
gerçektir. Maliyeti düşürmek adına, daha ucuz enzim üretim yöntemleri ve kaynaklarına
yönelik araştırmalar halen devam etmektedir. Peroksidazlar bitkilerde, hayvanlarda ve
mikroorganizmalarda bulunan oksidoredüktaz sınıfı enzimerdir. Geniş bir substrat
spesifikliğine sahip olmaları nedeniyle endüstriyel kullanım kapasiteleri yüksektir ve birçok
potansiyel uygulama alanı bulunmaktadır. Ancak peroksidazların endüstride kullanımlarını
kısıtlayan çeşitli faktörler sebebi ile yeni peroksidaz kaynakları sürekli araştırılmaktadır.
Bu çalışmada Kağızman Uzun Elmasından (Malus domestica L.). peroksidaz enzimi kısmen
saflaştırıldı, karakterizasyonu yapıldı. Enzimin optimum pH, sıcaklık ve stabil pH ve termal
kararlılığı incelendi. Guaiacol substratı için Km ve Vmax değerleri belirlendi. Askorbik asit, L-
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sistein, sitrik asit ve salisilik asit inhibitörlerinin enzim aktivitesi üzerine etkisi belirlendi. Bu
çalışmanın sonucunda elde edilen değerler, pahalı olmayan bir enzim kaynağı olan Kağızman
Uzun Elmasından elde edilen peroksidazının, ileri saflaştırma teknikleriyle
saflaştırılabileceğini ve immobilizasyon işlemleriyle sektöre kazandırılabileceğini
göstermektedir.
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ÖZET
Ahşap yapıların önemi, Dünyada ve Türkiye’de her geçen gün artmaktadır. Bu gelişme, birçok
faktöre bağlıdır. Kuşkusuz bu faktörlerin başında depremler ve diğer doğal afetler gelmektedir.
Refah seviyesinin ve sağlık hassasiyetinin artması da diğer önemli etkenler olarak sayılabilir.
Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, 3. ve 4. derece deprem bölgeleri de dikkate alındığında
Türkiye topraklarının yaklaşık %90’nı ve nüfusunun ise % 70’inden fazlasının deprem tehlikesi
altında yaşadığı kaynaklarda ifade edilmektedir. Özellikle, depremlerde yaşanan can kayıpları
ve enkaz kaldırılmasındaki güçlükler, projeksiyonların diğer tedbirler ile birlikte ahşap yapılara
da çevrilmesine neden olmuştur. Bu değerlendirmelerin yol göstericiliğinde, bu bildiride ahşap
yapılarda direk, kiriş gibi taşıyıcı elaman olarak kullanılan başlıca yerli ağaç türlerinin emniyet
gerilmesi değerlerinin hesaplanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, ahşap yapı sektöründe yaygın
olarak kullanılan ve mekanik özellikleri kaynaklarda yer almakta olan ağaç türlerinin emniyet
gerilme değerleri hesaplanmıştır. Bildiri kapsamında, iğne yapraklı ağaçlardan, çam, ladin,
göknar, sedir ve ardıç cinslerine ait ağaç türleri, geniş yapraklı ağaçlardan ise meşe, kayın,
ceviz, dişbudak, kavak ve çınar cinslerine ait ağaç türleri değerlendirilmiştir. Daha sonra, elde
edilen bu veriler, TS 647 de istenen standart değerler ile karşılaştırılmıştır. Bilindiği gibi, TS
647 (1979)’de, “Ahşap yapıların hesap ve yapım kuralları” yer almaktadır. Ancak, söz konusu
standardın Eurocode 5 doğrultusunda güncellenmesinin “gerekliliği” de açıktır. Türkiye’nin
altında bulunduğu yüksek deprem riski dikkate alındığında, ahşap yapıların
projelendirilmesinden yapımına kadar her aşamasında kullanılan taşıcı elemanların seçiminde
hassas davranılmasının önemi daha da artmaktadır. Nihayet, ahşap yapıların öneminin
anlaşılmaya ve yaygın olarak kullanılmaya başladığı bir dönemde, ahşap yapıların yapım
kurallarının yer aldığı TS 647’de yer alan emniyet gerilmesi değerleinin bu bildiride işlenmesi,
her açıdan konuya katkı sunacaktır.
Anahtar kelimeler: Ahşap yapı, TS 647, yerli ağaç türleri, emniyet gerilmesi.
ABSTRACT
The importance of wooden structures in the world and Turkey is increasing every day. This
development depends on many factors. Undoubtedly, earthquakes and other natural disasters
come first among these factors. Increasing well-being and sensitivity to health can also be
considered as other important factors. As in many parts of the world, when seismic zones 3 and
4 are also taken into account, in the literatures were stated that live under the threat of
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earthquakes more than 90% of the territory and 70% population of Turkey. Especially, the
losses of life and the difficulties in removing the debris caused by the earthquakes caused the
projections to be turned into wooden structures along with other measures. With the guidance
of these evaluations, it is aimed to calculate the safety stress values of the main native tree
species used as bearing members such as posts and beams in wooden structures. For this
purpose, the safety stress values of wood species, which are widely used in the wood
construction industry and whose mechanical properties are included in the references, have
been calculated. Within the scope of the paper, tree species belonging to pine, spruce, fir, cedar
and juniper genus’s from coniferous trees, and tree species belonging to oak, beech, walnut,
ash, poplar and plane tree from broad-leaved trees were evaluated. Then, these obtained data
were compared with the standard values required in TS 647. As it is known, TS 647 (1979)
contains “Building code for timber structures". However, the “necessity” of updating the
standard in accordance with Eurocode 5 is also clear. Given the high risk of earthquakes under
which Turkey, the importance of being sensitive in the selection of the bearing elements used
in every stage from the projecting to the construction of wooden structures even more increase.
Finally, in a period when the importance of wooden structures is understood and widely used,
the processing of the safety stress values in TS 647, which includes the construction rules of
wooden structures, will contribute to the subject in all respects.
Keywords: Timber structure, TS 647, native tree species, safety stress.
GİRİŞ
Ahşap, yapıların inşası için iyi bir malzeme olmasını sağlayan birçok özelliğe sahip doğal bir
organik malzemedir ve yüzyıllardır inşaatlarda, köprülerde ve diğer çeşitli yapılarda
kullanılmıştır (Kathem ve ark. 2014; Harte 2009). Ahşap malzeme, özellikle düşük ağırlığı ile
karşılaştırıldığında çok yüksek bir mukavemete sahiptir. Bununla birlikte, yönlendirilmiş
liflerden oluşması nedeniyle farklı yönlerde farklı özelliklere sahip oldukça anizotropik bir
yapıdadır (Kathem ve ark. 2014). Ramage vd. (2016), ağırlığın (veya sağlamlığın) mutlak
dayanıklılıktan (veya sağlamlıktan) daha önemli olduğu yerlerde ahşabın mükemmel olduğunu
doğruladı.
Günümüzde bir yandan mevcut ahşap yapılar sismik yüklere karşı güçlendirilirken, diğer
yandan yeni ahşap yapılar için kullanılacak ahşap esaslı malzemelerin mekanik özelliklerinin
standart değerlerde sağlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca ahşap, yapısal özellikleri
türe, doğal büyüme özelliklerine ve üretim uygulamalarına göre değişen yenilenebilir bir yapı
malzemesidir.
Uygulamada ahşap malzeme büyük boyutta kullanıldığında taşıyabileceği maksimum yükün
içerdiği kusurlar da dikkate alınarak güvenlik gerilmeleri belirlenir. Aynı zamanda, güvenlik
gerilimi, bir yapısal elemanın yapıldığı malzemenin şekline, boyutlarına ve mekanik
özelliklerine bağlı olarak bir yapısal elemanın güvenilir bir şekilde dayanabileceği nihai gerilim
sınırıdır ve yukarıda belirtilen eleman deneysel olarak belirlenen direnç değerleri üzerinden
hesaplanır. Bu nedenle, ahşap malzemenin pratikte kullanıldığı yerlerde taşıyacağı yük
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miktarının güvenli bir şekilde belirlenmesi için güvenlik gerilmelerinin bilinmesi ve yüksek bir
güvenlik faktörünün kullanılması gerekmektedir (As,1992).
Bu açıklamaların rehberliğinde bildirinin amacı, Türkiye’nin ticarette önemli, ahşap yapılarda
yaygın şekilde yük taşıyıcı (iskelet) eleman olarak kullanılan ve önceki çalışmalarda mekanik
özellikleri tespit edilmiş bulunan ağaç türlerinde emniyet gerilmeleri hesaplanmış ve TS 647
(1979) deki değerlerle kıyaslanmıştır.
YÖNTEM
Bu bildiride materyal olarak, Türkiye’nin ticarette önemli ağaç türlerinden ve ahşap yapılarda
taşıyıcı eleman olarak da kullanılan başlıca iğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaç türleri
seçilmiştir.
İğne yapraklı ağaç cinsleri: Çamlar, ladin, köknar, sedir, ardıç ve servi. Bu türler, Türkiye’de
nisbeten kolay ve ucuza temin edilebilmesi sebebiyle yapı sektöründe daha çok tercih edilir.
Odunları geniş yapraklılara göre daha yumuşak ve işlenmesi kolaydır.
Geniş yapraklı ağaç cinsleri: Meşe, kayın, ceviz, dişbudak, kavak, çınar. Bu türlerde, reçine
kanalları çoğunlukla yoktur. Odunları iğne yapraklılara göre daha sert ve işlenmesi zordur.
Çalışma kapsamında, bu ağaç cinslerinden mekanik özellikleri (Elastikiyet modülü (//), Statik
eğilme, çekme (//), çekme (⊥), basınç (//), basınç (⊥), makaslama (//), yarılma (//), dinamik
eğilme, Janka sertlik (//) ve Janka sertlik (⊥)) literatürde yer alan bir veya birkaç tür için emniyet
gerilmeleri (σEG) aşağıdaki formülle (Bektaş et al. 2018) hesaplandı.
Emniyet gerilmesi = %12’ deki direnç değeri ̶ [%25 kusurlardan azalma + (kalanın) %25
değişikliklerden dolayı azalma + (kalanın) 7/16 sürekli yüklemeden
dolayı azalma + (kalanın) 2/5 gerçek emniyet için azalma]
Emniyet gerilmesi, aynı ağaç türünde bütün direnç değerleri için aynıdır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde, öncelikle TS 647’de ahşap malzeme için getirilen maknik özelliklere ait veriler
ele alınmıştır. Bu amaçla, düzenlenenTablo 1’de verilen TS 647’de yer alan emniyet gerilmeleri
değerleri, üç kalite sınıfına (I. Sınıf, II. Sınıf ve III. Sınıf) ayrılarak verilmiştir. Bu bildiride TS
647’de yer alan I. Sınıfa tekabül eden limit değerler dikkate alınmıştır. Çünkü laboratuvarlarda
odunun mekanik özelliklerinin test edildiği “küçük boyutlu standart kusursuz” numunelerden
hazırlanmaktadır. Dolayısı ile söz konusu örnekler I. Kalite sınıfına karşılık gelmektedir.
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Tablo 1. TS 647’de Kalite Sınıfları Bazında Yer Alan Emniyet Gerilmesi Sınır Değerleri
Ahşap malzemenin cins ve sınıfına göre emniyet
gerilmesi değerleri (N/mm2)
Mekanik özellikler
İğne yapraklı ağaçlar
Meşe ve
kayın
I. Kalite
II. Kalite
III. Kalite
Statik eğilme direnci
13
10
7
11
Lilere parallel basınç direnci
11
8.5
6
10
Lilere parallel çekme direnci
10.5
8.5
0
10
Lilere parallel makaslam direnci
0.9
0.9
0.9
10
Elastikiyet modülü
10 000
12500
Öte yandan, Avrupa Birliği ülkelerinde cari olan ahşap malzeme kalite özelliklerine göre
sınıflandırılması ise EN 338 (2009) standardına göre yapılmaktadır. Bu satandarta geçen
şekliyle ahşap yapı malzemelerinin sınıflandırılması Tablo 2’de verilmiştir. Aynı zamanda, bu
tablo Eurocode 5 kapsamına da girmektedir. TS 647 üzerinde gelecekte yapılacak
güncellemelerin, EN 338 ve Eurocode 5’e göre yapılması gereklidir. EN 338’e göre ahşab C14,
C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C, 45, C50, D18, D24, D30, D35, D40, D50,
D60, D70 şeklinde sınıflandırılmış ve alt sınır mekanik (elastiklik özellikleri dahil) bu tasnife
göre belirlenmiştir. EN 338’de seçilen harflerden genel olarak C, yumuşak ağaç türlerini, D ise
sert ağaçları temsil eder.
Bildiri kapsamında TS 647 ile kıyaslanmak üzere seçilen iğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaç
türleri için oluşturulan tablolarda (Tablo 2, Tablo 3), ilgili ağaç türlerine ait mekanik
özelliklerin tamamına yakını verilmiştir. Hâlbuki Tablo 1’den de görüleceği üzere TS 647
sadece elastikiyet, eğilme, çekme, basınç ve makaslama dirençlerine yer verilmiştir. Yine, TS
647de iğne yapraklı ağaçlar 3 kalite sınıfına (I, II, II) ayrılmış, geniş yapraklı ağaçlar da yalnızca
meşe ve kayın birlikte tek değer olarak yer almıştır. Bilindiği gibi ahşabın mekanik özellikleri
küçük boyutlu, kusursuz numuneler üzerined belirlenmektedir. Bu numunelerin I. Sınıf ahşaba
tekabül ettiği için, kıyaslamada Tablo 2’de I. Kalite sınıfı değerleri dikkate alınmıştır. Tablo 2
incelendiğinde, iğne yapraklı ağaç türlerinin büyük çoğunluğunun TS 647de I. Sınıf ahşap
malzeme için istenen emniyet gerilmesi değerlerini elastikiyet modülü hariç, sağladığı
görülebilir.
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Tablo 2. İğne Yapraklı Ağaçlarda Hesaplanan Emniyet Gerilmelerinin TS 647 ile
Mukayesesi(*)
Mekanik
Direnç
(N/mm2)
E. Modülü (//)
S.Eğilme
Çekme (//)
Çekme (⊥)
Basınç (//)
Basınç (⊥)
Makaslama (//)
Yarılma (//)
D. Eğilme(**)
J. Sertlik (//)
J. Sertlik (⊥)
(*)

Ağaç türleri
Kızılçam
σ12
9651

σem

Sarıçam
σTS

σ12

σem

U. Göknarı

Karaçam
σTS

1835 10000 12000 2281 10000

σ12
7062

σem

σTS

σ12

1343 10000 8300

σem

σTS

1578 10000

82

16

13

100

19

13

94

18

13

70

13

13

47

9

10.5

104

20

10.5

75

14

10.5

62

12

10.5

2

-

-

2

-

-

2

-

-

1

-

-

42

8

11

54

10

11

45

8

11

36

7

11

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

7

1

9

10

2

9

7

1

9

5

1

9

5

1

-

9

2

-

5

1

-

4

1

-

0.04

0.01

-

0.06

0.01

-

0.04

0.01

-

0.04

0.01

-

48

9

-

40

8

-

42

8

-

36

7

-

26

5

-

19

4

-

20

4

-

12

2

-

Kaynaklar: As ve ark. 2001; Bektaş ve ark. 2018; Bektaş ve Kurt, 2010; Bektaş ve Tutuş, 1999; Çetin ve Gündüz,

2017; Özkaya, 2013, (**)Birimi: Nm/mm2, σ12:% 12 rutubetteki direnç değeri, σem: Hesaplanan emniyet gerilmesi
değeri, σTS: TS 647’de istenen emniyet gerilmesi değeri (I. Sınıf ahşap için).

Ayrıca, TS 647’de elastikiyet modülü, emniyet gerilmesi olarak değil, %12’deki direnç değeri
olarak yer almıştır. Bu nedenle, Tablo 2 ve Tablo 3’teki karşılaştırılmalarda, elastikiyet modülü
için %12’deki karşılığı dikkate alınmalıdır.
Tablo 2 (devam): İğne Yapraklı Ağaçlarda Hesaplanan Emniyet Gerilmelerinin TS 647 İle
Mukayesesi
Mekanik
Direnç
(N/mm2)
E. Modülü (//)
S.Eğilme
Çekme (//)
Çekme (⊥)
Basınç (//)
Basınç (⊥)
Makaslama (//)
Yarılma (//)
D. Eğilme(*)
J. Sertlik (//)
J. Sertlik (⊥)

Ağaç türleri
T. Sediri
σ12
7326

σem

B. Ardıç

D.Ladini
σTS

σ12

σem

1393 10000 10528 2002

σTS

σ12

10000 10530

σem

D. Servi
σTS

2002 10000

σ12
6170

σem

σTS

1173 10000

77

15

13

69

13

13

54

10

13

77

15

13

46

9

10.5

54

10

10.5

57

11

10.5

77

15

10.5

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

9

11

31

6

11

38

7

11

50

10

11

-

-

2

-

-

2

-

-

2

-

-

2

7

1

9

6

1

9

5

1

9

7

1

9

2.20

0.42

-

0.43

0.08

-

0.25

0.05

-

0.84

0.16

-

0.05

0.01

-

0.03

0.01

-

0.05

0.01

-

0.05

0.01

-

39

7

-

36

7

-

44

8

-

45

9

-

16

3

-

14

3

-

22

4

-

28

5

-

Ahşap yapı inşaatında özellikle taşıyıcı elaman olarak Tablo 2’de yer alan iğne yapraklı ağaç
türleri kullanılacaksa, burada yer alan mukayaseye esas değerler göz ardı edilmemelidir. Geniş
yapraklı ağaç türlerini içeren mukayeseye easas ağaç türleri ise Tablo 3’te gösterilmiştir.
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Tablo 3. Yapraklı Ağaçlarda Hesaplanan Emniyet Gerilmelerinin TS 647 İle Mukayesesi(*)
Mekanik
Direnç
(N/mm2)
E. Modülü (//)
S.Eğilme
Çekme (//)
Çekme (⊥)
Basınç (//)
Basınç (⊥)
Makaslama (//)
Yarılma (//)
D. Eğilme(**)
J. Sertlik (//)
J. Sertlik (⊥)
(*)

Ağaç türleri
D. Kayını
Kavak

Meşe (saplı)
σ12

σem

σTS

σ12

σem

σTS

σ12

11700 2224 12500 12503 2377 12500 8800

σem

Kestane
σTS

σ12

1673 12500 9000

σem

σTS

1711 12500

101

19

11

112

21

11

65

12

11

77

15

11

90

17

10

132

25

10

77

15

10

135

26

10

7

1

-

3

1

-

2

-

-

-

-

-

60

11

10

61

12

10

35

7

10

57

11

10

-

-

3

88

17

3

6

1

3

-

-

3

17

3

10

10

2

10

6

1

10

8

2

10

0.13

0.02

-

0.91

0.17

-

-

-

-

-

-

-

0.06

0.01

-

0.09

0.02

-

0.05

0.01

-

0.06

0.01

-

99

19

-

55

10

-

32

6

-

51

10

-

80

15

-

27

5

-

30

6

-

32

6

-

Kaynaklar: As ve ark. 2001; Bektaş ve ark. 2016; Bektaş ve ark. 2002; Bektaş ve Güler, 2000; Çetin ve Gündüz,

2017; Öner ve Aslan, 2009, (**)Birimi: Nm/mm2, σ12:% 12 rutubetteki direnç değeri, σem: Hesaplanan

emniyet gerilmesi değeri, σTS: TS 647’de istenen emniyet gerilmesi değeri.
Tablo 3’de sunulan emniyet gerilmesi değerleri, TS 647’de istenen emniyet gerilmesi
değerlerini liflere paralel yönlerde büyük oranda sağlarken, liflere dik yöndeki direnç
değerlerinin istenen sınır değerin altında hesaplandığını göstermektedir.
Tablo 3 (devam): Yapraklı Ağaçlarda Hesaplanan Emniyet Gerilmelerinin TS 647 ile
Mukayesesi
Mekanik
Direnç
(N/mm2)

Ağaç türleri
Akasya
Akçaağaç

D. Çınarı
σ12

σem

σTS

σ12

σem

σTS

σ12

σem

Dişbudak
σTS

σ12

σem

σTS

E. Modülü (//) 10500 1996 12500 11270 2143 12500 11300 2148 12500 13400 2548 12500
99
19
11
133
25
11
137
26
11
120
23
11
S.Eğilme
10
136
26
10
100
19
10
165
31
10
Çekme (//)
Çekme (⊥)
Basınç (//)
Basınç (⊥)
Makaslama (//)
Yarılma (//)
D. Eğilme(*)
J. Sertlik (//)
J. Sertlik (⊥)

-

-

-

8

2

-

-

-

-

3

1

-

52

10

10

72

14

10

62

12

10

52

10

10

-

-

3

19

4

3

-

-

3

44

8

3

10

2

10

13

2

10

9

2

10

13

2

10

-

-

-

0.62

0.12

-

1.10

0.21

-

1.40

0.27

-

0.07

0.01

-

0.14

0.03

-

0.07

0.01

-

0.07

0.01

-

46

9

-

78

15

-

62

12

-

65

12

-

21

4

-

34

6

-

29

6

-

39

7

-

İğne yapraklı ağaçlara göre genel itibari ile daha yoğun olduğu bilinen geniş yapraklı ağaç
türleri, ahşap yapılarda taşıyıcı (iskelet) eleman olarak değerlendirildiğinde, TS 647’de istenen
emniyet gerilmesi kriterleri bakımından bir sakınca oluşturmayacağı Tablo 3’teki karşılaştırma
sonuçlarından anlaşılmaktadır.
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SONUÇLAR
Bu bildiri ile Türkiye’nin ticarette önemli, ahşap yapılarda yaygın şekilde yük taşıyıcı (iskelet)
elemanı olarak kullanılan ağaç türlerinde emniyet gerilmeleri hesaplanmış ve TS 647’de istenen
sınır değerleri ile karşılaştırıldı. Elde edilen bulguların, literatürde konu ile ilgili yapılmış
çalışmalardan alınan katkı ile yorumlanması ile aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı;
-TS 647’de yer alan veriler (Tablo 1), EN 338 ve Eurocode5’de yer alan esaslar da dikkate
alınarak, “hızla” güncellenmesinin gerekliliği, bu çalışma ile bir kere daha teyit edilmiştir.
-İğne yapraklı ağaçlardan hesaplanan emniyet gerilmesi değerleri (Tablo 2), ahşap yapılarda
taşıyıcı eleman olarak özellikle liflere paralel yönlerde yüklere maruz kalınan kısımlarda
güvenli bir şekilde iğne yapraklı ağaç türlerinin büyük çoğunluğunun ullanılabileceğini ortaya
koydu. Aynı zamanda, Tablo 2’de karşılaştırılan I. Kalite sınıfı dışındaki sınıf ahşaplar için
istenen eşik değerleri rahatlıkla sağlayacağı da elde edilen verilerden söylenebilir.
-Geniş yapraklı ağaçların mekanik özellikleri üzerinden hesaplanan emniyet gerilmesi
değerlerinin (Tablo 3), TS 647 ile karşılaştırılması sonucunda, anotomik yapıları ve sahip
oldukları hücre çeşitliliği bakımından iğne yapraklı ağaç türlerine göre daha zengin bulunan bu
gruptaki türlerin ahşap yapılarda istenen emniyet gerilmesi limitlerini sağladığı tespit edilmiştir.
Ayrıca, ilgili standartta sadece meşe ve kayın için verilen değerlerin, diğer ağaç türlerine de
ihtiva edecek şekilde adaptasyonuna olan ihtiyaç bu bildiri ile bir kere daha ortaya konmuştur.
-Sonuç olarak, Türkiye’nin yerli ağaç türlerinin (iğne yapraklı ve geniş yapraklı) büyük
çoğunluğunun ahşap yapılarda ana eleman olarak kullanılabileceği bu çalışma ile teyiden ortaya
konmuş, aynı zamanda, TS 647’nin güncellenmesinin önemi de şiddetle vurgulanmıştır.
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ÖZET
Tel kaplamanın kalitesi, polimer ekstrüzyonunda ilk gösterge parametreleri olarak kaplama
malzemesi viskozitesini vurgular. Ayrıca viskoziteyi öncelikli olarak belirleyen parametre
kayma hızıdır. Diğer parametreler polimer sıcaklığı ve vida dönüş hızıdır. Tel kaplama
kalitesi, tel hızına, polimer viskozitesine, polimer erime sıcaklığına ve tel ile kalıbın çıkış ucu
arasındaki boşluğa bağlıdır. Sıralı bir reometre kullanılarak ve polimerin viskozitesindeki
değişiklikler dikkate alınarak elde edilen viskozitelerin kaplama işlemi sırasında eridiği
bulunmuştur. Bu yazıda, farklı polimer sıcaklıklarında ve ekstruder vida hızlarında bir tel
kaplama ekstrüderinde kaplama malzemesi olarak Polipropilen (PP) eriyik kullanılarak bakır
tel üzerine kaplama kalitesi karşılaştırılarak deneysel araştırma sonuçları sunulmuştur.
Viskozite, ekstrüderdeki sıralı reometreden ve deneysel olarak belirlenen malzeme
sabitlerinden ölçülür. Polipropilen (PP) deneyselin etkinliğini test etmek için bu çalışmada
kullanılmıştır. Ölçülen sonuçların karşılaştırılmasıyla, ayar değerleriyle elde edilen
viskozitelerin, sıralı bir reometre kullanılarak elde edilenlerle uyumlu olduğu bulundu.
Anahtar Kelimeler: Vida hızı, Kaplama kalitesi, Polipropilen (PP), Viskozite, Kesme hızı
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ABSTRACT
The quality of wire coating is emphasis the coating material viscosity as first indicator
parameters in polymer extrusion. Also parameter which primarily determines of the viscosity
is shear rate. The other parameters are polimer temperature, and screw rotation speed.The
wire coating quality depend on the wire speed, polymer viscosity, polymer melt temperature
and the gap between the wire and exit end of the die. It was found that the viscosities obtained
by using an in-line rheometer and taking account of the changes in the viscosity of the
polymer melt during the coating process. In this paper, results of experimental investigation
are presented by comparing the coating quality on copper wire using Polypropylene (PP)
molten is used as the coating material in a wire coating extruder at different polimer
temperatures and extruder screw speeds. The viscosity is measured from the in-line rheometer
in the extruder and material constants, which were experimentally determined. Polypropylene
(PP) was used in this study to test the effectiveness of the experimental. Comparing the
measured results, it was found that the viscosities obtained with the setting values are in
agreement with those obtained by using an in-line rheometer.
Keywords: Screw speed, Coating quality, Polypropylene (PP), Viscosity, Shear rate
1.

INTRODUCTION

In the polymer industry, the extrusion of thermoplastic polymers through the extruder is a key
stage in the processing of plastic material. The viscosity can be measured by an in-line
viscosity measuring device. If the measured viscosity exceeds the upper or lower limit of the
reference input value, viscosity has to be decreased or increased by adjusting the melt
temperature and screw speed. In other word, to maintain a consistent melt viscosity all the
primary parameters, the screw speed and the barrel temperature profile, have to be regulated.
Polymer coating is often applied to wires, strips, tubes or ropes for insulation or protection
against corrosion.
There are three different methods which are mostly used for this coating process. These
methods are coaxial extrusion, dipping and electro-statical deposition process. The first two
processes can be reasonably fast but bonding between the continuum and the coating material
is not so strong. The third process offers much stronger bonding but is relatively slow. If the
coating material can be forced onto the continuum uniformly the bonding can be improved
significantly.
A continuously increasing number of commercial products are produced by polymer extrusion
using plasticating extruders, which are among the most widely used equipments in polymer
process industry. The extrusion process has a standard setup including a feeding section, a
barrel and a head with a die for shaping. In the feeding section, the solid polymer is feed into
the extruder through a hopper in the form of pellets or irregular small bits. Then, the polymer
is transported along the barrel by means of a rotating screw [1].
The plasticating extruder is one of the main pieces of equipment used in the polymer
processing industries. As plastics is found more uses, with more stringent quality
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specifications, the methods of increasing polymer production while improving product quality
are needed. Extrusıon molding is the most widely used process in manufacturing plastic
products. Since the quality of extrusıon coated plastic parts are mostly influenced by process
conditions, how to determine the optimum process conditions becomes the key to improving
the part quality.
In the polymer industry, the extrusion of thermoplastic polymers through the extruder is a key
stage in the processing of plastic material. Ability to achieve an acceptable quality of ﬁnished
product is usually related to the ability to control the melt temperature, melt pressure or
viscosity within a narrow ﬂuctuation range. There are many studies in the literature in
connection with the extrusion quality [1].
The viscosity can be measured by an in-line viscosity measuring device [2-4]. If the measured
viscosity exceeds the upper or lower limit of the reference input value, viscosity has to be
decreased or increased by adjusting the melt temperature or screw speed. In other word, to
maintain a consistent melt viscosity all the primary parameters [2], the screw speed and the
barrel temperature proﬁle, have to be regulated. Dealy and Broadhead surveyed a variety of
rheological sensors used in the plastics industry.
They reported that the in-line capillary rheometer, installed directly in the main process ﬂow
line[5]. In this study, the melt temperature sensor and rotational speed sensor can be used to
measure and then to evaluate the viscosity data instead of using an in-line rheometer. The
shear rate is a function of screw speed and temperature; hence the relationship between
viscosity, temperature and shear rate of the material has to be investigated. In the literature,
many efforts have been made to establish the relationship between viscosity, temperature and
shear rate [6-8] and And-rade’s equation [9-12]. In other the study, it was assumed that the
relationship between viscosity and shear rate isdescribed by the power-law equation [13].
2.

EXPERIMENTAL EQUIPMENT AND PROCEDURE

The experimental set up consists of the drive system (electrical motor or screw motors), the
funnel, barrel and heater zones, in-line rheometer, head and die units. A scheme of the
extruder is shown in Fig. 1. The polymer granules are filled in the funnel and the funnel is
connected to the body of extruder. The PP compound was prepared using a proprietary
formula which includes PP resin, foaming (blowing) agent, heat stabilizer, lubricant, process
aid, pigment and filler.
The extruder parameters; i.e. barrel heater zones’ temperatures and screw speed were varied
systematically and in random order to vary of the extruded parts.The available extruder
incorporated four heating zones along the barrel and four independent heater zones at the die
sections. In order to maintain a constant heat profile in the barrel, the ratio between the four
heater zones was fixed during all experiments while varying the temperatures of all four
heater zones accordingly. The die heater zones were maintained at the same temperature,
which was also varied during the experiments.
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Wire coating extruder is a general concept and a sample plant which changes product name
with construction of die in it. Besides pass to through of funnel and enter of extruder which
the changes of polimer as for important as this design.
Rheometer with to investigate fluid characteristics of coating material in Figure 1. An in-line
measurement is installed directly in the main process flow line, which is the most popular
arrangement adopted by the researchers and it has the great advantage of a rapid response.

Figure 1. Wire coating extruder and parts
3.

EXPERIMENTAL RESULTS AND DISCUSSIONS

3. 1. Polymer Melt and Wire Properties
Experimental work was carried out at polymer melt temperatures of 150, 175 and 200 ◦C.
This values measured by command panel of extruder in a processes. In this study, PP coating
plastic material was used as test material. Wire characteristics; Wire diameter is 1.40 mm (
0.20 x 7 mm ), Wire material is copper.
The material was supplied from EL-Kİ KABLO (Manisa / Turkey). The experimental value
and data is given from this company. The die heating zones was maintained at the same
temperature, which was also varied during the experiments.
Sixty combinations were tested for their effect on the parameters of the extruded parts. The
process settings were varied randomly and continuously; i.e. without stopping the process.
Each setting was allowed to run.
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3. 2. Die Parameters
The schematic diagram of the conical die is shown in Fig. 2. The total length of the die is 25
mm. Other geometric parameters are presented radial gap between the wire and the die in the
inner of the first space, h1 = 0.85 mm; radial gap between the wire and the die in the exit of the
second space, h2 = 0.50 mm.

Figure 2. Schematic diagram of a conical die
4.

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL WORK

The material used in this study for both in the labora-tory and in-line measurements was PP,
which was manufactured by the laboratory of EL-Kİ company with melt flow special at it
catalogs. The in-line rheological measurement for PP was carried out by using a dual capillary
in-line rheometer.
The polymer extrusion experiment was carried out at ﬁve screw speeds 10, 20, 30, 40 and 50
r.p.m. for three different melt temperatures 150 ◦C 175 ◦C and 200 ◦C. The shear rates were
chosen between 10 and 100 s-1, as the measured ranges encountered in most polymer
extrusion processing.
The experimental equipment was a single screw extruder with maximum 45 mm screw shaft
diameter, 60 mm of screw housing, 45 mm screw pitch, and an in-line viscometer at the exit
end. The machine was a laboratory extruder capable of a maximum throughput of about 120
kg/h.
4.1. Coating Quality
Fig.3. shows coating damages for coating quality and this views to obtained of an optical
microscope in coating test laboratuary. Wire coating resulted in a wavelike or orange surface
structure on PP surfaces containing 20 % plasticizer.
The structure was similar regardless of whether the coating was thin or thick. With the thicker
coatings the wavelike structure was larger in area and its height differences were more notable
than with the thinner coatings.
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The structures of wire coatings on some sample surfaces are shown in Fig. 3a, 3b and 3c.
Respectively, wavelike structures, plastical acne, dull and lusterless on coated surfaces. The
roughness of the surface increased when the thickness of the coating increased.
The PP coatings on surfaces containing 30% plasticizer had a structure similar to those with
20 % plasticizer, but the increase in the amount of plasticizer caused the coating to break.

a- cracks and wavelike
b- plastical acne
c- dull and lusterless
Figure 3. the surface wrongly structures of coating quality
The views gives damage of coating surface in wire coating section. In this paper, the wire
coating quality of an industry example. The polymer material used for coating the cover is PP.
The other words, the coating material (PP) shear rate via viscosity and coating surfaces of the
wire coating states of an industry example, shown in Fig. 4 was studied.

Figure 4. the surface accuracy structures of coating quality
4.2. Experimental Figures
Figure 5 plot the measured viscosity and shear rate for PP material at different temperatures.
The variables were polymer melt temperature (150 oC, 175 oC and 200 oC).
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Figure 5. Relationship of between Viscosity and shear rates
for PP temperature 150 oC, 175 oC and 200 oC
Figure 6 plots the shear rate values measured with the increase of temperature, and screw
speed by the in-line rheometer on the extruder. The variables were screw speed (up to 50 rpm)
and polymer melt temperature (150 oC, 175 oC and 200 oC). In all these cases the accurate
coating surface or quality was found to be continuous. Setting value of shear rate is 50 s -1 in
coating experimental. This value is in Fig. 5. This state, to be in the polimer temperature 175
o
C and screw speed 50 r.p.m.

Figure 6. Relationship of between Screw speed and shear rates
for PP temperature = 150 oC, 175 oC and 200 oC
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Figure 7 shows the viscosity values collected by the in-line rheometer for each temperature at
various screw speeds. A reasonable explanation for the differences is that the oriﬁce diameter
of the in-line viscometer is around 5–10 times of that of a laboratory rheometer.
Figure 7 plots the viscosity values measured with the increase of temperature, and screw
speed by the in-line rheometer on the extruder. The variables were screw speed (up to 50 rpm)
and polymer melt temperature (150 oC, 175 oC and 200 oC).
Setting value of viscosity is 100 Pa.s in coating experimental.This value is in Figure 7. This
state, to be in the polimer temperature 175 oC and screw speed 50 r.p.m. In all these cases the
accurate coating quality was found to be continuous.

Figure 7. Relationship of between Screw speed and in-line viscosity
for PP temperature = 150 oC, 175 oC and 200 oC
Figure 8 shows the PP temperatures values collected by the extruder control pannel for each
temperature at various 5 second. Fig. 8 plots comparised of the experimental PP temperatures
values with the setting PP temperatures.
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Figure 8. Relationship of between setting PP temperature = 175 oC
and other experimental PP temperature values
Figure 9 shows the viscosity values collected by the in-line rheometer on the extruder for each
viscosity at various 5 second. Fig. 9 plots comparised of the experimental PP viscosity values
with the setting PP viscosity.

Figure 9. Relationship of between setting viscosity = 100 Pa.s.
and other experimental viscosity values
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Figure 10 shows the shear rate values collected by the in-line rheometer on the extruder for
each shear rate at various 5 second. A reasonable explanation for the differences is that the
oriﬁce diameter of the in-line viscometer is around 5–10 times of that of a laboratory
rheometer. Figure 9 plots comparised of the experimental PP shear rate values with the setting
PP shear rate.

Figure 10. Relationship of between setting shear rate = 50 S -1
and other experimental shear rate values
4.2. Accurate And Wrong Surface Quality
Figure 11. represents the wrongly quality coating for screw speed 10 rpm, PP melt
temperature of 150 oC, shear rate 20 s-1, viscosity 180 Pa.s.This state show a wrong surface
quality of wire coating.

Figure 11. Wrongly surface quality of coating on wire (shear rate = 20 s-1,
viscosity = 180 Pa.s., PP temperature = 150 oC , screw speed = 10 rpm).
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Figure 12 shows the state of wrongly of the coating quality on wire with screw speed 30
rpm, PP temperature 200 oC, shear rate 60 s-1, viscosity 90 Pa.s.. The coating quality is not
absolutely accurate surface quality of coating on wire but for general application is considered
to be satisfactory.

Figure 12. Wrongly surface quality of coating on wire (shear rate = 60 s-1,
viscosity = 90 Pa.s., PP temperature = 200 oC , screw speed = 30 rpm).
Experimentally it was also observed that there was no plastic deformation of the wire at screw
speeds 10, 20, 30, 40 and or even at 50 r.p.m. The coating quality, mentioned in this paper
therefore is accuracy and represents the gap between the wire and the exit end of the extruder.
Figure 13 shows the accurate surface of the coating quality on wire formed using an extruder.
The screw speed 50 rpm, and the melt temperature was 175 oC.

Figure 13. Accuracy surface quality of coating on wire (shear rate = 50 s-1,
viscosity = 100 Pa.s., PP temperature = 175 oC, screw speed = 50 rpm).
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It may be mentioned again that there was no discontinuity of the coating in any of these cases.
For each of the test conditions the adhesion of the coating to the wire was assessed
qualitatively by attempting to scratch off the coating using a sharp edged tool. It was quite
difficult to debond the coating from the wire unless the tool edge sharpness is like that of a
razor blade. As such, the coating applied should be good enough to withstand any subsequent
processing steps involving contact with mechanical tools and dies.
5.

CONCLUSIONS

Conventional wire coating with PP polimer coating material using a conical die has been
presented. The experiments were carried out within the screw speed range between 10 and 50
rpm. The polymer coating on the wire is continuous and accurate surface and coating quality
for screw speeds of up to 50 rpm. The quality of the coating with wire was very good.
The bonding quality of the coating with wire was found to be very good. Surface quality is
better in the case of extruder with shear rate 50 s-1, viscosity 100 Pa.s., PP polimer
temperature 175 oC and screw speed 50 rpm. Application of screw speed generally improves
the quality of the coating.
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ÖZET
Tarımsal üretim alanlarında olduğu gibi tarım dışı alanlarda da yabancı otların kontrolünde
malçlama eskiden beri kullanılagelmiştir. Malçlamanın en önemli amaçlarından birisi hiç
şüphesiz ki yabancı ot kontrolüdür. Toprak yüzeyine ulaşan güneş ışığını engellemek
amacıyla herhangi bir materyal malç olarak kullanılabilmektedir. Tarım alanlarında ve peyzaj
sahalarında yabancı otları kontrol etmek amacıyla farklı yöntemler kullanılmakta fakat
malçlama diğer yöntemlerle kıyasla daha ucuz, çevre dostu, güvenli, uygulanabilir ve
tekrarlanabilir bir yöntem olmaktadır. Malç toprak yüzeyine yayıldığında, gölgeleme yoluyla
ışığın geçişinde bariyer görevi görerek yabancı otların çıkışını sınırlandırmada, toprak nemini
muhafaza etmede, su ve rüzgar erozyonunu engellemede son derecede önemli rol
oynamaktadır. Bu amaçla canlı ve cansız olmak üzere iki farklı şekilde uygulamalar
yapılmaktadır. Üçgül türleri, çavdar, yonca ve çeşitli fiğ türleri yaygın bir şekilde canlı malç
olarak kullanılmaktadır. Canlı malçlar, aynı zamanda yetiştirilen bitkiden önce veya birlikte
ekilen ve sezon boyunca toprak yüzeyince bırakılan örtücü bitkiler olarak da
nitelendirilebilmektedirler. Cansız malç materyalleri ise organik (samanlar, kağıt atıkları,
kuru yapraklar, kavuzlar, biçilmiş otlar, talaş tozu, kompost, gübre vb.) ve inorganik (sentetik,
polietilen plastik) olmak üzere iki tür malç materyali kullanılmaktadır. Canlı maçlarda aynı
zamanda organik malçlar olarak kategorize edilmektedirler. Hem siyah hem de şeffaf
plastikler, özellikle yaklaşık 70 yıldan fazladır çeşitli alanlarda malç olarak kullanılmaktadır.
Yabancı ot kontrolü için kullanılan malç materyallerinin avantaj ve dezavantajları olduğundan
dolayı yerine göre farklı malç materyalleri kullanılmaktadır. Bunların seçiminde toprak
yapısı, sulama şekli, iklim koşulları, yetiştirilen bitki türü gibi birçok farklı faktör etkili
olmaktadır. Eskiden beri etkili bir şekilde kullanıla gelen polietilen plastiklerin çevreye
verdiği zararlı etkilerinden dolayı, bunlara daha çevre dostu olabilecek alternatifler
geliştirilmektedir. Son yıllarda geliştirilen biyobozunur malç filmleri birçok alanda etkili bir
şekilde kullanılmaya başlanmış durumdadır. Bu çalışmada amaç geçmişten günümüze tarım
alanlarında yabancı otları kontrol etmek amacıyla kullanılan organik ve inorganik malç
materyallerinin değerlendirmektir.
Anahtar kelimeler: Canlı ve cansız malçlar, Organik madde, Polietilen, Yabancı ot,
biyobozunur
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ABSTRACT
Mulching has long been used in the control of weeds in non-agricultural areas as well as in
agricultural production areas. One of the most important purposes of mulching is undoubtedly
weed control. Any material can be used as mulch to prevent sunlight reaching the soil surface.
Different methods are used to control weeds in agricultural areas and landscape areas, but
mulching is a cheaper, environmentally friendly, safe, applicable and reproducible method
compared to other methods. When the mulch is spread over the soil surface, it plays an
extremely important role in limiting the outflow of weeds, preserving soil moisture, and
preventing water and wind erosion by acting as a barrier to the passage of light through
shading. For this purpose, applications are made in two different ways, living and non-living
mulches for weed control. Clover species, rye, alfalfa and Various species of vetch are
commonly used as living mulches. Living mulches are also referred to as cover crops planted
before or with the crops and maintained throughout the growing season. Non-living mulch
materials are used in two types: organic (straw, paper waste, dry leaves, husks, clipping
grasses, sawdust, compost, fertilizer, etc.) and inorganic (synthetic, polyethylene plastic).
Living mulches are also categorized as organic mulches. Both black and clear plastics have
been used as mulch in various fields, especially for more than 70 years. Since the mulch
materials used for weed control have advantages and disadvantages, different mulch materials
are used according to the conditions. Many different factors are effective in their selection,
such as soil structure, irrigation type, climatic conditions and the type of plant grown. Due to
the harmful effects of polyethylene plastics, which have been used effectively in the past,
more environmentally friendly materials are developed that can be alternative to these.
Biodegradable mulch films developed in recent years have begun to be used effectively in
many areas. The aim of this study is to evaluate the organic and inorganic mulch materials
used to control weeds in agricultural fields from past to present.
Keywords; Living and non-living Mulches, Organic matter, Polyethylene, Weed,
biodegredable
GİRİŞ
Yabancı otlar tarım alanlarında bitkisel üretim verimini azaltan etmenlerin başında
gelmektedir (Swinton and Van Deynze 2017). Kültür bitkileri ile, besin, su ve alan yönünden
rekabet halindedirler (Qin ve et al., 2015; Kumar et al., 2019). Tarım alanlarında yabancı otlar
önemli zararlara ve ürün kayıplarına sebep olmakla birlikte (Tepe, 1998; Oerke, 2006; Gharde
et al., 2018), aynı zamanda ürün kalitesine de ciddi şekilde zarar veren tarımsal ürünlerin en
önemli zararlıları arasındadır (Reddiex et al., 2001; Szekelyne-Eszter-Radics, 2001; Jabran
and Chauhan 2018). Yabancı otların sebep olduğu ürün kayıpları coğrafik bölgelere ve kültür
bitkisinin türüne göre farklılık göstermektedir (Güncan, 2009). Kültür bitkilerinde verim
kayıplarını önlemek için yabancı otları erken kontrol etmek önem taşımaktadır (Su, 2020).
Aynı şekilde tarım dışı alanlarda da yabancı otlar sorun olmaktadır. Bu tarım dışı alanların
başında; demiryolları, hava alanları, tarihi alanlar, yanıcı patlayıcı madde depo çevreleri, açık
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depolama alanları, otoyol ve tren yolu kenarları, bina, fabrika, sanayi yerlerinin çevresi,
endüstri alanları, boru hatları, kanal kenarları ve şev yerleri gibi tarım dışı alanlarda sorun
teşkil etmekte olup, özellikle koruyan yabancı otlardan dolayı yangınlar meydana gelmektedir
(Tepe,1998; Jodoin et al. 2008). Yine demiryolunda seyreden lokomotif ve vagonların
tekerlekleri ile raylar arasında kalarak, lokomotif ve vagonların dönüş ve frenleme
kabiliyetlerini düşürmekte ve karayolları ortasındaki refüjlerde de gelişerek kaza risklerine
sebep olmaktadırlar(Jodoin et al. 2008; Gürbüz ve ark., 2019). Tarım dışı alanlarda yabancı
otların kontrol edilmesinde göz önünde bulundurulması gereken çevresel faktörler farklılık
arz etmektedir (Spliid et al.,2004). Tarım dışı alanlarda yabancı otları kontrol etme
sebeplerinin başında, bulundukları zeminlerde kötü bir görüntü oluşturmakta ve o alan ile
ilgili insanlarda terk edilmişlik hissi uyandırmakta ve görüntü kirliliklerine sebep
olabilmektedirler (Gürbüz ve ark., 2019; Güney Sarıtaş, 2019; Koç, 2019). Özellikle de
peyzaj alanlarında çıkan yabancı otlar bulundukları alanda kötü bir görüntü oluşturmakta,
kullanılan süs bitkileriyle rekabete girmektedirler. Bu yabancı otlarla mücadele etmek
amacıyla malçlama kullanılmaktadır (Chopra and Koul, 2020). Malçlar 1930'un sonlarında
dikkat çekti, çünkü bu malzemeler tarım arazilerinin, ormanlık alanların ve bahçecilik
alanlarının çevre koşullarını değiştirebilir (Iqbal et al., 2020). Malçlama tekniği öncelikle
tarlalarda çiftçiler tarafından tarım alanlarındaki yabancı ot çıkışını engellemek amacıyla
kullanılmıştır. Kullanılacak malç türü, yabancı ot türüne, toprak türüne / topografyaya, iklim
koşullarına, ekilecek ürüne ve malç mevcudiyetine bağlıdır (Chopra and Koul, 2020). Malç
olarak kullanılan farklı ürün kalıntıları ve orman atıkları (Gardiner ve Yeiser 1998) tarım ve
peyzaj alanlarında yabancı ot türlerinin azalmasına neden olur (Niggli et al. al. 1988).
Malç materyalleri organik ve sentetik (inorganik) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Iqbal et
al., 2020). Organik malçlar, hayvan ve bitki artıklarından oluşur. En yaygın olarak kullanılan
organik malçlar arasında samanlar, kavuzlar, otlar ve örtü bitkileri (canlı malçlar), talaş tozu,
kompost ve gübre bulunurken (Rathore ve ark. 1998), dünya genelinde en sık kullanılan
inorganik malç polietilen plastik malçtır. Tarımda plastik malçlama uygulaması dünya
çapında yaygınlaşmakta ve kullanımı her geçen gün artmaktadır (Iqbal et al., 2020). Tarım ve
ormancılık alanlarının yan ürünleri, 1900'lerin ortalarında malç olarak kullanılmıştır (Clifford
ve Massello 1965 ). Bununla birlikte, ağaçların ve çalıların kırpılması, yün keçe gibi hayvan
artıkları, anızlar ve üretilen bitkilerinin artıkları gibi bazı diğer malzemeler de malç olarak
kullanılmıştır (Chopra and Koul, 2020). Eskiden beri etkili bir şekilde kullanıla gelen
polietilen plastiklerin çevreye verdiği zararlı etkilerinden dolayı, bunlara daha çevre dostu
olabilecek alternatifler geliştirilmektedir. Son zamanlarda ise biyobozunur malç filmi,
tarımsal üretimle ilgili işlevleri nedeniyle tarımda yaygın olarak kullanılmaktadır (Adhikari et
al., 2016 ; X. Zhang et al., 2019)
Bu çalışmada amaç geçmişten günümüze tarım alanlarında yabancı otları kontrol etmede
kullanılan organik ve inorganik malç materyallerinin değerlendirmektir.
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MALÇLAMA
Malç kelimesi, Almanca'da "çürümesi kolay" anlamına gelen molsch kelimesinden türetilmiş
ve malçlar, eski zamanlardan beri yaygın olarak kullanıla gelmiştir (Lightfoot 1994).
Malçlama, nem kayıplarını azaltmak, su ve rüzgar erozyonunu engellemek, yabancı ot
popülasyonunu en aza indirmek ve ürün verimini artırmak için çeşitli örtü malzemelerini
toprak yüzeyine yaymak işleminden ibarettir (Kader et al., 2019). Basit bir ifadeyle malç,
istenmeyen bitkilerin büyümesini kontrol etmek için tarlada kullanılan malzeme olarak da
tanımlanabilir (Chopra and Koul, 2020). Malçlar yalnızca yabancı ot kontrolü için değil aynı
zamanda, toprak sıcaklığının düzenlenmesi, toprağın ısıtılması veya soğutulması, su ve
toprağın korunması (Kasirajan ve Ngouajio 2012), böcek zararlılarını veya hastalıklarını
kontrol etmek, toprağa besin maddesi eklemek veya besin maddelerinin mevcudiyetini
iyileştirmek ve topraktaki çeşitli biyolojik varlıkların faaliyetlerini iyileştirmek için de
kullanılmaktadır (Jabran, 2019). Ayrıca malçlama buharlaşma oranını düşürerek ve toprak
yüzeyinin sızma kapasitesini değiştirerek toprağın neminin korunmasında rol oynamaktadır
(Jordan et al., 2010). Malçlar yaz aylarında sıcaklığın düşmesine yardımcı olup ve kış
aylarında ise sıcaklığı artirabilmektedirler. Malçlar yüzey akışını önleyerek toprak
erozyonunu azaltabilmektedir (Mucina et al., 2006).
Malç materyalleri potansiyel olarak su akışını en aza indirebilir, toprağın sızma kapasitesini
artırabilir,
gölgeleme
yoluyla
yabancı
ot
popülasyonunu
sınırlayabilir
ve
evapotranspirasyonda engel görevi görebilmektedir (Rathore ve diğerleri, 1998). Aynı
şekilde, toprak yüzeyinin altına ışık penetrasyonunu azaltır ve bir bariyer görevi görür,
böylece yabancı otlarda fotosentez işlemini engelleyerek yabancı otlarin fotosentez
yapmalarını engelleyip enerji üretimini sekteye uğratarak kontrol altına alınabilmesini
sağlayabilmektedirler (Ahmad et al., 2020; Iqbal et al., 2020). Malç toprak yüzeyine
yayıldığında, ışığın geçişinde bariyer görevi görerek küçük tohumlu yabancı ot türlerinin
çimlenmesinin azalmasına neden olup, yabancı otların ortaya çıkmasında fiziksel engel görevi
görürmektedirler (Ahmad et al., 2020 ). Bunlara ek olarak malç materyalleri, kentsel
peyzajlara estetik, ekonomik ve çevresel faydalar sağlayıp, bakım işlemlerini asgari seviyeye
indirerek daha ekonomik ve sürdürülebilir hale getirebilmektedir (Chalker-Scott 2007).
MALÇ MATERYALLERİ
Malç materyallerinin seçiminde toprak tipi, yağış durumu, yetiştirilecek ürün, kullanılacak
alan, kolay bulunabilme durumu gibi özel hedefler göz önünde bulundurularak en uygun malç
türünü seçmek önemli bir konudur (Jabran, 2019). Sosyo-ekonomik durum ve modern tarım
teknolojisinin mevcudiyeti, malçların seçimini veya kullanımını da etkilemektedir (Erenstein
2002). Malç materyalleri, organik ve sentetik (inorganik) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır
(Iqbal et al., 2020).
Organik Malçlar
Organik malçlar, hayvan ve bitki artıklarından oluşur. En yaygın olarak kullanılan organik
malçlar arasında samanlar, kavuzlar, otlar ve örtü bitkileri (canlı malçlar), talaş tozu, ağaç
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kabuk ve yaprakları, kompost ve gübrelerdir(Rathore et al.. 1998). Organik malçlar
parçalandığında hızla toprağa karışarak organik madde kaynağı olabilmektedirler. Bazı
organik malçlar aynı zamanda allelopatik olarak işlev görür ve yabancı otların azaltılmasına
yardımcı olan bazı toksik kimyasallar salgılar. Bunun yanı sıra, malç yoluyla oluşturulan
ortam, yabancı ot türleri veya yabancı ot tohumları ile beslenen faydalı mikroorganizmalara
uygun ortam oluştururlar (Chalker-Scott 2007). Aynı şekilde, canlı malçlar, ışık, nem, bitki
besin maddeleri ve oksijen gibi temel kaynaklar için yabancı otlar ile rekabet ederek
gelişmelerini engelleyebilmektedirler. Ayrıca yabancı ot türleri üzerinde allelopatik etkilere
sahiptirler. Bazı yer örtücü bitkileri yabancı ot tohumlarının çimlenmesini engelleyerek
bunların bu buyabcı otların popülasyonlarını azaltabilmektedirler (Griffiths ve Fairhurst
2003). Tarla koşullarında yer örtücü bitkilerin kültür bitkileri ile olan rekabetleri
sınırlandırılmalıdır (Chalker-Scott 2007). Çiftlik atıkları veya diğer kaynaklardan (kentsel katı
atıklar gibi) çıkan atıklardan elde edilen kompost da malç olarak kullanılmaktadır. Kompost
malçlar, yabancı ot kontrolünü sağlamasının yanında toprak su muhafazasını sağlamakta ve
aynı zamanda toprağı bitki besin elementleri yönünden de zenginleştirerek yetiştirilen ürünün
verim ve kalitesinide artırmaktadırlar.
İnorganik Malçlar
İnorganik (sentetik) malçlar özellikle sebze üretiminde yaklaşık 70 yıldır malç olarak
kullanılmaktadır (Lamont Jr 2017). En çok siyah plastik malçlar kullanılmaktadır (Jabran,
2019). İnorganik malç materyali olarak da kağıt, alüminyum, plastik (siyah, şeffaf, beyaz, gri,
kırmızı, sarı, kahverengi, mavi renklerdeki plastikler) ve bunların çeşitli kombinasyonları
kullanılmaktadır (Ekinci ve Dursun, 2006). Siyah veya diğer renkli plastik malçların sonradan
ortaya çıkan çevresel zararlarında, parçalanabilir veya biyolojik olarak parçalanabilir
malçların kullanılması önerilmektedir (Sander, 2019). Parçalanabilir malçlar, patates, buğday,
şeker kamışı veya mısır gibi ürünlerden elde edilen nişasta veya selülozdan (polisakkaritler)
üretilmektedirler (Merino et al., 2019). Bu malçlar, ürün yetiştirme mevsimi sırasında veya
sonuna doğru toprak ortamındaki H2O, CO2, kalıntı polimerler veya diğer minerallere
ayrışabilirler (Sander 2019). Makul bir bozunma oranına sahip olan bozunabilir malçlar,
toprak ve ürün ortamının olumlu şekilde değiştirilmesinde ve daha sonraki yetiştirilen
ürünlerde yüksek verimin elde edilmesinde daha etkilidirler (Yin et al., 2019). Plastik filmler
yabancı ot popülasyonunu başarılı bir şekilde azaltma kabiliyetine sahiplerdir (Jabran, 2019).
Ayrıca inorganik malçlar kullanıldığında yabancı ot tohumları filizlenmez (Chalker-Scott
2007).
SONUÇ
Geçmişten günümüze kadar kullanılagelen malçlar kullanılan alanlara göre farklılık
göstermektedir. Gerek tarımsal üretim alanlarında olsun gerekse de tarım dışı alanlarda olsun
maliyeti düşük ve kullanılacak bölgede kolaylıkla bulunabilen materyallerin kullanılması
önem arz etmektedir. Kullanılacak materyalin çevreye kullanılan alana zarar vermemesi ve
kirliliğe sebep olmaması gerekmektedir. Tek yıllık bitkilerin yetiştirildiği alanlarda sezon
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sonunda kolaylıkla parçalanabilip toprağa karışarak organik madde kaynağı olabilmesine özen
gösterilmelidir. Çok yıllık bitkilerin olduğu alanlarda daha uzun ömürlü materyallerin tercih
edilmesi önem arz etmektedir. Peyzaj alanları gibi görselliğin ön planda olduğu yerlerde ise
alanın görüntüsüne uyumlu ve görselliği bozmayacak uzun ömürlü materyallerin seçimi
ayrıca önemli bir konudur. Kullanıldıktan sonra çevrede ciddi sorunlara sebep olan polietilen
plastik malç materyallerinin kullanımından mümkün olduğunda kaçınılmalı ve son
zamanlarda biyolojik olarak parçalanabilen örtü materyallerinin kullanımına özen
gösterilmesi ayrıca önemli bir konudur.
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OKSITETRASIKLIN VE PARASETEMOL FARMASOTIKLERININ ETKISI
ALTINDA NITRIFIKASYON VE DENITRIFIKASYON PERFORMANSININ
BELIRLENMESI
REASON FOR NITRIFICATION AND DENITRIFICATION PERFORMANCE UNDER
THE INFLUENCE OF OXYTETRACYCLINE AND PARACETAMOL
PHARMACEUTICALS
Aytekin ÇELIK
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 23119-Elazığ
ÖZET
Oksitetrasiklin (OTC) su ortamlarında en çok kullanılan farmasötik antibiyotiklerden biridir.
Yaygın kullanımına karşın, hemen hemen tüm ülkelerde su ürünleri yetiştiriciliği için özel
olarak kullanılan OTC miktarlarıyla ilgili çok az veri bulunmaktadır. Ayrıca OTC, düşük
maliyeti ve yüksek bakteri aktivitesi nedeniyle aşırı kullanılmış ve çevresel matrislere girmiştir.
Başka bir deyişle, OTC, aktinomiset Streptomyces rimosus'u içeren bir fermentasyon işlemi
tarafından üretilen, oldukça aktif, geniş spektrumlu bir bakteriyostatik antibiyotiktir.
Oksitetrasiklin hidroklorür olarak ticarileştirilir ve parenteral ve suda çözünür hayvan sağlığı
ürünlerinde en yaygın formdur.
Parasetamol en yaygın olarak kullanılan analjezik ve antipiretik ilaç veya farmasötik ilaçtır;
Dünya çapında yayılması, hızlı birikmesi ve sucul ekosistemlerdeki zararlı etkileri nedeniyle
ortaya çıkan bir kirletici olarak kabul edilmektedir. Örneğin, atık su arıtma tesisinin (AAT)
girişlerinde 180 μg / L'ye kadar yüksek parasetamol konsantrasyonları bulunmuştur. Ayrıca atık
su çıkış suyunda tespit edilen en yüksek parasetamol konsantrasyonu Portekiz'de 32 μg / L
olmuştur. Çeşitli araştırma çalışmalarında, parasetamol, atık su arıtımından sonra yüksek bir
uzaklaştırma etkinliği göstermiştir, ancak bu ilacın yüzey sularında 110 ila 10.000 ng / L
arasında değişen konsantrasyonlarda belirlenmiştir.
Bu çalışmada, aerobik / anaerobik SBR sistemindeki nitrifikasyon ve denitrifikasyon
performansı, oksitetrasiklin ve parasetemol farmasotiklerin etkisi altında incelenmiştir. Bu
kapsamda nitrifikasyon ve denitrifikasyon giderimleri sırasıyla% 95 ve% 98 olarak elde
edilmiştir. Ayrıca sisteme OTC ve parasetamol sırasıyla maksimum 1 ppm ve 500 ppm olarak
verilmiştir. Nitrifikasyon ve denitrifikasyon, 120 ppm parasetemole kadar önemli ölçüde
etkilenmemiştir, ancak 500 ppm parasetamol bu sistemde denitrifikasyonu tamamen bitirmiştir.
Anahtar kelime: Nitrifikasyon, Denitrifikasyon, Farmasotikler
ABSTRACT
Oxytetracycline is one of the most used pharmaceutical antibiotics in water environments. In
spide of its widespread use, there are very few available data relating OTC amounts used
speciﬁcally for aquaculture in nearly all country. And also OTC has been over used and entered
environmental matrices because of its low cost and high bacterial activity. In other words, OTC
is a broad-spectrum bacteriostatic antibiotic, highly active, produced by a fermentation process
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that involves the actinomycete Streptomyces rimosus. It is commercialised as oxytetracycline
hydrochloride and is the most common form in parenteral and water-soluble animal health
products.
Paracetamol is the most commonly used analgesic and antipyretic drug or pharmaceutical drug;
because of its worldwide spread, fast accumulation and hazardous effects in aquatic ecosystems,
it is considered an emerging pollutant. For example, high concentrations of paracetamol up to
180 μg/L were found in wastewater treatment plant’s (WWTP) influents. And also the highest
concentration of paracetamol detected in wastewater effluent was of 32 μg/L. In several
research studies, paracetamol displayed a high removal efficiency after the wastewater
treatment, despite this drug was found in surface waters in concentrations ranging from 110 to
10,000 ng/L at concentrations ranging from 0.468 to 1.70 ng/L.
In this study, nitrification and denitrification performance in the aerobic / anaerobic SBR
system were investigated under oxytetracycline and paracetamol pharmaceuticals conditions.
In this context, nitrification and denitrification removals were obtained as 95% and 98%,
respectively. In addition, OTC and paracetamol were given to the system maximum 1ppm and
500 ppm, respectively. Paracetamol has not significantly affected from nitrification and
denitrification until 120 ppm, but 500 ppm paracetamol has completely finished denitrification
in this system.
Keywords: Nitrification, Denitrification, Pharmaceuticals
GİRİŞ
OTC su ortamlarında en çok kullanılan farmasötik antibiyotiklerden biridir. Yaygın
kullanımına karşın, hemen hemen tüm ülkelerde su ürünleri yetiştiriciliği için özel olarak
kullanılan OTC miktarlarıyla ilgili çok az veri bulunmaktadır. Ayrıca OTC, düşük maliyeti ve
yüksek bakteri aktivitesi nedeniyle aşırı kullanılmış ve çevresel matrislere girmiştir. Başka bir
deyişle, OTC, aktinomiset Streptomyces rimosus'u içeren bir fermentasyon işlemi tarafından
üretilen, oldukça aktif, geniş spektrumlu bir bakteriyostatik antibiyotiktir. Oksitetrasiklin
hidroklorür olarak ticarileştirilir ve parenteral ve suda çözünür hayvan sağlığı ürünlerinde en
yaygın formdur. Parasetamol en yaygın olarak kullanılan analjezik ve antipiretik ilaç veya
farmasötik ilaçtır; Dünya çapında yayılması, hızlı birikmesi ve sucul ekosistemlerdeki zararlı
etkileri nedeniyle ortaya çıkan bir kirletici olarak kabul edilmektedir.
Oksitetrasiklin ve paracetemolün özellikleri ve çevresel su ortamında etkileri yukarıda ifade
edilmiştir. Literatür de paracetemol ve oksitetrasiklinin eş zamanlı nitrifiye ve denitrifiye
bakterileri üzerine toksik etki oluşturma hakkında çalışma bulunmamaktadır. Malumdur ki bu
iki antibiyotik aquatic çevre de beraber bulunma durumları çok büyük bir ihtimaldir. Ayrıca
literatürde antibiyotik giderimi hakkında yapılan çalışmalar genel olarak Nanoteknoloji ile
degredasyon [1], elektrokimyasal oksidasyon [2], fotokatalitik oksidasyon [3], membran
teknoloji [4,5] olmuştur. Oysa bu çalışmada da kullandığımız SBR reaktörleri doğada bulunan
giderim mekanizmasının küçültülmüş biyolojik giderim reaktörleridir.
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Bu çalışmada, aerobik/anaerobik SBR reaktörlerinde eş zamanlı oksitetrasiklin ve parasetemol
etkisi altında nitrifiye ve denitrifiye bakterileri performansları araştırılmıştır. Bu kapsamda
havalandırma süresi, hidrolik bekleme zamanı, ç.o konsantrasyonu gibi bazı parametreler
açısından sistem giderim performansı araştırılmıştır.
MATERYAL VE METOT
İşletim Şartları
Hem nitrifikasyon hem de denitrifikasyon sistemi olan atıksu arıtma tesisinden alınan çamur
reaktör hacminin 10’da 1’i olacak şekilde reaktöre ilave edilmiştir. Başlangıçta
nitrifikasyon/denitrifikasyon bakterilerin sisteme uyumu için sentetik besi yeri hazırlanıp
oksijen verilip/kesilmesi ile yaklaşık 10-15 gün bu şekilde çalışılmıştır. Daha sonra çalışma
periyotları birer birer uygulanarak oksitetrasiklin ve parastemolun aynı reaktörde nitrifikasyon
ve denitrifikasyon bakterileri ile giderim performansı bir birlerine kıyasla incelenmiştir. Bu
çalışmada reaktör toplamda 93 gün işletilmiş olup, kısa periyot sürelerinin sistem üzerinde
etkileri de ayrıca araştırılmıştır.
Kimyasallar
Oksitetrasiklin (CAS No. 2058-46-0) Applichem and Sigma–Aldrich firmasından alınmıştır.
Parasetamol (CAS No. AC102332500) Across Organics firmasından alınmıştır. Metanoll (CAS
No. 67-56-1), acetonitrile (CAS No. 75-05-8), formik asid (CAS No. 23-26-45) Merck
firmasından edarik edilmiştir. Diğer kimyasallar ise ACS firmasından satın alınmıştır.
Sentetik Besleme Suyu
SBR de kullanılan sentetik besleme suyu 1L için: 0.115g (NH4Cl), 0.50g NaHCO3, 0.13g
KH2PO4, 0.1g MgSO4.7H2O, 0.001 g CaCl2x2H2O,0.001FeSO4X7H2O, CH3COONaxH2O
ve 2ml eser mineral çözeltisi içermiştir. 1L için eser mineral çözeltisi: 100mg ZnSO4.7H2O,
30mg MnCl2.4H2O, 300mg H3BO3, 200mg CoCl2.6H2O, 10mg CuCl2.2H2O, 10mg
NiCl2.6H2O ve 30mg Na2SeO3 içermiştir.
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Periods Oxytetracycline Paracetamol
Concentration, Concentration,
(ppm)
(ppm)

Times
(days)

Anaerobic
times in
the circle
(h)
14

Sodium
Acetate
(gr)

Dissolved
oxygen
(ppm)

15-27

Aerobic
times in
the circle,
(h)
9

P1

0,5-0,6

0,45-0,55

0,14

1-2

P2

‘’

‘’

27-32

4

7

‘’

1-2

P3

‘’

‘’

32-40

4

7

‘’

4-5

P4

‘’

‘’

40-47

9

14

0,3

‘’

P5

‘’

‘’

47-54

14

9

0,3

‘’

P6

0,9-1

1,9-2

54-62

14

9

0,6

‘’

P7

‘’

‘’

62-71

9

14

‘’

‘’

P8

‘’

‘’

71-79

3

5

‘’

‘’

P9

‘’

‘’

79-85

14

9

‘’

‘’

P10

Not feeded

85-90

11

12

0,04

‘’

P11

Not feeded

120-125
feeded at
aerobic phase
500-510 at
anaerobic
phase

90-93

11

12

0,04

‘’

Analitik Metot
Oksitetrasiklin analizi Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) (Shimadzu) ile
gerçekleştirilmiştir. Metotta mobil faz olarak amonyumdihidrojenfosfat/asetonitril (80/20/
v/v/v) karışımı kullanılmıştır. Akış hızı 1.2 mL/dk. dedektör dalga boyu: 269 nm ve örnekleme
hacmi ise 100 μL olarak ayarlanmıştır. Kolonun tipi C18 5μm, 150x4.6 mm ve alıkonma süresi
2.95 dakikadır.
Parasetamol analizi Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) (Shimadzu) ile
gerçekleştirilmiştir. Metotta mobil faz olarak metanol/ultrasafsu/asetik asit (35/65/0.1, v/v/v)
karışımı kullanılmıştır. Akış hızı 0.4 mL/dk. dedektör dalga boyu: 243 nm ve örnekleme hacmi
ise 30 μL olarak ayarlanmıştır. Kolonun tipi C18 5μm, 150x4.6 mm ve alıkonma süresi 5.31
dakikadır.
Ayrıca NO3-, NO2-, NH4+ analizleri shimadzu marka ion chromatograph cihazında
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Oksitetrasiklin ve parasetemolun nitrifikasyon üzerine etkisi
Şekil 1 oksitetrasiklin ve parasetemol varlığında nitrifikasyon verimini göstermektedir.
Amonyum azutu olarak 30 ppm NH4-N sisteme beslendi. P1 de nitrifikasyon verimi %86.7
olarak hesaplandı. Nitrifikasyon veriminin bu şartta biraz düşük olmasının sebebi bu şarttaki
çözünmüş oksijen konsantrasyonun 1-2 ppm arasında olmasından kaynaklanmıştır. P2 de ise
nitrifikasyon verimi %71.9 olarak tesbit edilmiştir. Nitrifikasyonun bu şartta ki düşük verimine
sebep olarak aerobik fazdaki hidrolik bekleme süresinin 9 saaten 4 saate düşürülmesi olmuştur.
P3 de P2 gibi çalışma şartları uygulanan çözünmüş oksijen hariç aynı olmuştur. Bu şartta
nitrifikasyon verimi %93.9 olarak belirlenmiştir. P2 de çözünmüş oksijen 1-2 ppm
arasındayken P3 de 4-5 ppm arasında olmuştur. Çözünmüş oksijenin P3 de artması nitrifikasyon
verimini arttırmıştır. P4 ve P5 de de nitrifikasyon verimi %95 in üzerinde olmuştur. P5 dahil
önceki P1-P5 arasında oksitetrasiklin ve parasetemol 0.5 ppm olarak beslenmiştir. Şekil 1
incelendiğinde ilk 5 periyot için oksitetrasiklin ve parasetemolun nitrifikasyon verimine önemli
derecede tesir etmediği anlaşılmıştır.
P6 da oksitetrasiklin ve parasetemol beslemesi sırasıyla 1ve 2 ppm civarına çıkartılmıştır. P6
da nitrifikasyon verimi %99.7 olmuştur. P7 de ise nitrifikasyon verimi %92.2 ye düşmüştür.
Bu duruma sebep P6 dan P7 ye geçişte aerobik bekleme süresinin 14 saaten 9 saate düşürülmesi
olmuştur. Aynı durum P8 dede vuku bulmuştur. Bu şartta nitrifikasyon verimi %79 a kadar
düşmüştür. Bu duruma sebep bir önceki şarttaki gibi aerobik hidrolik bekleme süresinin
düşürülmesi olmuştur. P9 da aerobik bekleme süresi tekrar yükseltilmiş olup, nitrifikasyon
verimi % 95.5’ e yükseltilmiştir. P6 ve P9 arasında uygulanan 1ppm oksitetrasiklin ve 2 ppm
parasetemol nitrifikasyon verimini bir önceki durum gibi önemli derecede etkilememiştir. P10
da oksitetrasiklin beslemesi kesilip parasetemol 125 ppm olarak beslenmiştir. Bu duruma
rağmen nitrifikasyon verimi azalmamış olup, önceki şart gibi %95 civarında gerçekleşmiştir.
P11 de ise anaerobik fazda 500 ppm civarında paracetemol beslenmiş ve nitrifiye bakterileri
etkilenmiş olup, nitrifikasyon verimi %73.5 e düşmüştür. Paracetemol beslemesi anaerobik
fazda yapılmasına rağmen nitrifiye bakterilerinin zarar görmesinin sebebi parasetemolun
anaerobik fazda aşırı miktarda kalıp aerobik faza geçmesi olmuştur.
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Fig.1
Oksitetrasiklin ve parasetemolun denitrifikasyon üzerine etkisi
Şekil 2 OTC ve paracetemol varlığında denitrifikasyon verimini göstermektedir. P1 ve p2 de
denitrifikasyon verimi %90-%92 arasında olmuştur. Bu ilk iki periyotta aerobik faza verilen ç.o
1-2 ppm arasında olmuştu. P3 p4 ve p5 te ise denitrifikasyon verimi sırasıyla %78.3, %73.2 ve
%71.3 olmuştur. İlk iki periyottan sonraki ilk 3 periyotta denitrifikasyon veriminin düşmesinin
en büyük sebebi aerobik fazdaki ç.o miktarı ve anaerobik fazın hidrolik bekleme süresi olduğu
anlaşılmıştır. OTC ve parasetemolun bu ilk 5 periyotta denitrifikasyon üzerine etkisi ciddi bir
şekilde olmamıştır. Gerçi parecetemol anaerobik faza yetişmeden büyük bir çoğunluğu
tükenmişti.
P6 da otc ve parecetemol miktarı sırasıyla iki katına çıkartılarak 1 ve 2 ppm şeklinde sisteme
beslenmiştir. Ayrıca bu şartta anaerobik fazda beslenen organik karbon kaynağı da iki katına
çıkartılarak 0.6 gr verilmiştir. Denitrifikasyon verimi organik karbonun arttırılmasıyla tekrar
eski haline hatta daha iyi forma dönüşerek %97.4 olarak elde edilmiştir. Aynı durum p7 için de
geçerli olmuştur. P7 nin p6 dan farklı olarak sadece anaerobik bekleme süresi 14 saate
çıkartılması olmuştur. P8 de ise sadece anaerobik bekleme süresi 14 saaten 5 saate
düşürülmüştür. Bu düşüş denitrifikasyon verimini ciddi bir şekilde etkilememiştir. P9 da da
denitrifikasyon verimi %95 in üzerinde olmuştur. P6-p9 şartlarında yapılan otc ve parecetemol
artışı denitrifikasyon önemli düzeyde etkilemediği görülmüştür.
P10 da otc beslemesi kesilmiş olup sadece parasetemolun denitrifikiye bakterileri tarafından
karbon kaynağı olarak kullanılıp kullanılmayacağı araştırılmıştır. Bu şartta parecetemol aerobik
fazda 125 ppm civarında sisteme verilmiştir. Ayrıca organik kolay parçalanan karbon kaynağı
olan asetat 0.04 gr’a düşürülmüştür. Asetatın düşüşü denitrifikasyon verimini de %97 den
%73.5 e düşürmüştür. Aerobik fazdaki parecetemolün yüksek oranda giderilmesi ve asetatın
0.04 gr gibi az miktarda beslenmesi denitrifikasyonu etkilemiştir. Bu şarttan parecetemolün
denitrifikasyonda karbon kaynağı olark kullanılıp kullanılmasdığı net olarak anlaşılmamıştır.

137

Dolayısıyla p11 şartı denenmiştir. Bu şartta paracetemol 500 ppme çıkartılmıştır. 3 günlük
denemenin sonunda denitrifikasyon tamamen durmuş ve parecetemol giderilememiştir. Ayrıca
bu kadar yüksek konsantrasyonda denitrifiye bakterileri ve SBR içeriği koyu siyaha
dönüşmüştür. Bu durum parecetemolün toksititesinin çok yüksek konsantrasyonlarda olacağını
göstermi,ştir.
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Şekil 2
SONUÇ
Bu çalışmada farmasotik etkisi altında nitrifikasyon ve denitrifikasyon başarılı bir şekilde
gerçekleşmiştir. OTC nin 1 parecetemolün 125 ppm olduğu seviyeye kadar nitrifikasyon ve
denitrifikasyon verimi etkilenmemiştir. 500 ppm paresetemol beslemesinde nitrifikasyon %73
seviyelerine düşmüşken denitrifikasyon tamamen durmuştur. Denitrifiye bakterilerin nitrifiye
bakterilerine nazaran farmasotiklere karşı daha hassas oldukları görülmüştür.
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ÖZET
Havacılık sanayi, yüksek teknolojili ürün ve üretimin nitelikli insan gücü ile ortaya
çıkarıldığı, yüksek maliyetli, katma değeri yüksek olan bir sektördür. Son dönemde büyük bir
gelişim göstermiş ve sektör içindeki uçak bakımı önemli bir konu haline gelmiştir. Sektörün
teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızla gelişmesi ve çalışan sayısının artması ile teknolojik
yeniliklerin bir araya gelmesi neticesinde çalışanlar açısından birçok sağlık ve güvenlik
tehdidinin oluşmasına neden olmuştur. Bu nedenle havacılık sektöründe çalışanların her
kademesi, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilimsel çalışmalara şiddetle ihtiyaç
duymaktadırlar. Yüksek teknoloji ürünü olan uçakların bakım süreçleri de oldukça karmaşık
ve çalışanlar için birçok risk faktörünü ihtiva etmektedir. Yasal olarak, 6331 sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu gereği, risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale getirilmiş,
tehlikelerin öngörülerek risklerin tespit edilip, işyerlerinde genel bir önleme anlayışı
geliştirilmesi ile daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları hedeflenmektedir. Çalışanların;
çalışma koşullarına bağlı olarak sağlıklarının bozulmasını önlemek, çalıştıkları esnada sağlığa
zarar verebilecek etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak, fizyolojik ve psikolojik
durumlarına en uygun çalışma koşullarının ve bu koşulların standartlaştırılarak idame
ettirilmesinin sağlanması, özet olarak işi insana ve her insanı kendi işine adapte etmek iş
sağlığı ve güvenliğinin temel amacıdır. Bu çalışmada; uçak bakım süreçlerinin iş sağlığı ve
güvenliği bakımından ele alınırken, hava aracını çalışır durumda tutabilmek ya da bir sistem
parçasını revize etmek için yapılan bakım işlemlerinin icra edildiği uçak bakım-onarım
atölyelerinin/hangarlarının çalışma ortamı gözetimi açısından irdelenmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Havacılık Sanayi, Çalışan Sağlık Gözetimi, Çalışma Ortamı Sağlık
Gözetimi
ABSTRACT

The aviation industry is a high-cost, high-value-added sector where high-tech products and
production are produced with qualified manpower. It has made great progress in recent years
and aircraft maintenance has become an important issue in the sector. As a result of the rapid
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development of the sector due to technological developments and the combination of
technological innovations with the increase in the number of employees, many health and
safety threats have been created for the employees. For this reason, all levels of employees in
the aviation industry are in dire need of scientific studies in the field of occupational health
and safety. Maintenance processes of high-tech aircraft are also very complex and involve
many risk factors for employees. Legally, in accordance with the Occupational Health and
Safety Law No. 6331, risk assessment is made obligatory, the risks are identified by
anticipating the dangers, and a healthier and safer working environment is aimed by
developing a general prevention understanding in the workplaces. Employees; To prevent
their health from deteriorating depending on working conditions, to protect them from
dangers caused by factors that may harm health while working, to ensure the most appropriate
working conditions for their physiological and psychological conditions and to standardize
and maintain these conditions, in summary, to adapt the job to human and every person to his
/ her job, the basic of occupational health and safety. is the purpose. In this study; While
handling aircraft maintenance processes in terms of occupational health and safety, it is aimed
to examine aircraft maintenance-repair shops / hangars where maintenance operations are
carried out in order to keep the aircraft running or to revise a system part in terms of working
environment surveillance.
Keywords: Aviation Industry, Employee Health Surveillance, Work Environment Health
Surveillance
GİRİŞ
Yüksek teknoloji ürünü olan uçakların bakım süreçleri de oldukça karmaşık ve çalışanlar için
birçok risk faktörünü ihtiva etmektedir. Yasal olarak (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu gereği) risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale getirilmiş, tehlikelerin
öngörülerek risklerin tespit edilip, işyerlerinde genel bir önleme anlayışı geliştirilmesi ile daha
sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları hedeflenmektedir.
Çalışanların; çalışma koşullarına bağlı olarak sağlıklarının bozulmasını önlemek, çalıştıkları
esnada sağlığa zarar verebilecek etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak, fizyolojik ve
psikolojik durumlarına en uygun çalışma koşullarının ve bu koşulların standartlaştırılarak
idame ettirilmesinin sağlanması, özet olarak işi insana ve her insanı kendi işine adapte etmek
iş sağlığı ve güvenliğinin amacıdır [1].
Bu kapsamda çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş ortamındaki
tehlikelere karşı çalışanların korunması amacıyla zorunluluk olan tehlikelere karşı risk
değerlendirmesi neticesinde gerekli önlem/tedbirler belirlenerek alınmakta ve çalışanlarda
risklere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitilip/bilgilendirilmektedir.
Bu doğrultuda uçak bakım-onarım atölyelerinde karşılaşılabilecek tehlikeler ve riskler yapılan
çalışmalar (gözlemler, keşif, ölçümler ve çalışanların fikirlerinin alınması) neticesinde
belirlenerek, riskleri önlemek adına hazırlanan kontrol listelerine göre ihtiyaç duyulan
önlemler alınmaktadır. Ayrıca uçak/uçak motor üreticisi tarafından hazırlanmış olan bakım
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dokümanlarındaki emniyet ve güvenlik talimatları ile bakım esnasında karşılaşılabilecek iş
sağlığı ve güvenliği risklerinin önceden tespit edilerek proaktif yaklaşım ile önlenmesi
hedeflenmektedir [2].
İşyeri çalışma ortamında çalışanların sağlık ve güvenlikleri için tehlike ve risk oluşturan
çeşitli madde ve etkenlerin varlığının saptanması, düzeylerinin ölçülmesi ve gerektiğinde
kontrol altına alınması amacıyla yapılan tüm faaliyetlere “Çalışma Ortam Gözetimi” denir. İş
kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çalışma ortamının gözetimi çok büyük
öneme sahiptir. Çünkü çalışma ortamındaki tehlike ve riskler sürekli değişmekte ve yeni
sağlık güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır [8].
Sağlık Gözetimi; işçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek her
türlü sağlık hizmetini kapsar iken, çalışma ortamının gözetimi ise; “sağlık ve güvenlik
tehlikelerine karsı yürütülecek her türlü önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsar”.
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yapılan çalışmaların temel amaçlarından birisi
maruziyetlerin ortadan kaldırılması veya güvenli olduğuna inanılan düzeylerde kontrol
edilmesi yoluyla meslek hastalıklarının önlenmesidir. Tehlike varsa, ölçülmesi, önleminin
belirlenmesi ve kaynakta kontrol edilmesi gerekir.
Bu çalışmada mesleki riskler, hastalıklar ve uçak bakım sektörüyle ilgili kavramsal
çerçevenin açıklanmasında ve irdelenmesinde literatür taraması yöntemi kullanılmıştır.
KAVRAMSAL ÇERCEVE
Uçak bakımını: “Bir item (parça)’ı restore etmek için veya çalışır durumda tutmak için servis,
tamir, modifikasyon, revizyon, keşif kontrol ve hasar durumu tespiti yapmak gibi işlerden
oluşan faaliyetlerdir “ şeklinde tanımlayabilir. Uçuş aşamasında emniyetin sağlanarak uçağın
uçuşa elverişli durumda bulunmasının sağlanması ve emniyet faktörlerini göz ardı etmeden
maliyetlerin azaltılması amacıyla yapılan işlemlere bakım denir [3].
Bakım faaliyetlerinin kategorize edilmesi ve içeriklerinin (revizyon/test/kontrol vb.)
belirlenmesi, üreticiler tarafından belirlenmektedir. Üretici tüm bakım talimatlarını
kullanıcılara açık ve kolay anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmiş ve resimli detaylarla
donatılmış olan dokümanlar ile kullanıcılara sunarlar. Teknik emirlere (Technical Order, TO),
bakım planlarına, bakım el kitaplarına, servis bültenlerine ve havacılık otoritesinin
talimatlarına göre gerekli işlemler yapılır [4].
Bakım dokümanları; bakımı yapılacak birim ile ilgili olarak tanıtıcı bilgileri, genel çalışma
prensibini, bakım işleminde kullanılacak aparat/malzemeleri (özel aletler, ölçü aletleri, tezgâh,
kimyasallar vb.), yapılacak işlemler esnasında dikkat edilmesi gereken sağlık ve çevresel
faktörleri, çalışma ortamı koşullarını, yapılacak işlemlerin (sökme, temizleme, muayene,
keşif kontrol (ölçüm limitleri/sınırlılıkları), ayar, montaj, test, arıza bulma/giderme, resimli
parça kataloğu, vb) detaylarını ihtiva eder.
Uçaklar, üretici firmaların belirlediği periyotlara göre veya belirlenmiş olan uçuş saatlerinin
ardından bakıma alınırlar. Genel olarak uçak bakımı, uçak gövdesi, kanatlar, iniş takımları,
güç kaynağı (motorlar ve pervane), ve aviyonik (elektrik sistemleri ve aletleri) bakımından
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oluşmaktadır. Ayrıca rutin bakımlarda: Uçağın ve parçalarının temizliği, korozyon kontrolü,
yağlama, keşif kontrol işlemleri neticesinde veya zaman aşımından dolayı parçaların
değiştirilmesi, aşınma ve çatlak kontrolü, hidrolik ve pnömatik sistemin kontrolü yapılır.
Planlı ve plansız bakım olarak iki alt başlık altında uçak bakımı ele alınabilir.
Plansız bakımlar uçuş sırasında karşılaşılan arızaların uçuş ekibi tarafından bildirilmesi ile
yapılan kontroller sonucunda yapılmaktadır. Planlı bakımlar ise üretici firmanın belirlemiş
olduğu periyotta ve bakım dokümanlarına göre yapılan çeşitli bakım türlerinden oluşmaktadır.
Hat Seviyesi (A tipi bakım), Ağır (Fabrika seviyesi/Revizyon), kabin içi ve aviyonik bakım
şekilde sınıflandırılabilir.
Bu çalışmada uçak bakım örgütlerinde çalışanların istihdam edildiği, uçak bakım
hangarlarında/atölyelerindeki sağlık gözetimi kapsamında, iş yerlerinde işin yapılması ve
yürütülmesinden kaynaklı oluşabilecek ve sağlığa zarar verebilecek tehlikelerden korunmak ve
daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli faaliyetler irdelenecektir [5].
Mesleki riskler ve hastalıklar
Uçak bakım faaliyetleri, 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren işyeri tehlike sınıfları tebliğine göre (30.30.04 numaralı, uçak veya uçak
motorlarının fabrikalarda büyük çaplı revizyonu) tehlikeli sınıfta yer almaktadır.
Çalışma sahasında bulunan çok sayıdaki risk etmeni çalışanların iş kazası, işle ilgili hastalık
veya meslek hastalığı ile karşılaşmasına neden olabilmektedir. Teknolojik gelişmelere bağlı
olarak yeni kimyasallar kullanıma girmekte, mesleki risk etmenlerinin sayısı günden güne
artmaktadır. Çeşitli sektörlerde kullanılan 100.000’in üzerinde kimyasal kullanılmakta olup,
(1000’e yakını) alerjen etkilere, (700’den fazlası) kanserojendir. Mesleki biyolojik risk
faktörlerinin sayısı 200’ün üzerinde, elliden fazla fiziksel risk faktörü ve 20’den fazla
ergonomik sorun çalışanların sağlığını tehdit etmektedir [1].
Araştırma çalışmasının yapıldığı iş sahasındaki olası mesleki risk etmenlerinden bazıları;
çalışanların proses işlemleri esnasında, kullanılan veya açığa çıkan kimyasalları solumaları,
olası bir kaza ile sıçrama, yutma gibi nedenlerle temas etmeleri, ayrıca kullanılan
kimyasalların saklama koşullarına uygun olmayan bir şekilde depolanmış olmaları ve hayati
öneme haiz açıklayıcı dokümanların eksik olması gibi kimyasal risk etmenleri şeklinde
sıralanabilir.
Araştırmamıza konu olan uçak bakım proseslerinde kullanılan kimyasallardan bazılarının
insan sağlığına etkileri tablo.1 ve 2.’de görülmektedir.
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X

X

MIL-PRF-680 Yağ Alma
Çözücü

X

X

X

X

X

Sodyum Hidroksit

X

X

X

X

X

X

X

X

Sıcak Tank Boya Sökücü
(Remover) MIL-R-83936
Potasyum
Permanganat
(AMS 1380/1383)

Gaz Tipi
Aldehitler

Diizosiyanat

Solvent
(Toluen,
ksilen vb)

X

X

Toksik

Merkezi Sinir
sistemine

X

Kansorejen

Göz

X

Böbrek

Deri/Cilt

X

Karaciğer

Yutma (Ölümcül)

Trikloretilen

Akciğer

Kimyasal Maddenin Adı

Solunum Sistemi

Tablo.1 Kimyasalların olası sağlık etkileri [9].

X

X

X

X

X

Tablo.2 Temizleme kimyasalların olası sağlık etkileri [6].
Kaynak
Sağlığa Etkisi
Yapıştırıcılar
ve Gözler ve solunum yolu için
pigmentlerle metal kaplama. Tahriş edicidir.
alma
prosesinde
Yağ
kullanılan solventler.
Metal kaplamada kullanılan Göz, burun ve boğaz için irritan.
poliüretan boya.
Çok düşük maruziyet seviyelerinde
dahi, astım veya diğer alerjik
semptomlara yol açan duyarlılıklara
neden olma potansiyeli fazladır.
Boyalar,
yapıştırıcılar, Göz, burun ve boğaz irritasyonu,
reçineler.
prenarkootik sendrom merkezi sinir
sistemine zarar verebilir.

Yu-Hern Chang, Ying-Chun Wang tarafından 2009 yılında yayınlanan makale çalışmasında
‘’uçak bakımında çalışanların çevreden kaynaklı maruz kaldığı tehlikeler zehirli kimyasallar
ve buharlar, kayma-düşme-çarpma, aydınlatma, gürültü, iklim-sıcaklık, hareket-titreşim
olarak sıralanmış ve 15 yıl üzeri tecrübeli bakım çalışanları ve yönetici pozisyonundaki
çalışanlardan 1-5 arasında sayılarla ağırlıklandırılması istenmiştir. Buna göre 5 puan çok
önemli, 1 puan ise hiç önemli değil durumunu göstermektedir. Verilen cevaplara göre % 24’ü
zehirli kimyasallar ve buharlar en fazla ağırlığı olan etmen olarak belirlenmiştir.’’ Zehirli

144

buharlar solunum ve göz tahrişine neden olmaktadır. Bu çalışanların bazen yakıt tankı gibi
sınırlandırılmış alanlarda çalışmak zorunda kalmış olmalarından kaynaklanmıştır [2].
Ayrıca çalışma sahasındaki kimyasalların uygun depolanmaması ve çalışma sırasında parlama
özelliği olması nedeniyle yangın/patlama riski oluşturmaktadır. Yüzey temizleme işlemleri,
tahribatsız muayene ve boyama proseslerinde solventlerin ve aşındırıcı reaktiflerin kullanımı
esnasında elektrikli ekipman kullanımı gibi tutuşturucuların olması, kimyasal reaksiyonlar,
statik elektrik gibi faktörler nedeniyle olası patlama ve yangın durumlarına karşı dikkatli
olmayı ve gerekli yasal önlemleri almayı gerektirmektedir [6].
Fiziksel risk etmenleri; Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akımı), gürültü, titreşim,
aydınlatma ve toz olarak sayılabilir.
Gürültü, istenmeyen, çalışanlar üzerinde olumsuz etki gösteren, rahatsızlık veren düzenli
olmayan titreşimlerin oluşturduğu yüksek seslere gürültü denir. Çalışanlar üzerinde psikolojik
ve fizyolojik etkilere neden olur.
Ergonomik Etmenler; Bakım faaliyetleri esnasında tekrarlayan hareketler, elle taşıma, uzun
süre doğal olmayan postürlerde durarak çalışma sık görülebilen, karpal tünel sendromu
(KTS), kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına ve bel ağrılarına neden olabilmektedir [6].
Söz konusu risk etmenlerine karşı önlem alınmadığı ve gereken hassasiyet çalışanlar
tarafından gösterilmediğinde iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol açılmaktadır.
Kimyasalları % 21 ile kayma-düşme-çarpma, % 18 ile aydınlatma, % 15 ile gürültü, % 11 ile
iklim-sıcaklık ve % 11 ile hareket-titreşim olarak takip etmiştir [2].
Kanunda iş kazası tanımlanmamıştır. İş kazasını, sigortalının, işverenin otoritesi altında
bulunduğu esnada yaptığı iş veya işin gereği dolasıyla beklenmedik ve dıştan meydana gelen
bir faktör nedeniyle çalışanın beden ve ruh sağılığını zarara uğratan bir olay şeklinde
tanımlamak mümkündür [7].
Meslek hastalıkları çalışma ortamında bulunan risk etmenlerine bağlı olarak meydana gelen
hastalıkların ortak adı olarak 6331 sayılı kanunda tanımlanmıştır. Uluslararası (Dünya Sağlık
ve Uluslararası Çalışma Örgütü) literatürde ise zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan
bedeni arasında, çalışılan işe has bir neden/sonuç, etki/tepki ilişkisinin ortaya çıkabilen
hastalıklar grubu olarak tanımlanmaktadır.
İş kazası ve meslek hastalıkları birçok etmene bağlı olarak gerçekleşmekte olup,
karşılaşılması durumunda çalışanı, işvereni, çalışma örgütünü çok yönlü etkileyen istenmeyen
bir durumdur.
Meslek hastalıkları, çalışma ortamında mevcut olan etkenin özelliğine ve maruziyet süresine
bağlı olarak zamanla gelişerek ortaya çıkmaktadır. Çoğunluğu tek bir etmene bağlı olarak
ortaya çıkmaktadır. İşyerindeki etmenler çalışanda var olan bir hastalığın gelişim sürecini
hızlandırması suretiyle de meydana gelmekte olup bu rahatsızlıklar işle ilgili hastalıklar
olarak tanımlanmıştır.
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SONUÇ
Çalışma alanındaki olası risk etmenlerine maruz kalan çalışanın etrafındaki olayların, tehlikeli
durumların ve potansiyel tehditlerin farkında olması, yani çalışma ortamında ve yapılan iş
esnasında içerisinde bulunduğu çevresel unsurları tespit etme, anlamlarını kavrama ve yakın
gelecekte ne olacağını öngörebilmesi tehlike ve risklere karşı alınmış en etkin önlem
olacaktır. Ayrıca çalışma sahasında kullanılması zorunlu olan kişisel koruyucu donanımların
kullanılmasında, iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşmasında katkı sağlayacaktır.
Çalışma ortamında istenmeyen (iş kazası, meslek hastalıkları gibi) durumların önüne
geçebilmek mümkündür. Yasal ve insani olarak yapılması zorunlu olan ve “önce insan”
mottosunda hareket ile çalışma ortamındaki (gerekli ölçümlerinin yapılarak) tehlikelerin
belirlenerek risk seviyelerinin belirlenmesi suretiyle elzem olan önlem/tedbirlerin alınması, ve
çalışanların söz konusu risklere karşı bilgilendirilmesi/eğitilmesi ve belirli periyotlarda bu
faaliyetlerin tekrarlanması suretiyle gerçekleşmesi muhtemel olası durumların önüne geçilmiş
olunacaktır.
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ÖZET
Son yıllarda gündeme gelen en yenilikçi konulardan biri insan fizyolojisi ve metabolizması
üzerinde etkili olan, hastalıklardan korunmaya ve sağlıklı bir yaşam sürmede etkili olan
fonksiyonel gıdalar olmuştur. Yaşam standartlarının artması, yaş ilerledikçe daha az sağlık
sorunları ile karşılaşmak amacıyla tüketiciler sağlıklı bir yaşam için beslenmenin yanında ilave
yarar sağlayacak ürünlere yönelmişlerdir. Tüketiciler bu amaçla fonksiyonel gıdalara ağırlık
vermişlerdir. Fonksiyonel gıdalar mineraller, antioksidanlar, lifler, prebiyotikler gibi insan
sağlığına yararlı bileşenlerden oluşmaktadır. Fonksiyonel özellikleri açısından kilo verme,
soğuk algınlığı, kalp sağlığı, kemik sağlığı, kanserden korunma, şeker hastalığı gibi genel
sağlığa fayda sağlamasından dolayı tüketicilerin dikkatini giderek artan bir şekilde çekmeye
devam etmektedir. Fonksiyonel gıdalar içerisinde domates, sarımsak, ekinezya, lahana, brokoli,
karnabahar, brüksel lahanası, soya gibi bitkisel kaynaklı gıdalar ve sindirilmeden kolona kadar
gelebilen ve seçici olarak prebiyotiklerin gelişmesini destekleyen prebiyotik maddeler
sayılabilir. Küreselleşme ile birlikte tüketicilerin bilgiye ve dünya üzerinde üretilen tüm
ürünlere kolayca ulaşabilmesi, hayat standartlarında iyileşme meydana gelmesi ile pazardan
beklentilerin artmasına sebep olmuştur. Fonksiyonel gıdalar da tüketicilerin kabul edip talebini
hızla artırdığı ürünler içerinde yer almıştır. Bu çalışmada, fonksiyonel gıdanın tanımı,
özellikleri, bileşenleri ve bulundukları ürünler hakkında bilgi verilmesi ve literatürde tüm
tüketicilerin fonksiyonel gıda tüketimini etkileyen faktörler dışında sağlık çalışanlarının adı
geçen gıda tüketimlerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla, faktör analizi yapılması
amaçlanmıştır. Araştırma İstanbul Göztepe Prof Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi çalışanlar ile
yüz yüze yapılan görüşmeler ile elde edilen anket verilerine dayanmaktadır. Çalışmada
kullanılan veriler, 2021 yılı ocak-şubat aylarında 350 kişi ile görüşülerek elde edilmiştir. Ankete
katılanların fonksiyonel gıda tüketim oranı ile en çok hangi fonksiyonel gıdayı tükettikleri
belirlenmiştir. Böylece fonksiyonel gıda tüketimi ile aralarında ilişki olan ilgili faktörler tespit
edilmiştir. Fonksiyonel gıda tüketimi üzerine; meslek, yabancı dil bilgisi, aile birey sayısı,
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kişisel gelir ve fonksiyonel gıda bilgisi gibi faktörler beklenti doğrultusunda etki etmiştir.
Yapılan çalışma ile tüketici farkındalığının artırılması için bu ürünlerin tanıtımının yapılması,
bu konu ile ilgili olarak literatürdeki boşluğun doldurulması sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel Gıda, Faktör Analizi, Tüketici
ABSTRACT
In recent years, one of the most innovative issues that have come to the agenda has been
functional foods that are effective on human physiology and metabolism, preventing diseases,
and living a healthy life. In order to increase the living standards and to encounter less health
problems as the age gets older, consumers have turned to products that will provide additional
benefits in addition to nutrition for a healthy life. For this purpose, consumers have focused on
functional foods. Functional foods consist of components that are beneficial to human health
such as minerals, antioxidants, fibers, and prebiotics. In terms of its functional properties, it
continues to attract the attention of consumers increasingly due to its benefits to general health
such as weight loss, colds, heart health, bone health, cancer prevention, and diabetes. Among
the functional foods, plant-based foods such as tomato, garlic, Echinacea, cabbage, broccoli,
cauliflower, Brussels sprouts, soy and prebiotic substances that can reach the colon without
digestion and selectively support the development of prebiotics can be counted. With the
globalization, consumers' easy access to information and all products produced in the world has
led to an increase in their expectations from the market with improvement in living standards.
Functional foods have also taken their place among the products that consumers accept and
rapidly increase their demand. In this study, it is aimed to provide information about the
definition, characteristics, components and products of functional food and to determine the
factors that affect the mentioned food consumption of healthcare workers except for the factors
that affect the functional food consumption of all consumers in the literature. The research is
based on survey data obtained through face-to-face interviews with Istanbul Goztepe Prof
Suleyman Yalcin City Hospital employees. The data to be used in the study were obtained by
interviewing 350 people in January-February 2021. The functional food consumption rate of
the respondents will try to determine which functional food they consume the most. Thus, the
relevant factors associated with functional food consumption were identified. On functional
food consumption, factors such as profession, knowledge of foreign languages, number of
family members, personal income and functional food knowledge affected the expectations.
With this study, it has been provided to promote these products in order to increase consumer
awareness and to fill the gap in the literature on this subject.
Keywords: Functional Food, Factor Analysis, Consumer
GİRİŞ
Fonksiyonel gıda kavramı ilk olarak Japonya’da 1980’li yıllarda ortaya çıkmıştır. 1990 yılında
ise içerdiği bileşenler nedeniyle veya alerjik etkiye sahip bileşenlerin gıdadan
uzaklaştırılmasına bağlı olarak sağlık üzerine olumlu etki gösteren gıdaları adlandırmak için
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kullanılan FOSHU (Japanese Foods for Specified Health Use – Gıdanın Sağlıklı Yaşam İçin
Kullanımı) kavramı ortaya çıkmıştır. 1990’lı yıllarda fonksiyonel gıdalar baskın bir gıda trendi
olarak Amerika’da tüketici karşısına çıkmıştır. Avrupa Birliği (AB)’nde fonksiyonel gıdaların
serüveni ise, uluslararası bir sivil toplum örgütü olan ILSI (International Life Sciences Institute
– Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü) tarafından, FUFOSA (Functional Foods Science in
Europe– Avrupa’da Fonksiyonel Gıda Bilimi) adıyla anılan çalışması ile 1995’de başlamıştır
(ILSI, 2011).
Fonksiyonel Gıda Pazarı insanların beslenmeden kaynaklı sağlık sorunlarına yönelik ilgisi
sonucu oluşmuş bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Fonksiyonel gıda “Vücudun temel
besin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde insan fizyolojisi ve metabolik fonksiyonları üzerinde
ilave faydalar sağlayan, böylelikle hastalıklardan korumada ve daha sağlıklı bir yaşama
ulaşmada etkinlik gösteren gıdalar ve gıda bileşenleridir” olarak tanımlanmıştır (Taş, 2012).
Avrupa Birliği Fonksiyonel Gıdalar Komisyonu’na göre; “bir gıdanın fonksiyonel gıda
sayılabilmesi için temel beslenme özelliklerinin yanı sıra insan sağlığını iyileştirmede veya
hastalıkların oluşumunu önlemede etkili olması gerekmektedir” (Güven, 2018).
Sağlık kaygısının yanı sıra, hızlı yiyecek tüketiminde artış olması ve bunun sonucunda aşırı
şişmanlık (obezite) ve estetik kaygıların artması da bu ürünlere olan talebi artırmıştır. Yapılan
çalışmalar fonksiyonel gıdaların tüketimi üzerinde birçok faktörün etkili olduğunu ortaya
koymaktadır. Çalışmalar fonksiyonel gıdaların daha çok kadın ve yaşlılar tarafından
tüketildiğini ortaya koymaktadır. Çalışmalarda, fonksiyonel gıdaların genç kadınlarda yemek
arzusunu kontrol altına alarak kilo kontrolünü sağlamak ve yaşlı nüfusta kolesterol ve tansiyon
gibi sorunları kontrol altına alma ihtiyacı ile tüketildiği belirlenmiştir (Stewart-Knox et al
2007).
Bu çalışma ile son yıllarda artan sağlıklı beslenme arzusu ve buna yönelik öncelikle sağlık
çalışanlarının fonksiyonel gıda ürünlerinin algılarını belirlemek; tüketicilerin bu ürünleri satın
alma kararlarında etkili olan faktörleri ortaya koymak ve bu konu ile ilgili olarak literatürdeki
boşluğun doldurulması amaçlanmıştır.
Materyal
Çalışmanın birincil verileri 2021 yılına ait olup, İstanbul Göztepe Prof Süleyman Yalçın Şehir
Hastanesi çalışanlar ile yüz yüze yapılan anketlerden sağlanmıştır. Çalışmada birincil verilerin
yanı sıra fonksiyonel gıda (FG) tüketimi ile ilgili yerli ve yabancı çalışmalardan
yararlanılmıştır. Çalışmada ikincil veriler çalışma konusu ile alakalı istatistiki bilgileri sağlayan
internet adresleri kullanılmıştır.
Metod
Bu bölümde, örnekleme metodu ve verilerin analizinde kullanılan yöntemler açıklanmıştır. Analiz
yöntemleri arasında Frekans Analizi, Khi kare analizi (χ2) ve Faktör Analizi kullanılmıştır. Bu
çalışmada elde edilen verilerin analizi için SPSS programı kullanılmıştır.
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Örnekleme Metodu
2021 yılı İstanbul Göztepe Prof Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nin çalışan sayısı 2868 olarak
tespit edildikten sonra, Ana Kitle Oranlarına Dayalı Basit Tesadüfi Örnekleme yöntemine göre
%95 güven aralığı ve %5 hata payı ile aşağıdaki formül yardımı ile hesaplamalar yapılmıştır
(Dağdemir, 2005; Miran, 2003; Newbold, 1995; Şahin, 2019).
𝑁𝑁𝑁𝑁(1−𝑝𝑝)

(1)

𝑛𝑛 = (𝑁𝑁−1)𝜎𝜎2 +𝑝𝑝(1−𝑝𝑝)
𝑝𝑝

Formül 1’de;
n: Örnek büyüklüğü,
N: Tüketici sayısı (kişi),
σ2p : Oranın varyansı,
r: Ortalamadan ne kadar sapma gösterebileceğini (%5),
Zα/2: Z tablo değerini (1.96),
p: Fonksiyonel gıdatercih edenlerin yüzdesini ifade etmektedir (%50).
σ2p : Ana kitle varyansını
𝑟𝑟

0.05

σ2𝑝𝑝 = (𝑍𝑍 )2 = (1.96)2= (0.0255)2
α/2

2868∗0.5∗0.5

𝑛𝑛 = (2868∗(0.0255)2 )+(0.5∗0.5)= 340

Araştırmada maksimum örnek hacmine ulaşılmak istenmiştir. Bu amaçla p: 0.50 ve (1 – p):
0.50 alınmıştır. Veriler elde edilirken eksik ve hatalı olabileceği düşünülerek örneklem sayısı
%3 artırılarak 350 tüketici ile yüz yüze görüşülmüştür.
Analiz Yöntemi
Bilimsel araştırmalarda kişilerden bilgi toplamak için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.
Bunlar arasında en sık kullanılanlardan birisi anket (soru formu) uygulamasıdır. Anket
yönteminde soruların karmaşıklığı nedeniyle yüz-yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anket
soruları açık uçlu ve kapalı uçlu sorular içermekte olup, kapalı uçlu sorulardan bir kısmı Likert
ölçeğine göre hazırlanmıştır.
Khi kare analizi (χ2)
Araştırmada FG tüketimi ve beslenme yapılarındaki farklılıkları hangi değişkenlerin
açıkladığını gözlemlemek için iki değişkenli χ2 analizi yapılmıştır. Bu analiz pazarlama
araştırmalarında iki değişken arasında bir ilişkinin olup olmadığını ölçmek için yaygın olarak
kullanılmaktadır (Nakip, 2006).
Faktör Analizi
Faktör analizi, değişkenler arasındaki ilişkilere dayanarak verilerin daha anlamlı ve özet bir
biçimde sunulmasını sağlayan birçok değişkenli istatistiksel analiz türüdür (Kurtuluş, 2004;
Tekin, 2007; Karpati and Szakal, 2009).
Faktör analizinin adımları aşağıda sıralandığı şekildedir;
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•

İlk adımda verilerin faktör analizi için uygunluğu araştırılır.

•

İkinci adımda faktör sayısı belirlenir.

•

Üçüncü adımda rotasyon (dönüştürme) yapılır.

• Son adımda ise her vaka için faktör skorları hesaplanır.
İlk adımda verilerin faktör analizi için uygunluğu araştırılmaktadır. Verilerin faktör analizi için
uygunluğunun araştırılmasında Korelasyon Matrisi, Bartlett Testi ve Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) testlerinden yararlanılmaktadır. Çizelge 1’de KMO testlerinin ölçüt aralıkları
verilmiştir.
Çizelge 1: KMO Ölçütünün Aralıkları
Ölçüt
0.90≤KMO≤1.00
0.90<KMO≤0.80
0.80<KMO≤0.70
0.70<KMO≤0.60
0.60<KMO≤0.50
0.50<KMO

Açıklama
Mükemmel
Çok iyi
İyi
Orta
Zayıf
Kabul Edilemez

Kaynaklar

Field, 2000; Topcu, 2006;
Keleş, 2007; Yılmaz,
2009.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Son yıllarda gündeme gelen en yenilikçi konulardan biri hastalıklardan korunmaya ve sağlıklı
bir yaşam sürmede etkili olan gıda sektöründe FG olmuştur. Hızlı artan nüfus, yaşam
standartlarının artması, teknolojik yeniliklerin yaşama getirdiği hız ve salgın hastalıklar gibi
sağlık sorunları ile başa çıkmak amacıyla tüketiciler sağlıklı bir yaşam için beslenmenin
yanında ilave yarar sağlayacak ürünlere yönelmişlerdir. Tüketiciler bu amaçla FG’a ağırlık
vermişlerdir. Aynı şekilde tüketicinin bu tutum ve davranışlarını teşvik etmek amaçlı
geliştirilmiş sanayi sektörü de FG’a yönelik zengin bir pazar oluşturmuştur. Süt ve süt ürünleri,
un ve unlu mamüller gibi sanayi dallarında yıllardan beri var olan FG’ın besin değeri çağın
koşulları ile daha da artmıştır. Probiyotik yoğurtlar, laktozsuz sütler, glutensiz gıdalar, gingko
ve ginseng içeren içecekler, omega-3 içeren yağlar, düşük kalorili gıdalar, düşük sodyumlu
tuzlar, diyabetik gıdalar gibi ürünler piyasada yerini almıştır. Çalışmada FG’a olan eğilimleri
belirlemek amacı ile sağlık çalışanları üzerinde yapılan çalışmada tüketicilere FG’ı bilip
bilmediği sorusu yöneltilmiştir ve tüketicilerin %43,14’nün FG’ı bildiği cevabı alınmıştır.
Tüketicilere tanımı yapılarak FG’ı tüketip tüketmediği sorulunca %48,26’sının FG’ı tükettiği
sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırmada sosyo-demografik ve ekonomik bazı göstergeler Çizelge
2’de özetlenmiştir. Çalışmada sağlık çalışanlarının %41,10’unu 20-30 yaş grubu genç personel
oluştururken, ikinci sırada ise %34,90 oranı ile 31-40 yaş arası personel oluşturmaktadır. Buna
karşılık personelin %52,00 oranı kadın çalışanlardan oluşurken, %51,40’ını bekâr çalışanlar
oluşturmaktadır. Araştırmada meslek ayrımı yapılmadığı için eğitim seviyesi %6,00’lık dilimde
okur-yazar grubunu temsil ederken, %43,00 oranı ile üniversite mezunu ilk sırada yer
almaktadır. Meslek grubu ayrımında ise sağlık çalışanlarının pozisyonlarına göre ayrım
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yapıldığı için %59,10 oranı ile ilk sırada memur grubu yerini almıştır. Aile birey sayıları
incelendiği zaman ise tüketicilerin %54,30’nun 4-6 bireyden oluştuğu tespit edilmiştir. Kişisel
gelirleri 3501-6000 ₺ arasında olan tüketiciler araştırma kitlesinin yaklaşık %58,90’ını
oluştururken aile toplam geliri ise 4001-10000 ₺ arasında olanlar %59,40’ını oluşturmaktadır.
Çizelge 2: Demografik özellikler
Değişkenler
Yaş
20-30
31-40
41-50
51˃

Frekans

%

144
122
63
21

41,10
34,90
18,00
6,00

Cinsiyet
Kadın
Erkek

182
168

52,00
48,00

Medeni hal
Evli
Bekar

170
180

48,60
51,40

Eğitim seviyesi
Okur-yazar
İlköğretim
Ortaöğretim
Lise
Yüksekokul
Üniversite
Lisansüstü

2
2
15
40
81
168
42

6,00
6,00
4,30
11,40
23,10
43,00
12,00

Meslek
Yönetici
Doktor
Hemşire
Memur
İşçi

1
37
69
207
36

3,00
10,60
19,70
59,10
10,30

Aile birey sayısı
1-3
4-6
7-10
11 ˃

138
190
20
2

39,40
54,30
5,70
0,60

36

10,30

Kişisel gelir
2500-3500
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3501-6000
6001-15000
15001-30000
30001 ˃

206
72
27
9

58,90
20,60
7,70
2,60

Aile toplam geliri
2500-4000
4001-10000
10001-20000
20001-40000
40001 ˃

15
208
89
25
13

4,30
59,40
25,40
7,10
3,70

Çizelge 3’de FG tüketimi ile bazı sosyo-demografik değişkenler arasındaki ilişkiler verilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre; yaş ile FG tüketimi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. FG
tüketicilerinin % 41,14’ü 30 yaşın altındadır ve 31-40 yaş grubunun %34,86’sı FG
tüketmektedir. Beslenme alışkanlıkları sağlık personeli çalışanları açısından yaş grupları
içerisinde belirleyicidir. Ancak FG tüketiminde etkili değildir. Türkiye’de Akdeniz illerinde
kadınlar üzerine yapılan bir çalışmada FG tüketicilerinin 20-40 yaş grubunun %88.60’sının FG
tükettiği belirlenirken yaş ile tüketim arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Dölekoğlu ve
ark., 2015). Diğer ülkelerde yapılan çalışmalarda ABD’de daha çok genç nüfusun FG tükettiği
Avrupa’da ise orta yaş üstü kişilerin daha fazla FG tükettiği tespit edilirken, Finlandiya’da
tüketicilerin % 52,00’ının 44 yaş üzerinde olduğu, Tayvan’da %55,0’ının 40 yaş üzerinde
olduğu, İtalya’da ise %68,00’ının 35 yaş ve üzerinde olduğu tespit edilmiştir (Siro et al., 2008;
Özdemir ve ark., 2009; Annunziata and Vecchio, 2011, Dölekoğlu ve ark., 2015).
Çalışmaya göre cinsiyet, eğitim durumu ve uzman önerisi ile FG tüketimi arasında da anlamlı
bir ilişki bulunamamıştır. Sevilmiş ve ark. (2017) tarafından yapılan bir çalışmada cinsiyet,
medeni durum ve öğrenim durumunun, FG kullanımı üzerine etkisi olmadığı rapor edilmiştir.
Buna karşılık FG tüketimi açısından meslek, yabancı dil bilgisi, aile birey sayısı, gelir ve FG
bilgisi ile anlamlı bir ilişki bulunmuştur. ABD’de yapılan çalışmada FG farkındalığında yaş,
eğitim, aile geliri gibi değişkenler arasında farklılık olmadığı tespit edilmiştir (Urala et al.,
2011). Giudice and Passuci (2010) yaptıkları çalışmada FG hakkında bilgi zenginliğinin
eğitimle ilişkisi olduğu; Jong ve ark. (2003)’nın ise mültefitimin ve mineral alımlarının eğitim
seviyesi arttıkça artığı tespit edilmiştir. Sağlık personelinin hem meslek dalları ile alakalı olması
hem de yabancı dil bilgi seviyeleri FG tüketimi açısından anlamlı bulunmuştur. Kişisel gelir ile
FG tüketimi arasında bulunan anlamlı ilişkinin gelir attıkça gıda tüketim maddelerindeki
tercihlerinin de değiştiğini göstermektedir. Ayrıca araştırmaya göre FG bilgisinin oluşması ile
FG tüketimini artırdığı ve sağlık çalışanlarından oluşan hedef kitlenin uzman görüşlerinden
etkilenmediği belirlenmiştir (Çizelge 3).
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Çizelge 3: FG tüketimi ve sosyo-demografik faktörler arasındaki ilişki
Değişkenler
Pearson χ2
Serbestlik derecesi
3,062
3
Yaş
2,324
1
Cinsiyet
8,189
6
Eğitim
17,057
4
Meslek
8,696
1
Yabancı dil bilgisi
8,355
3
Aile birey sayısı
22,002
4
Kişisel gelir
172,864
1
FG bilgisi
1,585
1
Uzman önerisi

P
0,382
0,127
0,225
0,002
0,003
0,039
0,000
0,000
0,208

Araştırma kapsamında en çok tüketilen FG grupları araştırılmış olup, ilgili FG grupları Çizelge
4’de özetlenmiştir. Çalışmada en çok tüketilen FG grupları arasında süt ve süt ürünleri %39,70
oranı ile ilk sırada yer alırken %36,60 oranı ile un ve unlu mamuller ikinci sırada yer almıştır.
Sağlık çalışanlarının temel gıda olarak ilk sırada %97,70 oranı ile et ve et ürünlerini tercih
ettikleri belirlenirken ikinci sırada %91,10 oranı ile turunçgiller üçüncü sırada %86 oranı ile
yeşil çay yer almıştır. Bu sonuçlara göre tüketicilerin bitkisel çay tercihinde %6,10 oranında
kalmalarına rağmen yeşil çayı FG kapsamından ayrı değerlendirdikleri görülmektedir.
Araştırmada ayrıca tüketicilerin %1,10 oranı ile zenginleştirilmiş meyve suları tüketimi en az
seviyede olduğu da belirlenmiştir (Çizelge 4).
Çizelge 4: En çok tüketilen fonksiyonel gıda grupları
Fonksiyonel gıda grubu
Enerji ve sporcu içecekleri
Süt ve ürünleri
Bitkisel çaylar
Zenginleştirilmiş meyve suları
Kalp sağlığına yönelik gıdalar
Un ve mamulleri
Diğer
TOPLAM

Tüketim oranı (%)
4,00
39,70
6,30
1,10
2,30
36,60
10,00
100,00

Faktör Analizi
Tüketicilerin FG tüketim tercihlerine yönelik tutum ve davranışlarını ifade eden gözlem ve
kısmi korelasyon katsayılarını karşılaştıran KMO örnek yeterlilik ölçüt indeksi, 0.919 olarak
hesaplanmıştır. Diğer taraftan Bartlett’in küresellik test istatistiği için hesaplanan khi-kare
değeri, 7447,594 (p:0,000) olarak hesaplanmış ve birim matris hipotezleri reddedilmiştir
(p<0,01). Örnek kitle veri setini değerlendiren bu iki istatistik, FG tüketiminde etkili faktörler
ile ilgili veri setinin faktör analizi için iyi bir düzeyde olduğunu göstermiştir (Çizelge 5).
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Örnek kitle veri setini değerlendiren bu iki istatistik, FG tüketiminde etkili faktörler ile ilgili
veri setinin faktör analizi için iyi bir düzeyde olduğunu göstermiştir. Tutum ölçeğiyle
tüketicilere sunulan 22 ifadenin, faktör analizindeki kriterleri karşılayıp karşılamadığı
incelenmiştir. Bu süreç sonucunda, tutum ölçeğinde bulunan problemli olduğu düşünülen 4
ifade analiz dışı bırakılmıştır. Tüketicilerin FG tüketiminde etkili olan 22 değişkenin 1’den
büyük Eigen-values değerleri dikkate alınarak 5 ana faktöre indirgemiş ve toplam varyansın
yaklaşık %86,00’ını açıklamıştır. Varimax rotasyon çözümüne göre faktörler isimlendirilmiştir.
İsimlendirmede faktör yükü 0.5 ve üzeri olan değişkenler dikkate alınmıştır (Çizelge 5).
Toplam varyansın %54,19’unu açıklayan ve tercih faktörlerinden birincisi olan “Sağlık etkisi
ve memnuniyet (F1)” tüketicilerin FG ürünlerine karşı davranışlarını belirleyen en önemli
faktör olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre; sağlık çalışanlarından oluşan tüketicilerin
marketlerde FG ürünlerine rahatça ulaşmasından memnun olmasının nedeni FG ürünlerinin
faydasına olan inançları ve hastalıktan korunabilecekleri inançlarıyla birlikte kendilerini daha
iyi hissetmesi ile açıklanabilir. Türkiye’de FG ürünlerinin yüksek kalitede üretilmesinden
dolayı pazarda daha çok yer bulması için desteklenmesi gerektiği söylenebilir. Hacıoğlu ve Kurt
(2012) yaptıkları çalışmada tüketicilerin FG ürünlerini tüketmelerini sağlayan sağlık unsuru ile
ilgili en önemli üç özelliğin sırasıyla; FG’ın sağlıklı gut bakterisini artırması, zayıflamaya
yardımcı olması ve çocukların gelişimi ve büyümesine yardımcı olduğu sonucuna varmışlardır.
Siro et al. (2008) yaptığı çalışmada FG tüketimi ile fiziksel ve ruhsal faydaların elde edildiği;
Annunziata and Vecchio (2011) ise yaptığı çalışmada sağlık algısının en önemli belirleyici
faktör olduğunu tespit etmiştir. Her ne kadar bazı çalışmalarda FG tüketiminde damak zevki
(lezzet, tat) önemli bir engel olarak belirlense de bu çalışmada tüketiciler FG’ı lezzetli
bulmuşlardır. Tercih faktörlerinden ikincisi olan ve toplam varyansının %14,36’sını açıklayan
“Medya (F2)” faktörü, TV’deki uzman önerileri, FG’ın uzmanlar tarafından tanıtılması, TV
izleyen tüketicilerin bu programlardan etkilendiklerini açıklamaktadır. Toplam açıklanan
varyansın %8,23’ünü açıklayan, tercih faktörlerinden üçüncüsü olan “Güvenilirlik (F3)” ise TV
izlenmesine rağmen sağlık programı izlemedikleri, bunun da mesleklerinden kaynaklı olduğu
düşünülebilir. Tüketici kitlesini oluşturan sağlık çalışanlarının çocukları FG tüketimine olan
yaklaşımları olumsuzdur. Toplam varyansın %5,34’ünü açıklayan ve dördüncü tercih faktörü
olan “Ödeme istekliliği (F4)”, tüketicilerin FG tüketmek için diğer gıda ürünlerinden daha fazla
fiyat ödemek istediklerini ve bu durumdan rahatsız olmadıklarını açıklarken, toplam varyansın
%4,34’ünü açıklayan ve beşinci tercih faktörü olan “Güven (F5)”FG tüketimleri sonucunda
daha çok sağlıklı olunacağına olan güven ile açıklanmıştır. Dölekoğlu ve ark. (2015) yaptıkları
çalışmada tüketicilerin kaliteli olduğunu düşündükleri FG ürünlerine ödedikleri bedeli
sağlıkları için bir yatırım olarak gördüklerini belirlemişlerdir. Ayrıca Siegrist et al. (2008),
olumlu sağlık imajının FG satın almada önemli bir algı yarattığını ve gıda sektörüne güven
duyan tüketicilerin daha çok tüketim eğiliminde olduğunu tespit etmişlerdir.
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Çizelge 5: Faktör Analizi Sonuçları ve Uyum İstatistikleri
Faktör yorumları ve
Faktör ve değişken yükleri
değişkenler
F1
F2
F3
F4
Sağlık etkisi ve memnuniyet (F1)
Marketlerde FG artmasından
,082
,008
,004
,961
memnunum
FG faydasına inanıyorum
,036
-,013
,093
,945
FG tüketimi insanları
,160
,018
-,042
,932
hastalıklardan önemli ölçüde
koruyabilir.
FG pazarının geliştirilmesi
,221
-,045
,014
,922
yetkililerce desteklenmelidir
,075
,045
,076
FG kendimi daha iyi hissetmemi
,915
sağlıyor
FG lezzetli buluyorum
FG bahsedilen etkileri
olduğuna inanıyorum
FG ürünlerinin faydasının
abartıldığını düşünmüyorum
FG sağlıklı insanlar için gerekli
Türkiye’de FG yüksek kalitede
üretiliyor
FG sağlıklı yiyeceklerdir
TV’deki uzman önerilerine
uyar mısınız?
Fonksiyonel gıdaların uzmanlar
tarafından tanıtılması sizce
güvenilir mi?
TV izleme?
FG çocukların tüketmesi uygun
değil
Sağlık programlarını izler
misiniz?
Fonksiyonel gıdalara diğer
gıdalara göre daha fazla para
ödemekten rahatsız değilim

F5
-,043
-,008
-,039

-,012
,014

,913
,901

,161
,040

-,153
,098

,002
,022

-,012
,037

,883

,194

-,048

,040

,032

,865
,837

,252
,258

-,126
-,120

-,036
,031

-,074
-,089

,237
,747
Medya (F2)
,219
,931

-,046

,064

-,081

,029

,073

,076

,907

,101

,111

,095

,192
,905
Güvenilirlik (F3)
,125
,211

-,003

,079

,113

,850

,076

-,163

-,094

,845

-,012

,140

Ödeme istekliliği (F4)
,056
,200

,056

,974

-,011

,233

-,253
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Güven (F5)
-,072
,243

İnsanlar FG tüketirse daha
-,021
-,010
sağlıklı olurlar
86,457
Toplam Açıklanan Varyans
(%)
0,919
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin)
istatistiği
[Ki- kare (λ2df : 153): 7447,594] (p:0,000)
Bartlett’s test of Sphericity
153
n
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 5 iterations.

,950

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma kapsamında tüketicilerin büyük çoğunluğunun fonksiyonel gıda hakkında tam bilgi
sahibi olmadıkları için FG tüketimine karşı ön yargılı olduklarını fakat, bu gıdaların en az birini
tükettiği görülmektedir. Tüketiciler tarafından “takviye edici gıdalar” ve “fonksiyonel gıdalar”
kavramları sıkça karıştırılmaktadır. İkisi arasındaki temel fark, “fonksiyonel gıdaların” klasik
bilinen yiyeceklerden oluşması ve normal beslenmenin bir parçası olarak tüketilmesi iken;
“takviye edici gıdaların” ise klasik yiyecek formatından ziyade kapsül, toz, içecek vb. formlarda
tüketiciye sunulmasıdır. Bu kavram karmaşasının yanı sıra değişen gıda sanayinde yaşanan
gelişmeler tüketicinin gıda sektöründen beklentisini değiştirdiği gibi gıda güvenliği ile ilgili
sorunları da beraberinde getirmiştir.
Fonksiyonel gıdaların, mucizevi gıdalar olmadıkları gibi korkulması gereken gıdalar da
olmadıkları, bu ürünlerin iyi sağlık halinin devamlılığına yardımcı oldukları, ancak sağlıksız
beslenmenin getirdiği sorunları ortadan kaldıramayacakları konusunda tüketicinin bilinç düzeyi
geliştirilmelidir.
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ÖZET
Endüstriyel teknolojide oluşan hızlı büyüme, üretimde kullanılan mevcut ekipman ve elemanların
yeni teknolojiye uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesini ve oluşturulma ihtiyacını da beraberinde
getirmektedir. Endüstriyel revizyonlar, kullanılan sistemin yerine tamamen yeni bir sistemin
kurulması şeklinde olabileceği gibi, var olan sistem üzerinde güncelleştirme yapılarak da
gerçekleştirilebilir. Fabrikalardaki üretim hatları, yük taşımacılığı ve inşaat sektörü gibi sanayinin
pek çok alanında kullanılan gezer köprülü vinçlerin de teknolojinin izin verdiği derecede
revizyonları, maliyetleri düşürmesi, kolay bakım, kurulum ve süreklilik gibi avantajları da
beraberinde getirmektedir. Vinç, hareketi sonucunda taşımakta olduğu yük üzerinde salınıma yol
açmakta ve vinçteki bu salınım, taşıma verimliliğini beraberinde düşürmektedir. Bu durum,
vinçlerde yük salınımının bastırılması problemini ortaya çıkarır. Bu problemin çözümüne yönelik
farklı türde çalışmalar önerilmektedir. Bu çalışma kapsamında gezer köprülü vinç sistemlerinde
mekanik salınım engelleme yöntemleri ele alınmış olup bu yöntemlerin karşılaştırmalı analizleri
sunulmuştur. Özellikle ilave sensör olmadan mevcut olan bilgiler kullanılarak, oluşabilecek
salınım hareketlerine karşı geliştirilecek yöntemler gelecek çalışmalar için önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gezer Köprülü Vinç, Salınım, Kontrol, Pasif Sistem, Aktif Sistem

ABSTRACT
The rapid growth in industrial technology brings with it the need to arrange and create the existing
equipment and elements used in production to adapt to new technology. Industrial revisions can
either be in the form of installing a completely new system instead of the system used, or by
updating the existing system. Overhead cranes, which are used in many areas of industry such as
production lines in factories, freight transportation and construction sector, also bring advantages
such as revisions, lowering costs, easy maintenance, installation and continuity to the extent
allowed by technology. The crane causes oscillation on the load it carries as a result of its
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movement, and this oscillation in the crane reduces the transport efficiency. This situation creates
the problem of damping load sway in cranes. Different types of studies are proposed to solve this
problem. In this study, mechanical oscillation prevention methods in overhead crane systems were
discussed and comparative analysis of these methods were presented. Especially using the
information available without additional sensors, methods to be developed against oscillating
movements that may occur are suggested for future studies.
Keywords: Overhead Crane, Sway, Control, Passive System, Active System

GİRİŞ
Hızla gelişen ve her gün farklı boyutlar kazanan teknolojik çalışmalar neticesinde, endüstriyel
sistemlerde daha hassas ve hızlı çalışan işlemler yapılabilmekte ve daha kaliteli ürünler elde
edilebilmektedir. Günümüzde mikroişlemciyle yapılan bütün uygulamaların yerini mikro
denetleyici tabanlı sistemler ile yapılan uygulamalar almıştır. Bu, hem uygulamayı
kolaylaştırmış hem de maliyeti oldukça düşürmüştür.
Yapı sektöründe ve taşımacılıkta vinçlerin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bu artışla
beraber sistemlerin büyük, hızlı ve yüksek olması gerekliliği de beraberinde gelmektedir. Bu da
daha etkin kontrol edilmelerini ve daha güvenli olmalarını gerektirmektedir (Yılmaz 2014).
Vinçler genel olarak tehlikeli, ağır ve zorlu yüklerin yer değiştirilmesi için fabrikalarda,
gemilerde, nükleer santrallerde ve yüksek binaların inşaatında gibi ağır şartların oluştuğu
durumlarda kullanılmaktadırlar. Vinçler operasyonlarının konusu yükü bir noktadan başka diğer
bir noktaya en asgari sürede ve yüksek kayıplar olmadan taşıyabilmesi hedeflenmektedir.
Vinçlerin işletmeciliğini yapan firmalar, vinçlerin olabildiğince hızlı hareket etmesini ve
yapılarının hafif olması yönünde üretim politikası izlemektedirler.
Döner vinçler belirlenen alanlarda sabit taşıma işlemi yapan yerlerde kullanılır iken köprülü
vinçler yaygın olarak taşımacılık endüstrisinde, maden ocaklarında, demir çelik fabrikalarında
ve montaj hatlarında kullanılmaktadırlar, döner vinçler çoğunlukla yapı inşaat sektöründe
kullanılmaktadırlar. Teleskobik vinçler ise kaldırma kapasitesinin yüksek olduğu yerlerde tercih
edilmektedirler. Teleskobik vinçler düşey ve yatay hareketleri sayesinde genel anlamda her
türlü yükün yerini değiştirebilen kaldırma ekipmanı olarak yer almaktadır.
Vinçler çalışmaları sırasında birçok dinamik yükün etkisine maruz kalırlar. Bu dinamik yükler
dış etkilerden ve yük salınımlarından kaynaklanmaktadır. Dış etkenler kaynaklı etkiler
rüzgârdan ve gemilerde bulunan vinçler için deniz hareketlerinden kaynaklanırken iç etkiler ise
yükün ve vincin uzuvlarının hareketi esnasında oluşan kütlenin atalet momentlerinden dolayı
oluşmaktadır. Bu etkiler genellikle kararsızdır ve vinçte titreşimler oluşmasına neden olurlar.
Oluşan bu titreşimler eğer kontrol altına alınamaz ise maddi ve yaralanmalı iş kazalarına sebep
olabilir ve çalışma verimini yüksek ölçüde düşürebilir. Bu nedenle dinamik yükün etkisinin
azaltılması ve vinçlerin tasarımı yapılırken bu etkilerin hesaba katılması çok önemli bir
husustur. Bu dinamik yüklerin etkisini azaltmak için vinç operatörleri taşıma işlemini oldukça
yavaş yapmaları gerekmektedir. Tasarımcılar ise dayanımı artırmak ve mekanik yorulmayı
azaltmak için vincin yapısını sağlamlaştırarak daha ağır bir yapı oluşmasına sebep olurlar. Bu
nedenle yükün salınım açısının düşürülmesi veya azaltılması son derece önemli bir problemdir.
Genel uygulamada vinçlerde salınımı önlemek vinci kullanan operatör insiyatifi ile sürekli
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salınan yöne doğru ters kısa ivmelenmeler yapmak suretiyle manüel olarak salınım azaltması
yapılabilinir. Bu durum vinç operatörünün sürekli stres ve yüklü bir konsantrasyon altında
çalışmasını zorunlu kılmaktadır (Yılmaz 2014). Çoğu zaman bu durum yoğun çalışma temposu
ile birleştiğinde oluşan insan kaynaklı hatalara bağlı üretim, malzeme ve zaman kayıplarına
artmasına sebep olmaktadır. Operatör insiyatifinden alınması gerektiğini düşünen kontrol
mühendisleri için bu durum, yük salınım kontrolü olarak bilinir ve kontrol mühendislerinin
üzerinde çok çalışma yaptığı ve yapmaya devam ettiği konu olarak ilgi çekmektedir.
Belirtilen problem için yük salınımı azaltımı konusunda literatürde birçok farklı metot
araştırmacılar tarafından önerilmektedir (Özkahraman 2011, Büyükşahin 2010, Karasu 2013,
Liu vd. 2005, Kim vd. 2004, Viet vd. 2015, El-Badawy 2014). Bu çalışma kapsamında sonraki
bölümlerde bu yük salınımı metotları karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Buna ek olarak bölüm
2’de uygulama metotları üzerinden örnek yapılan bir uygulamanın salınım hareketini önleme
sistemi gösterilmiştir. Bölüm 3’de salınım engelleme metotları anlatılmıştır. Bölüm 4 ise
yapılan çalışmanın değerlendirilmesi sunulmuştur.
GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ VE SALINIM ENGELLEME YÖNTEMLERİ
Gezer köprülü vinç sistemleri temelde mekanik ve elektrik olmak üzere iki ana kısımdan oluşmaktadır.
Sistemin çalışması için kontrol bölümü bulunmaktadır. Kontrol bölümü çok farklı yapılardan meydana
gelse de, temel olarak bütün kontrol sistemleri aynı görevi yapmaktadır. Çeşitli algılayıcılardan aldıkları
verileri işleyerek, tahrik motorlarının kontrolünü yapıldığı görülebilir. Şekil 1’de örnek bir gezer köprülü
vincin sistemleri görülmektedir.

Şekil 1. Gezer köprülü vinç sistemlerin bölümleri
Gezer köprülü vinç sisteminin mekanik elemanları; köprü ve tekerlek, araba bloğu ve kanca olarak iki
parçadan oluşmaktadır. Elektrik elemanları; elektrik motorları, kumanda panoları, festoon bağlantı
kabloları, güvenlik ekipmanları ve uzaktan ya da kablolu kumanda modülü olmak üzere beş kısımda
oluşmaktadır.
Bir gezer köprülü vinç sisteminin modellenmesi ve kontrolü için birçok araştırmacı çalışma yapmış olup
salınım kontrolü üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir (Uçuk 2002) . Çalışmalar iki grupta toplanabilir
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− Açık çevrim kontrol
− Kapalı çevrim kontrol
Açık çevrim; uygulaması daha basittir fakat rüzgar, sarsıntı gibi dış etkenlerden
kaynaklanan salınım hareketini durdurmaz ancak alçak geçiren filtre ve giriş şekillendirme
metotları gibi yöntemler ile salınım hareketini başlamadan durdurma üzerine araştırma
yapılmıştır.
Kapalı çevrim; açık çevrim kontrolün aksine salınım hareketini eklenen sensörler,
kameralar veya programlanan işlemciler yardımıyla salınım hareketini engellenebilirken,
dış etkenlerden dolayı oluşabilecek salınım hareketininde bastırılmasına olanak
sağlamaktadır. Bunun için geliştirilen denetleyicilerde oluşturulan en temel nitelik;
harekete başlamadan önceden bir ön bilgiye sahip değilken geniş bir aralıktaki yükleri
taşırken salınımı en aza indirerek pozisyon kontrolünü elde edebilmektir.
Vinçlerdeki yük salınımının azaltmak amacıyla PID denetleyiciler ve bulanık mantık
denetleyici (Uçuk 2002) tarafından kullanmıştır. Çalışmalarında PD, PID, bulanık mantık
denetleyicilerin doğrusal ve doğrusal olmayan modellerinin zaman-salınım ve zamankonum fonksiyonları üzerinde durmuştur. Elde ettiği sonuçları kendi içinde
karşılaştırmalar yapmıştır. Bulanık mantık denetleyicinin üyelik fonksiyonlarının
(pozisyon, hız ve güç) ve kurallarının doğru tanımlanması sonucunda PID parametrelerine
göre daha iyi salınım ve konum kontrolü sağladığını görmüştür. Bulanık mantık
kontrolörün maliyetinin yüksek olması ve hassas kontrol gerektirmeyen durumlarda klasik
denetleyicilerinde kullanılabileceğini göstermiştir.
İki serbestlik dereceli köprülü vincin pozisyon ve salınım kontrolünü sağlamak için
uyarlamalı değişken tip bir bulanık mantık tabanlı denetleyici (Liu ve ark. 2005), üzerinde
bir prototip düzeneği kurmuşlardır. Kurdukları bu prototipte vincin hareketini bir servo
motor ile gerçekleştirip yük titreşimlerini sensör vasıtasıyla ölçmüşlerdir. Deneyler
sonucunda kontrol kuralları tasarımının pozisyon ve titreşim kontrolünü garanti edeceğini
ve yaptıkları denetim sisteminin kararlılığının ve performansının yüksek olduğunu ifade
etmişlerdir.
Salınım engelleme sistemleri üç kategoridedir:
1.Pasif sistemler: salınmasını engellemek için yüke halatlar ve yardımcı ekipmanlar takılır.
2.Görüntü işleme sistemine bağlı kamera ile salınım açısının ölçüldüğü aktif kapalı devre
sistemler.
3. İlave sensör olmadan mevcut olan bilgilerin alındığı aktif açık devre sistemler.
Şekil 2’de yükün bir ya da daha fazla çelik halatlarla, normal koşullarda vargel ile tutma
aracı arasındaki dönüş kasnakları üzerinde ileriye - geriye hareket eden bir araç üzerinde
askıda bulunduğu bir kaldırma cihazı gösterilmiştir. Yükün (A) noktasından
yerleştirileceği (B) noktasına X ve Y eksenlerinde taşınması gereklidir.
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Şekil 2. Yükün ve kanca hareketinin başlangıç durumları
Yük bir taraftan yerçekimi ivmesine, diğer taraftan aracın yatay ivmesine maruz kalır; bu
nedenle bu sadeleştirilmiş formüle göre sarkaç hareketine ve salınıma tabidir:
T = 2π �𝑳𝑳�𝒈𝒈
Bu formülde:

• T: salınım süresidir,
• g: yerçekimi ivmesidir,
• L: kaldırma cihazının kaldırma kasnağı ile yük, kanca cihazı ve kabloyu içeren
ağırlık merkezi arasındaki mesafedir.
Şekil 3 ‘de yükün (A) noktasından (B) noktasına gelirken X eksenindeki yükün konumu
gösterilmiştir.

Şekil 3. Yükün ve kanca hareketinden sonraki durumları
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Süre ve sarkaç açısı yükün kütlesinden etkilenmeyeceği dikkate alınmalıdır. Diğer
taraftan, salınım süresini belirleyen etken ağırlık merkezinin konumudur. Aracın
konumu, yük ağırlık merkezi konumu (L) ve dikey eksen ile sarkaç tarafından
oluşturulan açının (θ zaman fonksiyonu) bilinmesi halinde yükün konumu her zaman
tam olarak tanımlanabilir. Şekil 4’de yükün hareket sonrası konumu ve açısı ifade
edilmiştir.

Şekil 4. Salınım durumunda yükün yüzeye göre konum ve açısı
Operatörün yükü doğru şekilde yerleştirebilmesi için sarkaç salınımı mümkün
olduğunca zayıf olmalıdır.
İdeal olarak: θ = 0, dθ/dt = 0
Şekil 5’de yükün kabaca son uç sinüsoid olan açısı gösterilmiştir.

Şekil 5. Hareketin başlangıcından bitiş anına göre salınım açısı
Sert hareketlerin engellenmesi için değişken hız kontrol cihazının ivme optimizasyonu
etkisine sahip bir kademeli hız ayarı sistemi bulunmalıdır. Bu hız ayarları birçok
uygulamaya uyacak şekilde zaman ve şekil (doğrusal, S eğrisi vs.) bilgisinde yapılabilir.
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Şekil 6’da salınım engelleme sistemiyle ve sistem olmadan değişken hız kontrol cihazı
yokuşları verilmiştir. Hız ayarında yokuşu (siyah, doğrusal) otomatik olarak
ayarlanamaz ve bu nedenle salınım kontrolü operatöre bırakılır.
Bu sistemin en önemli özelliği, salınım anında herhangi bir ölçüm yapılmadan sistem
içerisinde bulunan sürücü ve lojik kontrolör yardımıyla çalışmasıdır. Prensipte, salınım
önleme sistemi (kontrolör) ivmeyi hesaplar ve yükün salınımsız şekilde taşınması için
gereken hızı verir. Bu sistem aynı anda hem araba yürütme, hem de köprü yürütme
ekseninde aktif olarak çalışabilir.
Sistem sarkaç prensibine göre çalıştığından salınımı etkileyen değişken tek faktör yükün
bağlı olduğu halat boyudur. Halat boyu bilgisi enkoder ile sürekli olarak ölçülerek
salınım önleme sisteminin etkisi buna göre düzenlenir (Piriou 2010).

Şekil 6. Salınım engelleme sistemi aktif ve pasif vincin hız-zaman eğrileri
Salınım engelleme fonksiyonu (kırmızı-zaman eğrisi / zaman grafiği) her hareketin
hızlanma ya da yavaşlama profilini tahmini yük konumuna göre gerçek zamanlı olarak
ayarlayarak operatöre yardımcı olur. Bu şemada yalnızca iki profil verilmiştir ancak
uygulamada sonsuz sayıda profil alınabilir.
SİSTEMLERİN İNCELENMESİ
Salınım engelleme sistemleri için ikinci bölümde belirtildiği gibi üç metot olarak
incelenmektedir. Bu metotlar pasif sistem, kapalı çevrim sistem, açık çevrim sistemdir.
Pasif sistemler şekil 7.a ve b’de gösterildiği gibi karmaşık bir halat yapısına ve gerekli
durumlarda hidrolik ile sistemler ile desteklenmesi gerekebilmektedir (URL 1).
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(a)

(b)
Şekil 7. Pasif salınım engelleme sistemi örnekleri

Şekil 7’de de gösterildiği gibi pasif salınım önleme sistemi, normal bir vinç ile
karşılaştırıldığında karmaşık bir yapı oluşturmaktadır.
Kapalı çevrim sistemi olarak tanımlanan salınım önleme sisteminde kamera, sensör gibi
yardımcı elemanlar kullanılarak oluşturulan sistemlerdir. Bu sistemde görüntü işleme,
bulanık mantık, sezgisel yaklaşım gibi metotlar ile birlikte kullanılarak salınım
engellemesi yapıla bilinmektedir (Hyla 2014). Şekil 8’de kapalı çevrim salınım
engelleme sistemi örnekleri gösterilmektedir.

(a)

(b)
Şekil 8. Kapalı çevrim salınım engelleme sistemi

Açık çevrim salınım önleme sisteminde ise vincin hareketlerine kalkış ve duruş hareket
hızı ile kanca yüksekliğine göre salınımı bastırmaya çalışmaktadır. Tambur ya da motor
arkasına bağlanan enkoder yardımı ile yükseklik bilgisi alınarak sistem
oluşabilmektedir. Şekil 9’da programlanabilir lojik kontrol tabanlı açık çevrim salınım
önleme sistemi gösterilmektedir.
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Şekil 9. Açık çevrim salınım engelleme sistemi
SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde salınım engelleme sistemleri arasında çalışmamızda üçüncü metot olarak verilen
açık çevrim sistemi yaygın olarak tercih edilmesi sebebiyle diğer yöntemlere göre daha detaylı
incelenmiştir. Bu üç metot karşılaştırıldığında birinci sistemde mekanik karmaşıklık ve kalıcı
bakım söz konusudur. Uzun ömürlü bir kullanım için bakım maliyetleri kurulum
maliyetlerinin önüne geçebilmesi sonucuna varılmışken, ikinci yaklaşım için yüksek maliyetli
yardımcı sistemler ve olay bazında ayarlama gereksinimi görülmektedir. Sistem sensör,
kamera gibi yardımcı sistemler ile karmaşık bir yapı oluşturabilmektedir. Sisteme etki
edebilecek fiziksel salınımları engelleyebilmek bu yaklaşımda mümkündür. Üçüncü metot
açık ara en basit ve uygulaması en kolay sistem olarak günümüzde tercih edilmektedir. Açık
çevrim çalışan bu sistem birinci ve ikinci sistem ile karşılaştırdığımızda tartışılmaz bir
ekonomik avantaja sahiptir. Ancak sistemde gerçek fiziksel salınım durumunu belirlemek
mümkün olmadığından, sisteme dışarıdan gelen rüzgar, yükün tam dikeyden kaldırılmaması
gibi bir etki neticesinde oluşan salınımı önlemek gibi bir yeteneği olmadığı görülmektedir.
Tüm bu karşılaştırmalar referans alındığında üçüncü yaklaşımın kullanımının daha efektif
olduğu söylenebilir. Genel anlamda bu metotlar ile sistemlerin daha güvenli, verimli ve
tasarruflu olması hedeflenmiştir.
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ÖZET
Şanlıurfa, Fırat ve Dicle nehirleri üzerine inşa edilen, ülkemiz su kaynaklarının % 28,5'ini
sağlayan ve ülke ekonomisinin kalkınmasına büyük katkı sağlayan GAP projesi kapsamında
önemli bir şehirdir. Bu çalışma ile Şanlıurfa’da düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olasılıklı
taşkın alanlarının belirlenmesi, erken uyarı sistemleri ve önlem paketlerinin kurulması için
gerekli verilerin toplanması ve benzeri çalışmalar için altyapı oluşturulması planlanmıştır. Bu
çerçevede, Şanlıurfa il merkezinde bulunan Karakoyun deresinin ekonomik, sosyal ve
çevresel riskli alanlarının tespiti taşkın risk analizi kullanılarak yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Taşkın; Taşkın Risk Analizi; HEC-RAS; Arcgis
ABSTRACT
It is aimed to identify the risk situations of Karakoyun stream, which is in the center of
Şanlıurfa province, by using flood risk analysis for determination economic, social and
environmental risky region. Because, the Şanlıurfa province is an important city within the
scope of the GAP project, which is built on the Euphrates and Tigris rivers, which provided
28.5% of the water resources of our country and contributes greatly to the development of the
country's economy. It is determined some of the low, medium, high and too high probability
flood areas for Şanlıurfa province, to collect the necessary data for the establishment of early
warning systems and precaution packages and to provide the infrastructure for the study on
this subject.
GİRİŞ
Doğal afetlerden biri olan taşkınlar, diğer afetlere göre %40 gerçekleşme oranı ile ilk sırada
yer almaktadır. (NatCatSERVICE, 2016; EM-DAT, 2016). İklim-hava kaynaklı oluşan doğal
afetler arasında sel-taşkın afeti dünya üzerinde en fazla insan hayatını etkileyen, maddi ve
manevi zarar veren afetlerdendir (UNISDR ve CRED, 2015). Gerek meteorolojik nedenlerden
kaynaklı, gerekse beşeri faktörler ile çarpık şehirleşmenin sonucunda yok olan ekosistemden
ötürü taşkın afeti daha sık meydana gelmekte ve bir çok kentte yetersiz alt yapı planlaması ile,
o şehirde yaşayanların sele maruz kalarak, maddi ve manevi kayıplara neden olmaktadır
(IPCC, 2012). Bu çalışmada Şanlıurfa merkez ilçe sınırlarında yer alan, gerek konumu,
gerekse geçmişten günümüze uzanan tarihi yapıların varlığı ile büyük bir önem arz eden
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Karakoyun deresinin taşkın risk analizi yapılmıştır. Bölgenin yoğun nüfusa sahip olması,
yapılaşma oranını büyük ölçüde tamamlamış olması açısından, deresinin ekonomik, sosyal ve
çevresel riskli alanlarının tespiti için risk durumlarının taşkın risk analizi kullanılarak
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal
Bu çalışmada Şanlıurfa merkez ilçe sınırlarında yer alan Karakoyun deresinin, hidrolojik
analizleri için gerekli olan meteorolojik, hidrolojik, hidrolik bilgi ve veriler, Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi ve DSİ Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğünden temin edilmiştir.
Karakoyun deresi, batı-doğu istikametinde Şanlıurfa merkez ilçe sınırları içerisinde kalan ve
geçmişten bugüne kadar şehrin en önemli akarsuyu olma özelliğine sahiptir. Derenin yer
aldığı vadi kalker oluşumunda olup, genellikle bahar ve kış aylarında yağışlar ile birlikte
akmaktadır. Yaklaşık olarak 116,42 km2 alanlı olup, en uzun kolu ise 30.454 m mesafededir.
DSİ Şanlıurfa 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Karakoyun deresinde iyileştirmelerin yapıldığı
ve sanat yapılarının düzenlendiği görülmektedir. Karakoyun deresi üzerinde Millet Köprüsü,
Jüstinyen Bendi ve Hızmalı Köprü gibi önemli tarihi yapılar yer almaktadır.

Şekil 1.-Şanlıurfa haritası(https://www.lafsozluk.com-2021)

Şekil 2.Şanlıurfa ili ve su kaynakları-Karakoyun Deresi(Temizsoy-2005 )
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Şekil 3. Çalışma Alanı: Karakoyun Deresi
Metot
Elde edilen hidrolik verileri bir Coğrafi Bilgi Sistem (CBS) programı olan Arc-GIS (10.3)
aktarılarak, Sayısal Yükseklik Modelleri (SYM) oluşturulmuştur. Sayısal Yükseklik
Modelleri, HEC-RAS 5.07 programına 1B taşkın analizi için aktarılmıştır. HEC-RAS
programına aktarılan DAM verileri üzerinden dere ile ilgili tüm en kesitler, güzergâhlar vb.
tüm veriler HEC-RAS programında modellenip taşkın analizi gerçekleştirilmiştir. Karakoyun
deresinin Q50, Q100, Q500, Q1000 yıllık taşkın tekerrür değerlerine göre yapılan taşkın analiz
çalışması ile riskli alanda kalan yerleşim yerleri, ekonomik faaliyet alanları ve tarım
arazilerinin tespiti yapılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Taşkın risk analizi değerlendirmelerine göre; geçmiş ve gelecekteki sellerin insan sağlığı,
çevre, kültürel miras ve ekonomik faaliyetler üzerindeki potansiyel olumsuz etkisi; sel etkisi,
yerleşim yeri ve ekonomik sektörlere karşı koruma sağlamak için insanlar tarafından inşa
edilen mevcut altyapılar dikkate alınarak değerlendirildi.
Elde edilen analiz sonuçları incelendiğinde Karakoyun deresinin Q2 taşkın tekerrür debisinde
yapılaşmanın diğer bölgelere göre nispeten daha az olduğu alanda kesitlerin taşkın riski
taşıyabileceği düşünülmektedir. Taşkın analizi için kullanılan diğer debi değerlerinde de
birçok kesitin taşkın riski ile karşı karşıya olduğu tespit edilmiştir. Özellikle bazı alışveriş
merkezlerinin bulunduğu bölgenin oldukça riskli olduğu düşünülmektedir. Bölgenin yoğun
konut ve ticari alanlı olması, nüfus yoğunluğunun fazla olması ve yapılaşmanın tamamlanmış
olması risk faktörünü daha da arttırmaktadır.
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Şekil 4 Q1000 taşkın tekerrür debisinde ticaret alanlarının bulunduğu bölgenin durumu
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan analiz sonucunda Karakoyun Deresinde önemli ölçüde tarım, iskân, ticaret alanı gibi
riskli bölgelerin varlığı tespit edilmiştir. Bu çalışma ile giderek önem kazanan taşkın
konusunun kentsel altyapı ve diğer unsurlar içinde büyük bir öneme sahip olduğu, devamlı
olarak izlenmesi gereken bir durum olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalar ve planlamalarda
bu durumun mutlaka göz ardı edilememesi gerektiği bir realite olarak ortaya çıkmıştır.
Mevcut durum açısından bakıldığında; İzleme, taşkın kontrol tesisleri, riskli alanların
boşaltılması, dönüştürülmesi, rehabilite edilmesi ve erken uyarı sistemlerinin aktif olması
önlem açısında önem arz etmektedir. Gelecekle ilgili karar ve planlamalar açısından
düşünüldüğünde özellikle kentsel alt yapının yeterli kapasitede tasarlanması, imar planları
yapılırken arazi durumu, ticari alanlar, tarım arazileri vb. bir çok farklı etkenin entegre
edilerek yapılmasının daha uygun olacağı düşünülmektedir. Taşkının meydana gelmesinde
özellikle beşeri faaliyetlerin etkisinin dikkat çekecek derecede etken olduğu belirtilerek, bu
konuda toplumu bilinçlendirmek ve taşkın duyarlılığının arttırmak için, Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından ilköğrenim derecesinde erken yaşta eğitimlerin verilmesi, yazılı ve
sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanımının sağlanması farkındalık oluşturacağı
düşünülmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada, bireysel ya da genel karantinanın etkilerini, Covid-19 pandemisinin yayılım
sürecini aşı öncesi ve aşı sonrasını kapsayacak şekilde oyun teorisi kullanarak inceledik. Bunu
yapmak için Türkiye, ABD, İsrail, Rusya ve İngiltere olacak şekilde beş farklı ülke seçtik. Bu
ülkelerin seçilme nedenleri birbirinden farklıdır. Türkiye, Covid-19 sürecini başarılı bir şekilde
yürüten ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından örnek olarak gösterilen ülkelerden biridir. Vaka
sayılarına göre tedbirleri arttırıp azaltma stratejisini benimsemiştir. Aşılamanın başlamasıyla
beraber kademeli bir şekilde 65 yaş ve üzeri kişilerden başlayarak tüm halka aşılamanın
yapılması hedeflenmektedir. ABD koronavirüsle mücadelede ilk başlarda yeterli aksiyonu
gösteremeyip virüsün ülkede hızla yayılmasına sebep olmuş ve dünyada Covid-19 listelerinde
hızlıca ilk sıraya yükselen ülke olmuştur. İsrail her ne kadar pandeminin ilk safhalarında ciddi
bir oyuncu olmasa da aşının bulunmasıyla birlikte neredeyse tüm halkını aşılamıştır. Bu sebeple
aşılamanın etkisini inceleyebilmek adına çalışmamız için iyi bir referans noktası haline
gelmiştir. Rusya ise kendi aşını bulması ve hızla kullanmaya başlaması açısından aşılama
yarışında İsrail ile benzer özellik göstermesinden dolayı seçilmiştir. Bu iki ülke arasındaki en
temel fark ülkelerin nüfusları, nüfus yoğunlukları ve aşılama hızlardır. İngiltere virüsle
mücadelenin ilk evrelerinden sürü bağışıklığı stratejini deneyip, başarısız olmuştur. Bunun
sonucunda ise ülkede virüs hızla yayılmış ve binlerce kişiyi enfekte etmiştir. Böylece İngiltere
sağlık hizmetleri konusunda ciddi sıkıntılar yaşamıştır. Bütün bunlara ek olarak virüs
İngiltere’de mutasyona uğrayıp daha hızlı bir yayılım göstermiştir. Aşının bulunmasının
ardından İngiltere hızla kademeli olarak halkını aşılamaya başlamıştır. Bütün bunlar göz önüne
alındığında İngiltere’de çalışmamız için güzel bir örnek niteliğindedir.
Yukarıda belirttiğimiz sebeplerden dolayı seçilen her bir ülke için günlük vaka sayısı ve test
sayılarının oranlarının ortalamalarını kullanarak getiri matrislerini oluşturduk. Oluşturduğumuz
getiri matrislerinin denge noktalarını bulduk Ayrıca örnek olarak Rusya için oyunu tekrarlı bir
hale getirdik. Böylece, oyuncuların yani insanların pandemi boyunca karantina kurallarını ihlal
etmelerinin ya da kurallara uymalarının virüse yakalanıp yakalanmama üzerindeki etkilerinin
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inceledik. Covid-19 sürecinde karantinanın etkisinin öneminin incelenmesinin yanı sıra bu
çalışma ile birlikte matris oyunlarının pandemi gibi durumlara etkin bir şekilde
uygulanabileceğini göstermiş olduk.
Anahtar Kelimeler: Oyun teorisi; Matris oyunlar; Covid-19; Karantina; Aşılama
ABSTRACT
In this study, we examine the effects of self or general quarantine on the Covid-19 pandemic
spread process with respect to the time period before and after the vaccination by using the
game theory. We select five country as Turkey, USA, Israel, Russia and UK in order to do the
analysis. The selection of reasons of each country are different. Turkey is the one of the most
successful country, that manages Covid-19 process and is praised by World Health
Organization. After Turkey buys the vaccine, the goverment runs the vaccination process
starting from age of 65 and over and targets to vaccine all citizens. USA did not take enough
action in the very beginning of the pandemic so that the virus spreaded all around the country.
Therefore, USA takes the first place in the list related to Covid-19. Israel did not take any
attention in the beginning of the Covid-19 pandemic. However, Israel vaccined nearly all the
citizen after the vaccine released. Therefore, Israel is a good reference point to see the effect of
the vaccine. Russia discovered its own vaccine and started to vaccine all citizens. Russia is
selected due to similarity to Israel. The main differences between Russian And Israel are
population, population density, rate of vaccination. UK chose the strategy of herd immunity in
the beginning of the pandemic but it did not end well. Therefore, the virus got spread all around
the island and infected many citizen so that the healthcare system of UK had some problems.
In addition to these, the virus mutated in UK. By considering these fact about UK, it is another
good example for our study.
We generate the payoff matrices for each country above by using the average of the daily
diagnosis number/number of tests. We find the equilibrium points of these payoff matrices.
Moreover, we make the game repeated for Russia as an example. Therefore, we investigate the
effects of the violation of the quarantine on being infected by the virus. In addition to
investigation of the effects of the quarantine on the pandemic, we also show that matrix games
can be applied for pandemic situations.
Keywords: Game theory; Matrix games; Covid-19; Quarantine; Vaccination
1. GİRİŞ
2019 yılının Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve sonrasında koronavirüs türü
olduğu anlaşılan bir virüs ortaya çıkmıştır. Bu virüs Çin’in gerekli tedbirleri geç alması ve virüs
taşıyıcılarının da gerek ulusal gerekse uluslararası seyahatler yapması sonucu virüs tüm
dünyaya yayılmış ve etkisi altına almıştır. Bu durum 30.01.2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) tarafından küresel anlamda bir acil durum olarak ilan edilmiş ve takip eden günlerde
virüsün resmi adı “Covid-19” olarak duyurulmuştur. Böylece küresel çapta kırmızı alarm
durumuna geçilmiş ve ülkeler kendileri için en hızlı şekilde tedbirleri almaya başlamıştır.
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Alınan bazı tedbirler uluslararası uçuşların durdurulması, ülke sınırlarının kapatılması, sosyal
hayatın kısıtlanması, ulusal karantinalar vb. şeklinde sıralanabilir.
Geçen süre içinde virüsün etkisi hızla artarken bazı bilim insanları virüsü tıbbi anlamda
anlamaya çalışıp, tedavi geliştirmeye çalışırken bir kısım bilim insanları ise virüsün yayılımını
ve etkilerini inceleyebilmek, son bulacağı zamanı tahmin edebilmek için matematiksel modeller
geliştirmeye çalışmışlardır. Örneğin; Ivorra vd. Dünya Sağlık Örgütü ve Çin tarafından
sağlanan verileri kullanarak virüsün yayılımını matematiksel olarak modellemişlerdir [1].
Kucharski vd. Çin ve diğer ülkelerden sağlanan verileri ve stokastik yayılım modelini
kullanarak 2020 yılının Ocak – Şubat ayları için virüsün yayılım sürecini incelemişlerdir [2].
Öte yandan, Hellewel vd. izolasyon ve temasın etkilerini anlayabilmek için bir stokastik
yayılım modeli geliştirmişlerdir [3]. Hu vd. ise virüsün ne zaman son bulacağını tahmin edecek
yapay zekâ uygulamaları yapmışlardır [4]. Savaş ve Çakır, İran’da herhangi bir t anındaki hasta
sayısını kullanarak modifiye edilmiş bir matematiksel model geliştirmiş ve bu modeli
kullanarak elde ettikleri sonuçlar doğrultusunda hem bireysel hem de genel anlamda tedbirlerin
hızlı bir şekilde alınması gerektiği sonucuna ulaşmışlardır [5]. Benzer şekilde, Wang vd.
koronavirüs için matematiksel bir model geliştirmiş ve buna ek olarak epidemiyolojik durumlar
için oluşturulacak matematiksel modellerin temel konseptlerini sunmuşlardır [6]. Caparros ve
Finus yaptıkları çalışmada koronavirüs sürecinde hem bireysel hem de küresel anlamda
işbirliğine gidilmesinin önemini vurgulamışlardır [7].
Özkaya ve İzgi ise 2021 yılında yaptıkları çalışmada karantinaya uymanın enfekte olma ve
olmama üzerindeki etkilerini birinci dalganın üç farklı evresi için oyun teorisi kullanarak
incelemişlerdir [8]. Çalışmalarında Güney Kore, İtalya ve Türkiye olmak üzere üç farklı örnek
ülkenin birinci dalgasının başlangıç, yayılma ve son olarak adlandırdıkları üç evresinde,
kişilerin gerek bireysel gerek genel karantina kurallarına uymaları ya da uymamaları halinde
virüse yakalanma durumlarındaki getirilerini göstermişlerdir. Ayrıca, bu ülkelerin durumlarının
her bir aşaması için matris oyunları oluşturup en iyi stratejinin karantinaya uymak olduğu
sonucunu sunmuşlardır. Diğer bir deyişle, oyuncuların en yüksek getiriye sahip olduğu
seçeneğin her iki oyuncunun da karantina kurallarına uyduğu durumda ortaya çıktığını
göstermişlerdir. Buna ek olarak, kişilerin pandemi süreci boyunca karantina kurallarını ikinci
kez ihlal etme durumunu tekrarlı oyun şeklinde modelleyip, bu oyununda denge noktasını
sunmuşlardır. Denge noktası ilk oyunlarda olduğu gibi karantinaya uymanın en iyi seçenek
olduğunu göstermişlerdir. Yukarıda verilen örneklerin yanı sıra Covid-19 pandemisi ile ilgili
literatürdeki çalışma sayısının gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Bu çalışmaların sonucunda
virüsün yayılımı ile ilgili güçlü tahminler yapılmaya başlanmıştır.
Öte yandan, pandeminin başından bu zamana kadar geliştirilen matematiksel modellerin yanı
sıra tıbbi çalışmalarda sonuç vermiş ve farklı ülkeler tarafından farklı teknikler kullanılarak
virüse karşı çeşitli aşılar üretilmiştir. Bu aşılardan bazıları Sinovac (Çin), Moderna (ABD),
Biontech (Almanya), Sputnik V (Rusya)’dir. Aşı kullanımının temel hedefi insanların hastalığı
geçirme şiddetini azaltmak, hasta kişiler tarafından virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve bir süre
sonra tamamen durdurulmasını sağlamaktır. Bizde bu çalışmamızda, aşı kullanmaya başlayan
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ülkelerden örnek olarak Türkiye, ABD, İngiltere, Rusya ve İsrail’i inceledik. Bu ülkelerin
seçilme nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Türkiye pandeminin başından bu yana virüsle
mücadelede başarılı olmuş ve DSÖ tarafından övülmüştür [9]. Buna ek olarak, diğer örnek
ülkelere göre aşılama yarışına yaklaşık olarak 15 gün geç başlamıştır. ABD ilk zamanlarda
virüs için gerekli tedbirlere önem vermemiş ve virüsün ülke boyunca yayılmasına neden
olmuştur. Bunun doğal bir sonucu olarak Covid-19 listelerinde gerek vaka gerek ölüm
sayılarında hızlı bir şekilde ilk sıraya yerleşmiştir. İngiltere pandemi başında sürü bağışıklığı
stratejisini benimsemiş ve hızla artan vakalar sonucunda bu kararından vazgeçmiştir. Fakat
başta benimsenen bu strateji hatalı olduğu için çok sayıda kayıp vermiş ve ülke içinde salgının
yayılmasına sebep olmuşlardır. İsrail pandeminin başından bu yana çok fazla dikkat çekmeyen
bir ülke olmasına rağmen aşının bulunmasıyla birlikte bütün halkını en kısa sürede aşılamaya
başlamıştır. İsrail’in nüfusunun incelediğimiz diğer ülkelere kıyasla az olduğu için aşılama çok
hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Rusya ise kendi aşını bulmasıyla beraber hızla kademeli bir
şekilde halkını aşılamaya başlamıştır.
Aşının bulunmasıyla beraber genel olarak vaka sayılarının azalacağı ve pandeminin durmasa
bile durağan bir döneme girmesi beklenmektedir. Biz de bu çalışmamızda, seçtiğimiz ülkelerde
aşılama sürecinin başlamasıyla beraber vaka sayılarındaki düşüş beklentisinin gerçekleşip
gerçekleşmediği, virüse yakalanma olasılığındaki değişimi ve karantinanın hala önemli olup
olmadığı sorularına oyun teorisi yardımıyla cevap aramayı hedeflemekteyiz. Bunun için
öncelikle, her bir ülkede yaşanan son dalga için elde ettiğimiz verileri aşı öncesi ve sonrası
dönem şeklinde iki farklı sınıfa ayırdık. Daha sonra bu verileri Özkaya ve İzgi’nin
çalışmalarında verdiği formülde kullandık, yani günlük test/vaka oranlarının ortalamalarını
hesapladık [8]. Daha sonra elde ettiğimiz bu veriler üzerinden ülkeler için aşı öncesi ve aşı
sonrası durumları temsil eden matris oyunları kurduk ve sonuçlarını inceledik
Çalışmanın devamı şu şekildedir: İkinci bölümde çalışma için gerekli teorik altyapı
sunulmuştur. Üçüncü bölümde ise Türkiye, İngiltere, ABD, İsrail ve Rusya örnek ülkelerinin
aşı öncesi ve aşı sonrası durumları analiz edilmiştir. Son bölümde ise sonuçlar sunulmuştur.
2. KARANTİNA ETKİLERİNE OYUN TEORİSİ YAKLAŞIMI
Bu bölümde oyun teorisi ile ilgili temel kavramlar sunulacak ve ardından örnek olarak seçilen
ülkeler için getiri matrislerinin girdilerini oluştururken kullanacağımız önemli bir formüle yer
verilecektir. Daha sonra her bir ülke için aşı öncesi ve sonrası durumlar ayrı ayrı ele alınacaktır.
Tanım 1. (Bir Oyunun Normal Formu) [10] Sıfır toplamlı bir oyunun stratejik formu, diğer
bir deyişle normal formu,
1. 𝑃𝑃 boş olmayan ve I. oyuncunun stratejilerini içeren küme,
2. 𝑄𝑄 boş olmayan ve II. oyuncunun stratejilerini içeren küme,
3. 𝐴𝐴, 𝑋𝑋 × 𝑌𝑌 üzerinde tanımlı reel değerli bir fonksiyon olmak üzere,
(𝑋𝑋, 𝑌𝑌, 𝐴𝐴) üçlüsü ile tanımlanır.
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Tanım 2. (Tekrarlı Oyun) [8] Bir oyunun art arda defalarca oynanması sonucunda oluşan
oyunlar bütününe tekrarlı oyun denir. Eğer tekrar sayısı sınırlı ise sınırlı tekrarlı oyun, sınırsız
ise sınırsız tekrarlı oyun denir.
Tanım 3. (Nash Dengesi) [11] Eğer bir strateji diğer stratejilere karşı en iyi karşılık ise bu
ikiliye saf Nash denge noktası denir.
Bu tanımlara ek olarak, oluşturacağımız oyunların getiri matrislerinin girdilerini elde etmek
için kullanacağımız formül aşağıdaki gibidir [8]:
𝑛𝑛

1
𝑑𝑑𝑖𝑖
𝑝𝑝 = �
𝑛𝑛
𝑡𝑡𝑖𝑖

(1)

𝑖𝑖=1

𝑝𝑝: 𝐾𝐾𝐾𝐾ş𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑑𝑑𝑖𝑖 : 𝑖𝑖. 𝑔𝑔ü𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤ş 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑘𝑘ş𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑡𝑡𝑖𝑖 = 𝑖𝑖. 𝑔𝑔ü𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑛𝑛 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑙𝑙𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎ş𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑔𝑔ü𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝐴𝐴ş𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎: 𝑏𝑏𝑏𝑏ş𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙ç − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)
𝑝𝑝′ = 𝐾𝐾𝐾𝐾ş𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜ğ𝚤𝚤, 𝑝𝑝′ = 1 − 𝑝𝑝
Bu tanımlar ve formüllerin ardından her bir ülke için hem aşı öncesi hem de aşı sonrası verileri
denklem (1)’de kullanarak getiri matrislerini oluşturacağız. Getiri matrislerinin oluşturulma
aşamaları şu şekildedir:
strateji
kümeleri
iki
elemandan
oluşmaktadır:
1. Oyuncuların
′
𝑄𝑄: 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢, 𝑄𝑄 : 𝐾𝐾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 olmak üzere 𝑆𝑆 = {𝑄𝑄, 𝑄𝑄 ′ }.
2. 𝑄𝑄 stratejisi için getiri Denklem (1) ile elde edilen 𝑝𝑝′ ve 𝑄𝑄 ′ stratejisi için getiri – 𝑝𝑝
değerleridir.
3. Eğer her iki oyuncuda 𝑄𝑄 stratejisini seçerse, yani (𝑄𝑄, 𝑄𝑄) seçilirse, her iki oyuncunun da
getiri değeri kendilerini enfekte olmaktan korudukları için 𝑝𝑝′ değeri olur.
4. Eğer oyunculardan biri 𝑄𝑄 ′ stratejisini seçerse, diğer bir deyişler karantinayı bozarsa,
olası strateji ikilileri (𝑄𝑄, 𝑄𝑄 ′ ) ya da (𝑄𝑄 ′ , 𝑄𝑄) olur ve bu stratejilere ait getiriler sırasıyla
(𝑝𝑝′ , −𝑝𝑝) ve (−𝑝𝑝, 𝑝𝑝′ ) olur.
5. Eğer her iki oyuncuda karantinayı bozma stratejisini seçerse, oyuncuları karantinayı
bozma getirilerinin değerleri negatif bir şekilde ikiye katlar.
Yukarı verilen adımlar ışığında getiri matrisinin genel halini aşağıdaki gibi yazabiliriz,
Ü𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐴𝐴ş𝚤𝚤Ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = � 𝑄𝑄
𝑄𝑄 ′

𝑄𝑄
𝑄𝑄 ′
(𝑝𝑝′ , 𝑝𝑝′ )
(𝑝𝑝′ , −𝑝𝑝) �
(−𝑝𝑝, 𝑝𝑝′ ) (−2𝑝𝑝, −2𝑝𝑝)

3. UYGULAMALAR
Bu bölümde, örnek olarak inceleyeceğimiz Türkiye, İngiltere, ABD, İsrail ve Rusya için çeşitli
hesaplamalar yapılıp, sonuçlar sunulacaktır. Analizleri yapmak için her bir ülkenin verilen tarih
aralıkları içinde bulunduğu mevcut son dalga göz önüne alınacak ve bu döneme ilişkin veriler
kullanılacaktır.

179

3.1. Türkiye Örneği
Türkiye’nin verilerini incelerken 17.11.2020 – 13.03.2021 tarihleri arasındaki durumu aşı
öncesi, 14.01.2021 – 07.03.2021 tarihleri arasındaki durumu aşı sonrası durum olarak ele aldık
[12]. Aşağıda aşı öncesi ve sonrası durumların getiri matrislerini yukarıda belirttiğimiz adımları
kullanarak oluşturduk ve Nash denge noktalarını bulduk.
𝑄𝑄
𝑄𝑄 ′
� , ���������
� , −0.1077) �
0.8923) (0.8923
𝑇𝑇ü𝑟𝑟𝐴𝐴ş𝚤𝚤Ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = � 𝑄𝑄 (0.08923
𝑄𝑄 ′ (−0.1077, ���������
0.9477) (−0.2154, −0.2154)

𝑄𝑄 ′
� , −0.0588) �
(0.9412
𝑇𝑇ü𝑟𝑟𝐴𝐴ş𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 = � 𝑄𝑄
′
𝑄𝑄
(−0.1177, −0.1177)
Yukarıdaki getiri matrislerinden de görüldüğü üzere hem aşı öncesi durumda hem de aşı sonrası
durumda Nash denge noktalarının (𝑄𝑄, 𝑄𝑄) stratejileri olduğu görülmektedir. Türkiye’nin verileri
için kişilerin enfekte olma olasılıklarının son duruma göre değişimi %-45.37 iken enfekte
olmama olasılığındaki değişim %5.48 olmuştur. Diğer bir değişle, bu ilk sonuçlardan aşının
kişileri korumada etkili olduğu gözlemlenmiştir.
3.2. İngiltere Örneği
İngiltere’yi ele alırken 01.10.2020 – 12.12.2020 tarihleri arasını aşı öncesi dönem, 13.12.2020
– 15.02.2021 arasını ise aşı sonrası dönem olarak bölümlendirdik ve analizini yaptık [12].
Denklem (1) ile gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra aşağıdaki getiri matrislerini aşı öncesi
ve sonrası dönemler için elde ettik.
𝑄𝑄
𝑄𝑄 ′
� , ���������
� , −0.0624) �
(0.9376
0.9376)
(0.9376
İ𝑛𝑛𝑛𝑛𝐴𝐴ş𝚤𝚤Ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = � 𝑄𝑄
𝑄𝑄 ′ (−0.0624, ���������
0.9376) (−0.1248, −0.1248)
𝑄𝑄
𝑄𝑄 ′
� , 0.9300
���������)
� , −0.0699) �
(0.9300
(0.9300
İ𝑛𝑛𝑛𝑛𝐴𝐴ş𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 = � 𝑄𝑄
′
𝑄𝑄 (−0.0699, ���������
0.9300) (−0.1400, −0.1400)
Hem aşı öncesi dönem için hem de aşı sonrası dönem için optimal tercihin (𝑄𝑄, 𝑄𝑄) stratejisi
olduğu görülmektedir. İngiltere örneği için aşı öncesi ve aşı sonrası dönemdeki enfekte olma
olasılıklarındaki değişimin Türkiye örneğine kıyasla daha fazla olduğu göze çarpmaktadır.
Virüse yakalanma olasılığının değişim yüzdesi %12.07, yakalanmama olasılığındaki değişim
yüzdesi ise %-0.8031 olduğu görülmektedir.
3.3. ABD Örneği
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki durumun analizini yaparken 10.01.2020 – 19.12.2020
tarihleri arasını aşı öncesi dönem, 20.12.2020 – 15.02.2021 tarihlerini kapsayan dönemi ise aşı
sonrası dönem olarak belirledik [12]. Bu aralıklardaki verileri kullanarak iki durum için getiri
matrislerini önceki örneklere benzer şekilde oluşturduk.
𝑄𝑄
𝑄𝑄 ′
� , ���������
� , −0.0869) �
(0.9131
0.9131)
(0.9131
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ş𝚤𝚤Ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = � 𝑄𝑄
𝑄𝑄 ′ (−0.0869, ���������
0.9131) (−0.1738, −0.1738)
𝑄𝑄
� , 0.9412
���������)
(0.9412
���������)
(−0.0588, 0.9412
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𝑄𝑄
𝑄𝑄 ′
� , ���������
� , −0.1262) �
(0.8738
0.8738)
(0.8738
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ş𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 = � 𝑄𝑄
𝑄𝑄 ′ (−0.1262, ���������
0.8738) (−0.2524, −0.2524)
Önceki örneklerde olduğu gibi ABD içinde en iyi stratejinin (𝑄𝑄, 𝑄𝑄) stratejileri olduğu açıktır.
Yani oyuncuların pandemi boyunca karantina kurallarına uymaları oyuncuların avantajına bir
durumdur. Öte yandan, kişilerin virüse yakalanma ve yakalanmama olasılıklarındaki değişim
yüzdeleri önceki örneklerimize kıyasla daha fazladır. ABD için enfekte olma olasılığındaki
değişim yüzdesi %45.25 iken olmama olasılığındaki değişim yüzdesi ise %-4.31 şeklindedir.
3.4. İsrail Örneği
İsrail örneğini ele alırken15.11.2020 – 18.12.2020 tarihleri arasını aşı öncesi dönem 19.12.2020
– 15.02.2021 arasındaki dönemi ise aşı sonrası dönem olarak belirledik [12]. Bu aralıklardaki
verileri kullanarak ilgili dönemlerin getiri matrislerini aşağıdaki gibi elde ettik.
𝑄𝑄
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���������)
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(0.9729
′
𝑄𝑄 (−0.0271,0.9729) (−0.0541, −0.0541)
𝑄𝑄
𝑄𝑄 ′
� , ���������
� , −0.0782) �
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0.9218)
(0.9218
İ𝑠𝑠𝑠𝑠𝐴𝐴ş𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 = � 𝑄𝑄
𝑄𝑄 ′ (−0.0782, ���������
0.9218) (−0.1565, −0.1565)
Nash denge noktaları oyuncular için en iyi stratejinin (𝑄𝑄, 𝑄𝑄) stratejisi olduğunu işaret
etmektedir. Aşı öncesi ve sonrası dönemler için virüse yakalanmama ve yakalanma
olasılıklarındaki değişim yüzdeleri hesaplandığında sırasıyla %-5.26 ve %188.71 olduğu
görülmektedir. ABD ile İsrail kıyaslandığında ise İsrail’de enfekte olmama olasılığındaki
değişim ABD’nin enfekte olmama olasılığındaki değişimden açık bir şekilde farklıdır.
3.5. Rusya Örneği
Son örnek ülkemiz olan Rusya için aşı öncesi dönem olarak 01.09.2020 – 14.12.2020 aralığını,
aşı sonrası dönem için ise 15.12.2020 – 15.02.2021 aralığını belirledik [12]. Denklem (1)
yardımıyla getiri matrislerinin girdilerini hesapladıktan sonra her iki dönem için de getiri
matrislerini aşağıdaki gibi yazabiliriz:
𝑄𝑄
𝑄𝑄 ′
� , 0.9651
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴ş𝚤𝚤Ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = � 𝑄𝑄 (0.9651
(0.9651
′
𝑄𝑄 (−0.0350,0.9651) (−0.0576, −0.0576)
𝑄𝑄
𝑄𝑄 ′
� , ���������
� , −0.0582) �
(0.9418
0.9418)
(0.9418
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴ş𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 = � 𝑄𝑄
𝑄𝑄 ′ (−0.0582, ���������
0.9418) (−0.0700, −0.0700)
Rusya örneği içinde Nash denge noktasının (𝑄𝑄, 𝑄𝑄) stratejileri üzerinde olduğu görülmektedir.
Virüse yakalanma ve yakalanmama olasılıklarındaki değişim yüzdeleri hesaplandığında
sırasıyla %66.17 ve %-2.4 olarak bulunur.
3.5.1. Tekrarlı Oyun Örneği
Bu bölümde ise örnek olarak Rusya için aşı sonrası dönemdeki oyunu tekrarlı oyun haline
getireceğiz. Diğer bir deyişle, oyuncuların ilk oyunu tamamlayıp aynı şartlar altında oyunu
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tekrar oynaması durumundaki getirilerini inceleyip, tekrarlı oyunun Nash denge noktasını
hesaplayacağız.
Aşı sonrası dönem için Rusya’nın getiri matrisi yukarıda 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴ş𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤 olarak verilmiştir. Bu

matrisi kullanarak tekrarlı oyun için getiri matrisi 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐴𝐴ş𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝚤𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠2 aşağıdaki gibi elde edilir

(detaylı bilgi için [8], [13]):
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Yukarıdaki getiri matrisinden görüleceği üzere Nash denge noktası (𝑄𝑄𝑄𝑄, 𝑄𝑄𝑄𝑄) stratejisidir. İlk
durumda (𝑄𝑄, 𝑄𝑄) seçmeleri gerektiğini önceki durumda göstermiştir. Bu oyunda da oyuncuların
ikinci kez tercih yapmaları durumunda yine (𝑄𝑄, 𝑄𝑄) stratejisini seçmeleri gerektiği
anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle, oyuncuların mümkün olduğunca karantina kurallarına
uymaları gerektiği sonucuna ulaşılır. Tekrar sayısı arttığında karantina kurallarına uymanın
getirisi tekrar miktarıyla doğru orantılı bir şekilde pozitif yönde artarken karantina kurallarına
uymamanın getirisi tekrar sayısıyla doğru orantılı bir şekilde negatif yönde artacaktır.
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, karantinanın aşı öncesi ve sonraki süreçte Covid-19'un kişilerin enfekte olup
olmama durumu üzerindeki etkilerini inceledik. İlk olarak, konuyla ilgili analizlerin
yapılabilmesi için gerekli tanımları ve getiri matrisinin girdilerinin oluşturulmasında kullanılan
formülü sunduk. Daha sonra Türkiye, İngiltere, ABD, İsrail ve Rusya için verileri aşı öncesi ve
aşı sonrası dönem olarak sınıflandırdık. Bu verileri ilgili formül yardımıyla her bir ülkenin aşı
öncesi ve aşı sonrası dönemleri için getiri matrislerini oluşturup, Nash denge noktalarını
bulduk. Yaptığımız analizler sonucunda Nash denge noktalarının her bir ülkenin aşı öncesi ve
aşı sonrası dönemleri için karantinanın korunmasını temsil eden stratejiler olarak ortaya çıktığı
sonucuna ulaştık. Bu hesaplamaların sonucunda da aşı öncesi veya aşı sonrası dönem fark
etmeksizin bireysel ya da genel karantina kurallarına uymanın en iyi seçenek olduğunu oyun
teorisi açısından gösterdik.
Bu çalışmanın dikkat çekici bir diğer noktası ise ülkelerin aşı öncesi ve aşı sonrası dönemlerde
virüse yakalanma ve yakalanmama olasılıklarındaki değişim yüzdelerinde görülmektedir.
Aşılanmanın başlamasıyla beraber enfekte olma olasılığındaki değişim yüzdeleri sıralaması
aşağıdaki gibidir:

𝑇𝑇ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 < İ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 < 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠𝑦𝑦𝑦𝑦 < İ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
Bu sıralamanın bu şekilde çıkması üzerindeki faktörler arasında şunları sayabiliriz; aşılamaya
başlama tarihi, aşılanan kişi sayısı, nüfus, rasyonel olmayan davranışlar vb. Erken aşılamaya
başlayan ve aşılanan kişi sayısının çok olduğu ülkelerde enfekte olmama olasılığının daha
yüksek olması gerektiği açıktır. Bu sıralamada dikkat çeken iki ülke göze çarpmaktadır, İsrail
ve Türkiye. İsrail diğer örnek ülkelere kıyasla daha az nüfusa sahip olması ve aşılamanın halkın
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büyük bir kısmına yapılmış olmasına rağmen enfekte olma ihtimali artış göstermiştir. Bu durum
insanların aşıya güvenerek daha rahat bir davranış sergiledikleri şeklinde açıklanabilir, yani
davranışsal bir durum göze çarpmaktadır. Bu durum insanların rasyonel bir şekilde
davranmayıp tedbirleri gevşetmesi şeklinde de açıklanabilir. Ayrıca, mutant virüsün daha hızlı
yayılması ve bulaşıcı özelliğinin daha fazla olması sebebiyle vaka sayıları hızla artmış ve
insanların virüse yakalanma olasılıklarının artışında önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Öte
yandan Türkiye’de ise aşılama diğer örnek ülkelere kıyasla geç başlamasına ve az kişiye
uygulanmış olmasına rağmen, ilgili tarih aralıklarında enfekte olma olasılığında azalma
yaşandığından daha iyi bir sonuç gözlemlenmiştir ve enfekte olma olasılığı neredeyse yarıya
düşmüştür.
Öte yandan enfekte olmama olasılıklarının değişim yüzdelerini sıraladığımızda ise sıralama şu
şekildedir:
İ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 < 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 < İ𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 < 𝑇𝑇ü𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
Bu sıralamayı şöyle yorumlayabiliriz; aşılama başladığından bu yana virüse yakalanma riskinin
en çok değiştiği ülke İsrail’dir. Yani insanların aşıya güvenerek sergilediği rasyonel olmayan
davranışlar sonucunda virüse yakalanmama olasılığı aşı öncesi duruma göre değişim %-5.26
olmuştur. Öte yandan Türkiye’de ise durum neredeyse tam tersi bir şekilde %5.48 olarak
gözlenmektedir. Bu ülkeler kıyaslandığında en dikkat çeken ülkenin Türkiye olduğu
görülmektedir. Bunun nedeni, diğer ülkelere kıyasla aşılamanın en geç başladığı ülke
Türkiye’dir. Diğer dört ülkede aşılama başlangıç tarihleri hemen hemen aynıdır. Türkiye bu
aşılama yarışına 15 gün geç katılmıştır. Göze çarpan sonuçlardan bir diğeri ise Türkiye’nin
aşılama yarışına geç katılmasına rağmen olumlu anlamda büyük değişimin yaşandığı
ülkelerden biridir. Bunun sebebi olarak devletin aldığı sıkı tedbirler düşünülebilir. Diğer
ülkelere göre kısıtlamalarda daha geç gevşemeye gidilmiştir.
Analizler için kullanılan veriler her bir ülkenin son dalgasının başlangıç tarihinden itibaren
alınmıştır. Aşılama süreçleri ise ya son dalganın başlarında ya da son dalga pike ulaşmadan
başladığı için diğer bir deyişle vaka sayılarındaki artış hızla artarken başladığı için etkilerini net
olarak gözlemek için henüz yeterli vakit geçmemiştir. Bu sebeple aşının etkisini analizlerde tam
ve net bir şekilde görememekteyiz.
Bu veriler göz önüne alındığında ortaya çıkan sonuç; aşılamanın etkilerinin kısmen de olsa
görülmeye başladığı gerçeğidir. Fakat aşılamanın erken başladığı ülkelerde insanların aşıya
güvenerek bireysel tedbirlerini azaltmaları sonucunda virüse yakalanma olasılıklarında artış
gözlenmiştir. Öte yandan aşılamanın diğer örnek ülkelere göre daha geç başladığı Türkiye’de
ise durum tam tersini göstermektedir, yani tedbirlere uyulduğu için virüse yakalanma
olasılığında düşüş gözlenmiştir. Karantina kurallarını uyulması ve aşılanan kişi sayısının
artması sonucunda virüse yakalanma ve yakalanmama yüzdelerinde olumlu yönde ciddi
değişimler yaşanacaktır. Diğer bir deyişle, son dalgaların tamamlanması ve aşılanan kişi
sayısındaki artış aşının etkilerinin görülmesi açısından önemli bir referans noktası olacaktır. Bu
kadar kısa sürede virüse yakalanmama olasılığındaki Türkiye için %5.48 civarında bir değişim
yaşanması bunu destekler niteliktedir. Benzer şekilde virüse yakalanma olasılığında Türkiye
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için %-45.37 kadar bir azalmanın yaşanması aşının bu kadar kısa sürede bile etkili olduğunu
göstermektedir.
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ABSTRACT
Along with the present study, the nature tourism potential of Ağrı province is discussed.
Nature tourism and bio-tourism are the rising values of today. Nature tourism types compete
with history and marine tourism. Ağrı province and its surroundings are of the most
remarkable regions of the world and Turkey with respect to the nature tourism potential. The
region is well-known for its historical values such as Mount (Ağrı) Ararat, Ishak Pasha
Palace, Meteor Pit, Noah's Ark etc., therefore continuing to attract people. Not limited to the
historical places, activities such as climbing, festivities, plateau days and camping days can be
done on Mount Ararat. However, winter tourism can be improved by establishing ski and hot
spring facilities in suitable areas in the region. Water sports can also be considered as another
important opportunity for the region. Also, ice caves and water sinks in the region are rare
natural formations in the world.
In addition to the non-biotic and historical places in the region, thousands of plant species
exhibiting a wide distribution are waiting to be introduced. Furthermore, it is possible to see
and examine many invertebrate species and vertebrate animals including mammals, reptiles
and fish in the region. Of those species, there are some endemic species. One of the hidden
beauties of the region is ornithotourism (bird tourism) which is one of the bio-tourism types.
The region of Ağrı has the appropriated areas for this type of tourism which is very curious in
the world. Doğubeyazıt Reeds, Lake Balık and Sarısu Reeds are the most important of these
points. In this context, the regions can be supported by organizing bird watching days.
Tourism can be diversified in all seasons of the year and subsequently important economic
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input can be provided but this requires good planning, appropriate infrastructure, trained staff
and effective publicity.
Keywords: Ağrı, Mount Ararat, Ishak Pasha Palace, Meteor Pit, Noah's Ark
INTRODUCTION
The biogeographers led by Sclater and Wallace in the 19th century divided the world into six
major regions in terms of plant and animal assets. These terrestrial regions are separated from
each other by seas, deserts or mountain ranges and are isolated significantly. In these
arrangements, the western region where Anatolia is located is called Palearctic (Paleoarctic)
(Şişli, 1996; Demirsoy, 1996; Kiziroğlu, 2001; Akman, 1993).
Regarding root of the word, Pale or Paleo means old, aged, Arctic means “in the north”,
“north” and “northern hemisphere”. With respect to its history, the oldest and the most
civilized lands on the earth are the Palearctic part of Anatolia. The regions where the
transition from hunter gathering to settled life are experienced in this geography. Plants and
animals were first domesticated here. Thus, it can be concluded that it is no coincidence that
these areas are called “Palearctic”, which means the oldest lands in the world. The presence of
the remains of the oldest civilizations in Anatolia is a result of this situation.
The Palearctic Region is divided into four sub-regions. Anatolia has less than three of these
sub-regions. In fact, it is not common region in the world that such a small piece of land
contains such different environments. These lands are deemed as a bridge between Europe,
Asia and Africa. Anatolia has different living environments such as Mount Ararat at 5137
altitude from the deep seas. These conditions cause habitat and biodiversity. Turkey alone is
almost as rich as Europe and the Middle East in terms of biodiversity (Kiziroğlu, 2004; Yarar
and Magnin, 1998, Anonymous, 1993). With its untouched nature and unique characteristics,
the Eastern Anatolia Region has a special place in Anatolian biodiversity. There are many
plant and animal species found only in this region in the world (Eken et al., 2006). The
province of Ağrı is also in a special position in terms of its natural structure and habitat
characteristics. Dogubeyazıt Reeds, Lake Balık and Murat River are habitats of rare bird
species as well as many wild animals. Trout living in high mountain lakes and cold waters in
the region are of high quality which can be found in very few places in the world (Ural, 1997;
Adızel, 2002; Durmuş and Adızel, 2008).
The province of Ağrı and its surroundings are popular with tourism due to the both geological
formations and biodiversity. Besides historical and cultural values, nature tourism is gaining
momentum in the region day by day (Kiziroğlu et al., 2010; Alpaslan, 1998; Güner, 1986;
Kılıç, 1987; Sadi, 1985).
BIODIVERSITY
The province of Ağrı has a remarkable richness in terms of its biological, historical, cultural
and geographical diversity. However, due to lack of forest and high bush formation, the
regions causes disadvantages for bird and mammal species but the disadvantage has
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disappeared as the province exhibits different habitat types. Volcanic mountains, streams,
valleys, reeds, lakes and dams are the most important habitat types in the area. These habitat
structures are important not only for fauna but also flora.

Figure 1. Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis)
According to the recent reports of fauna and flora studies, the number of plant taxa is
doumented as 1364, out of which 148 species are endemic (Anonymous, 2015). In recent
studies, of the seedless plants, 6 taxa from ferns have been reported. Also, 45 taxa from
macromantar and 2 taxa from mosses and 444 taxa from invertebrates have been
documented for the region (Anonymous, 2015). Moreover, the numbers of fish and
amphibian species have been reported as 24 and 4, respectively, in inland water resources
and lake ecosystems of the region. Also, there are ideal habitats for reptile and mammal
species in the province where volcanic rock structures and steppe formations are dominant
(Durmuş et al., 2007). The numbers of identified reptile and mammal species were as 32 and
38, respectively in the province. The number of bird species identified or observed in the
province is 102. Of these species, 11 were identified as native, 89 as summer migrants, 1 as
winter visitors and 1 as transit migratory species.
According to the IUCN status of the identified species, 1 was found to be under Endangered,
3 were under Near Threatened and 98 were at low risk (LC = Least Concern (Durmuş et al.,
2007, Anonymous, 2015).
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Figure 2. Apollo Butterfly (Parnassius apolla)

Caucasian Rock Agama
(Paralaudakia caucasia)

Grass snake (Natrix natrix).
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Three-lined lizard (Lacerta media)

Snake-eyed lizard (Ophisops elegans)

Figure 3. Some reptile species in area.

Long-eared Owl (Asio otus)

Little Owl (Athene noctua)

Armenian gull (Larus armenicus)

Armenian gull (Larus armenicus)
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White Stork (Ciconia ciconia)

White Stork (Ciconia ciconia)

European Bee-eater (Merops apiaster)

Eurasian Hoopoe (Upupa epops)

Common Starling (Sturnus vulgaris)

Common Pochard (Aythya ferina)
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Northern Lapwing (Vanellus vanellus)

Spur-winged Lapwing (Vanellus spinosus)

Little Ringed Plover (Charadrius dubius)

Cattle Egret (Bubulcus ibis)

Black-crowned Night-heron (Nycticorax
nycticorax)

Great Egret (Ardea alba)
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Black-winged Stilt (Himantopus himantopus)

Black-winged Stilt (Himantopus himantopus)

Lesser Kestrel (Falco naumanni)

Long-legged Buzzard (Buteo rufinus)

Egyptian Vulture (Neophron percnopterus)

Common Wood-pigeon (Columba palumbus)
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Common Stonechat (Saxicola torquatus)

Caspian turtle (Maurmys caspica)

Figure 4. Birds diversity of Ağrı Province
Mount (Ağrı) Ararat and Noah's Ark
Mount Ararat is a magnificent mountain that inspires legends and tales. It is more majestic
than all the mountains you know and has a height of 5137 meters. It is the highest mountain
of Turkey and Europe. It is a place where glaciers can never be missing and the biggest
glaciers settle in the country.
Mount Ararat is a charisma that forces everyone to see it as a poet, writer, painter, a source of
inspiration that makes you a photographer at worst every time you encounter, and the owner
of the landscapes that surprise you every day.
Mount Ararat, which was included in the National Park in 2004, has the splendor that will
fascinate many people. Many people who see Mount Ararat for the first time have a sense of
nothingness and have difficulty hiding their excitement. Whatever you write for Mount
Ararat, you realize that words are inadequate and sentences are always full of gaps.
Mount Ararat is one of the rare areas whose natural features have survived to the present day.
It is the shelter of many plants and wild animals. Volcanism, glaciers, climbing, winter sports,
photography, biodiversity activities and many other activities have the potential to be carried
out.
Noah's Flood is thought to be the second beginning of mankind in the world. The place where
Noah's Ark was placed after the withdrawal of water is considered to be Mount Ararat. Some
researchers are looking for traces of the ship in the summit glaciers. There are even those who
express their findings. Moreover, another idea is that the ship landed on the plain. An area in
the appearance of ship remains is shown as evidence. Noah's Ark Museum established by an
entrepreneurial group in Hong Kong receives one million visitors a year. Moreover, it is wellknown that this city has no connection with the event. Just imagine that a potential of visitors
to a museum to be built on the slopes of Mount Ararat.
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Figure 5. Mount Ararat

Figure 6. Important natural values map of Ağrı province
According to scientific reports, the second largest meteorite falling to the world is located in
the Meteor Pit within the boundaries of Ağrı. Meteor Pit is located within the boundaries of
Mount Ararat National Park and also within the boundaries of Doğubeyazit Reeds. The
ground collapsed due to impact in a flat area.
If the celestial stone which is currently covered with soil is exhibited, it is obvious that
enthusiasts from many parts of the world will flock to the region just to see this stone. It is
essential to build a museum-style building and make this value visible. This gem is a world
heritage site. Conservation and exhibition must be ensured.
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Figure 7. Meteor Pit

Figure 8. Autumn in the Dogubeyazit Reeds
Wetlands are the areas where the highest amount of organic matter is produced after the
forests and where the most organisms live. There are wetlands in many places within the
borders of the province. The most important of these wetlands is Doğubeyazıt Reeds. The
reeds are located to the south-west of Mount Ararat. It is the buffer zone and flood plain of
Mount Ararat.
The reeds have the status of protection as wetlands. Important Bird Area (IBA) and Important
Nature Area (KBA) status are also available. The area is fed with the waters of Mount Ararat,
Mount Aras and Mount Tendürek. The continuation of the reeds is within the borders of Iran.
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Here is considered as an important biodiversity point. it hosts various wild animal species
especially birds. herein, there are reeds, wet meadows, lake mirrors and river habitats.
In addition, the water sink where the water goes underground is interesting. The area is under
intense of human pressure. Drying works lead to weakening of wetland character and habitat
contraction. This valuable area can be developed and evaluated in terms of ornithotourism
(bird tourism).
Tendürek Mountain and Thermal Springs
Tendürek Mountain Volcanism is a natural geology laboratory for people interested in these
subjects with its secrets regarding geology. Interesting rock formations have formed an
isolated area for many plants and animals. This diversity can be followed with the excursion
routes for the interest groups. Here is included in Important Nature Area (KBA) status. Within
the volcanism, alternative activities such as walking, mountaineering and photography can be
performed with Biotourism.
As a general result of the fault lines, there are many thermal springs in the region. This natural
wealth is very prominent on the northern slopes of Tendürek Mountain and especially in
Diyadin district. However, since there is no professional enterprise in the region, this
opportunity cannot be evaluated. Hot water has started to be used in heating and greenhouse
production. A modern thermal facility will provide significant increases in the number of
tourists in Ağrı.
Sarısu Reeds and Süphan Mountain
The fourth highest mountain is Suphan Mountain in Turkey with its 4058 meter-height. The
northern parts of Mount Süphan are located in the Patnos district of Ağrı. Mountain is deemed
to be in Wildlife Development Area status. This volcanic mountain is also quite majestic.
There are glacial and glacial lakes on top. It is an area for climbing, hiking, winter sports and
many other activities. The biodiversity potential and photogenicity of the mountain are very
high.

Figure 9. Süphan Mountain from Sarısu Reeds
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Sarısu Plain with a flooed plain characteristic is located in the north of Mount Süphan. Lake
mirrors, reeds, wet meadows are important habitat types in this ecosystem. It has Wetland
status, Important Bird Area (IBA) and Important Nature Area (KBA). During spring, the
fields turn into a flower garden and host for birds and many other wild animals. It is also
known that cranes breed herein, which make the area valuable for botanical tourism and
ornithotourism.
Lake Balık
Lake Balık is located at a beautiful place at the summit of Aras Mountains. The lake is
evaluated in important Bird Area (IBA) and Important Nature Area (KBA) status and
Wetland status. The population of red-spotted trout (Salmo trutta labrax) living naturally in
the lake is quite high. Unfortunately, there are no facilities to spend time and taste fish here.
Velvet scoter (Melanitta fusca), the bird of high mountain lakes, breeds in the area. In
addition to velvet scoter, at least 84 bird species have been identified and reported for the
region (Durmuş and Adızel 2008).

Figure 10. Lake Balık.
Murat River and Ağrı Plain
The Murat river streams from the springs of the mountains to the plain. Afterwards, it
becomes a river with the streamlet and creeks joining, flooding to the plains in rainy seasons.
During this period, the whole Ağrı plain is fully equipped with colourful flowers.
The riverbed expands from time to time into reeds, hosting many and various organisms,
especially birds and fish. Although it is a very ideal area for rafting and many other water
activities, it cannot be said that this opportunity is sufficiently exploited.
Ice Caves
Another interesting natural beauty in the region is the formations called “Ice Cave“. These
caves are naturally ice and cold. These caves do not need air conditioning especially in
summer heat. The location of numerous caves is generally known only to local people and
does not contribute much to tourism. Lighting, organizing and introducing a suitable cave will
make a significant contribution to the tourism destination of the province.
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Winter and Highland Tourism
The plateau tradition in many parts of the region, including the skirts of Mount Ararat and the
vicinity of Lake Balık at the summit of Mount Ararat, has been maintained since the past.
A specific area can be assessed for the plateau tourism with festivals which have potential to
draw attention of the people and the world. One of the most important tourism potentials that
cannot be utilized in the region is snow and winter. A ski resort will be will undoubtedly and
unquestionably ideal for the highest mountain in the country. For that reason, a modern ski
resort with an appropriate planning will be a world-class event with high returns.
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS
Mount Ararat and İshak Pasha Palace, two powerful figures keep the province of Ağrı at an
important point in world tourism. Many visitors come to the area just to see these two values.
It is also necessary to introduce the world's second largest meteorite and other values. With
the establishment of a Noah's Ark Museum in the world, it will make Mount Ararat the most
deserving place. Moreover, a point where the first snow falls in the earliest season of the
winter and the last cover of the snow should be a unique place for winter sports. With the
effect of volcanism in the region, hot water resources at many points should be brought to
modern facilities.
As can be seen clearly, the Ağrı province is well-blended with many cultural and natural
values, which should be turn into its tourism potential during whole seasons of the year.
Unfortunately, the potential was not assessed regarding tourism with high economic returns
for the region and local people hitherto. We should underline that how many days we can
keep a foreigner coming to the province of Ağrı and how much we can afford to spend
economically. All physical conditions with appropriate infrastructures must be provided
before inviting people to see the tourism potential. In addition, with the trained personnel and
facilities, the problems related to unemployment will automatically disappear.
If a tourist knows in advance where, with whom and how to go, his worries will disappear.
The worries might be eliminated with a good presentation. Consequently, Ağrı province could
become an important tourism center.
Wishing a future visitor to Ağrı should have at least the following sentences in his memo
book:
“Mount Ararat climbing, a magnificent
photosafari and Noah's Ark Museum were
wonderful. The world's second largest
meteorite museum was very interesting.
Birdwatching at Dogubeyazit Reeds was
incredible. I can't forget the taste of the trout
we ate at the restaurant at Fish Lake. Diyadin
hot springs were a healing center. Nature is
very well preserved. The ski resort and Ishak
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Pasha Palace were very nice. The hotel staff
and guides were polite, trained and very
professional. All the people in the world must
see and live these beauties”
As a conclusion;
All of the activities that we imagine to be among the travel notes of people who will visit
Ağrı in the future and more are available in Ağrı. He's just waiting for the courageous
pioneers to get his hands on it. It's not a far-off dream.
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ÖZET
Günümüzde artan insan nüfusunun tarımsal ihtiyacını karşılamak üzere kitlesel büyüklükte
üretimler yapılmaktadır. Üretilen ürünler hızlı bir şekilde hasat edilmesi gerekirken, aynı
zamanda tat ve görünüş olarak da kaliteli olması gerekmektedir. Bu gereksinimleri karşılamak
üzere, günümüzde de halen devam eden endüstriyel tarım uygulamaları kullanılmaktadır.
Fakat endüstriyel tarım uygulamaları, yoğun tarımsal ilaç kullanımı gerektirmesi sebebi ile
birtakım sağlık sorunlarını da meydana getirmiştir. Bu sorunlar nedeni ile son zamanlarda
dünya genelinde, sağlıklı ve sürdürülebilir tarıma olanak sağlayan organik tarım metodu
yaygınlaşarak kullanılmaya başlanmıştır. Organik tarım üretimi yapan ülkeler kendi kendine
yetebilir olmanın yanında, pazara hâkim ülkeler arasında yer almak adına önemli ihracat
başarıları da elde etme gayreti içerisine girmişlerdir. Bu nedenle başta gelişmiş bir takım
ülkeler, organik tarıma yönelik büyük yatırımlar yaparak birçok ülkeye göre önemli pazar
payları elde etmeyi başarabilmişlerdir. Araştırma kapsamında, en büyük organik tarım
pazarına sahip ülkeler, en büyük organik tarım arazisine sahip ülkeler, en fazla organik tarım
üreticisine sahip ülkeler ile organik tarım arazisinde en fazla artış gösteren ülkelerin verileri
dikkate alınmıştır. Elde edilen veriler ile Türkiye’deki organik tarım verileri karşılaştırılmış
olup sonuçlara göre, Türkiye’nin üretim ve ihracat noktasında dünyanın birçok ülkesine göre
oldukça önde olduğu ancak sektördeki öncü ülkelere kıyasla geride olduğu anlaşılmıştır. Buna
rağmen en fazla organik tarım üreticisi bulunan ilk on ülke arasında yer alması, Türkiye’nin
bu sektörde gelişebilme potansiyelinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca Türkiye’de organik
tarıma yönelik uygulanan bazı teşvik ve projeler ile organik tarıma önem verildiği ve
gelecekte bu endüstrinin daha fazla geliştirilmesi için çaba sarf edildiği de görülmektedir.
Araştırma kapsamında hedeflenen; Türkiye’nin organik tarım alanında hangi seviyede
olduğunu belirleyebilmektir.
Anahtar Kelimeler: Dünyada organik tarım, Türkiye’de organik tarım, Organik tarım
sektöründe öncü ülkeler.
ABSTRACT
Today, mass production is made to meet the agricultural needs of the increasing human
population. While the products produced must be harvested quickly, they must also be of high
quality in terms of taste and appearance. In order to meet these requirements, industrial
agriculture practices, which still continue today, are used. However, industrial agriculture
practices have also created some health problems due to the need for intensive use of
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pesticides. Due to these problems, the organic farming method, which enables healthy and
sustainable agriculture, has been widespread and used worldwide recently. In addition to
being self-sufficient, the countries engaged in organic agriculture production have also madean effort to achieve significant export success in order to be among the countries that
dominate the market. For this reason, some developed countries have succeeded in obtaining
significant market shares compared to many countries by making large investments in organic
agriculture. Within the scope of the research, the data of the countries with the largest organic
farming market, the countries with the largest organic farming land, the countries with the
highest organic farming producers and the countries with the highest increase in organic
farming land were taken into consideration. The resulting data with data on organic
agriculture in Turkey, according to the results has been compared, according to Turkey's
production and exports from the world's many countries it is quite ahead but proved to be a
pioneer in the industry behind compared to countries. Despite this, most organic agriculture
producers with take place among the top ten countries, Turkey shows that there is potential to
develop in this sector. In addition, Turkey is also observed that some of the incentives for
organic agriculture, and projects with the emphasis on organic farming and the future of this
industry is making efforts for further development. Within the scope of the research, the
target; Turkey in the field of organic agriculture is to determine what level.
Keywords: Organic agriculture in the world, Organic agriculture in Turkey, Leading
countries in the organic agriculture industry.
GİRİŞ
Organik tarım, taşımış olduğu özelliklerden dolayı dünya genelinde birçok ülke tarafından
uygulanmaktadır. Bu ülkeler organik tarım üretimini, prestijden çok vatandaşlarına sağlıklı
gıdalar sunmak, sürdürülebilir tarımı mümkün kılmak ve elde edilen talep fazlası ürünleri
ihraç ederek gelir elde etmek amacıyla kullanmaktadır. Türkiye de organik tarım üretimi
gerçekleştiren ülkeler arasında yer almaktadır. 35 yıla yakındır sektörde faaliyet gösteren
Türkiye, günümüzde ulaştığı üretim ve ihracat potansiyeli ile dikkat çekmektedir. Çalışma ile
Türkiye’nin sektörde nasıl bir gelişim gösterdiği belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca organik
tarım alanında bazı ülkelerin neden ön plana çıktığı, bazılarının da neden gereken verimi
alamadığı kısaca araştırmaya konu edilmiştir. Çalışmanın, başta organik tarım üretimi yapan
çiftçiler ve bu gıdaları tüketen bireyler için fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Organik Tarım
Organik tarım, insan sağlığı ve gıda güvenliği için önem teşkil etmesi nedeni ile hakkında
birçok araştırma ve tanımlama yapılmıştır. Bu tanımlamalar farklı kurum veya kişiler
tarafından yapılmış olsa da hepsi aynı noktaya çıkmaktadır. Organik tarım, insan sağlığı ile
doğal çevreye zarar verecek ilaçların kullanılmadan, ürünün nihai tüketiciye ulaşmasına kadar
her aşaması kontrol altında tutulan sertifikalı üretim yöntemidir (T.C Tarım ve Orman
Bakanlığı, t.y). ABD tarım bakanlığı USDA’nın yapmış olduğu tanımlamaya göre ise; tarla içi
kaynakların dönüşümünü destekleyen, ekolojik dengeyi destekleyen ve biyolojik çeşitliliği
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koruyan bir dizi kültürel, biyolojik ve mekanik yöntemin uygulanmasıdır (United States
Department of Agriculture, 2015). Tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere organik tarım,
hasat öncesi ve sonrası tarımsal ilaç kullanımını reteden bir üretim modelidir. Endüstriyel
tarıma alternatif olarak geliştirilen bu model, sağlıklı ve sürdürülebilir tarıma olanak sağladığı
için son zamanlarda önemini arttırmıştır. Ayrıca mekanik teknolojiler için(insan gücü yerine
kullanılabilen pulluk, çapa, tohumlama, vb. araçlar) uygun kullanım imkânı sağlaması nedeni
ile gelecekte tarımsal ürün ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayacağı düşünülmektedir.
Endüstriyel tarım ile benzer özellikleri taşıyan(Sağlıklı ve sürdürülebilir olması) birtakım
tarımsal üretim yöntemleri daha mevcuttur. Bunlara kısaca bakacak olursak;
Geleneksel Tarım: Geleneksel tarım, modern gıda üretim tekniklerinin kullanılmadığı bir
yöntemdir. Bu nedenle genetiği değiştirilmiş gıdalar, böcek ilaçları ile insana ve çevreye zarar
veren hiç bir unsurun kullanımı yoktur(Semugenyi, 2018).
Doğal Tarım: Doğal tarım; gıdaların üretimi için düşük girdi maliyetleri, çiftçiler için daha
verimli bir hasat, tüketiciler için kimyasal içermeyen gıda ve gelişmiş toprak verimliliği
vadeden alternatif tarım uygulamasıdır (Food and Agriculture Organization, 2018).
Endüstriyel Tarım
Günümüzde hâlihazırda kullanılan endüstriyel tarım metotları; Ekinlerin büyük ölçüde
üretiminin yapıldığı ve genellikle üretim sırasında genetiği değiştirilmiş mahsuller, kimyasal
gübre, böcekler için yoğun ilaç kullanımı gerektirmesi nedeni ile toprağa ve insan sağlığına
zarar vererek kirlilik oluşturan bir üretim yöntemidir (Natural Resources Defence Council,
2020). Endüstriyel tarım, günümüzde ihtiyaç duyulan tarımsal gıda ihtiyacını büyük oranda
karşılamaktadır. Fakat üretimin istenilen kalite ve düzeyde gerçekleşmesi için ciddi oranda
zirai ilaç kullanılmaktadır. Bu nedenle toprak bozulması, su kirliliği ve insan sağlığı üzerinde
birtakım ciddi problemler meydana getirmektedir (Earth Observing System, 2020). Gelecekte
organik tarım üretiminin daha fazla yaygınlaştırılarak endüstriyel tarım uygulamalarının
yerini alabileceği öngörülmektedir.
Çalışmanın Amacı
Bu çalışmada amaç, Türkiye’nin organik tarım alanında dünyanın geri kalanına göre nasıl bir
konumda olduğunu, nasıl bir gelişim gösterdiğini ve gelecekte sektörün daha fazla
geliştirilmesi amacıyla ne gibi faaliyetler yürüttüğünü belirleyebilmektir. Bu kapsamda şu alt
amaçlar araştırılmıştır;
a.
Türkiye’nin organik tarım pazarındaki üretim ve ihracat düzeyi
b.
Geçmiş yıllara göre nasıl bir gelişim gösterdiği
c.
Organik tarım yapılan arazi büyüklüğü ve organik tarımla uğraşan üretici sayısının
dünya ülkelerine göre mevcudiyeti
d.
Türkiye’de organik tarım sektörünün geliştirilmesi amacıyla hangi faaliyetlerin
uygulamaya koyduğunu belirlemek.
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YÖNTEM
Verilerin Toplanması
Çalışma kapsamında ikinci tür veriler kullanılmıştır. Organik Tarım Araştırma
Enstitüsü(FİBL) ve Organik Tarım Hareketleri Federasyonundan(IFOAM) dört kategoriye
yönelik veriler elde edilmiştir. Bu kategoriler sırası ile en büyük organik pazar payına sahip
ülkeler, en büyük organik tarım arazisine sahip ülkeler, en fazla organik tarım üreticisine
sahip ülkeler ve 2019 yılında organik tarım arazisinde en fazla artış gösteren ülkeler
şeklindedir. Her kategori için ilk 10’a giren ülke verileri dikkate alınmıştır. Türkiye’de
organik tarıma yönelik temel veriler ise, T.C Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet
sitesinden sağlanmıştır. Çalışma verilerinin elde edilmesi için seçilen temel zaman aralığı ise
2019 yılını kapsamaktadır. Ayrıca organik tarım gelişiminin dahi iyi anlaşılması için 2009 yılı
verileri de araştırmaya dâhil edilmiştir.
Verilerin Analizi
Çalışmada elde edilen veriler, içerik analizi yöntemine göre çözümlenmiştir. İçerik analizi;
hem nicel hem de nitel araştırmalar için kullanılan bir yöntemdir(Schreier, 2012). Bu yöntem;
sosyal ortamdaki verilerin karşılaştırılmasını ve verilerin başka boyutlara taşınmasını sağlar
(Beşe, 2020). Bu kapsamda dört kategoride yer alan ülkelerin istatistikî nicel verileri ile
Türkiye’den elde edilen organik tarım verileri karşılaştırılmıştır.
BULGULAR
Dünyada Organik Tarım
Organik tarım kavramı, ilk kez Avrupa ve Amerika’da ortaya çıkmış ve dünyanın geri
kalanına yayılmıştır (Demiryürek, 2011, s.29). İlk zamanlarda herhangi bir standarda bağlı
olmaksızın ufak çaplarda yapılan üretim, 1972 yılında Fransa’da kurulan Organik Tarım
Hareketleri Federasyonu(IFOAM) ile uluslararası nitelik kazanmıştır. 1972 yılından bugüne
organik tarım üretimi gün geçtikçe artarak popüler bir sektör olmaya devam etmiştir. 2019 yılı
verilerine göre 187 ülke tarafından 72,3 milyon hektar alanda 3,1 milyon üretici tarafından
değeri 106 milyar euroyu bulan organik tarım üretimi gerçekleştirilmiştir(Research Institute
of Organic Agriculture ve International Federation of Organic Agriculture Movements, 2021).
Organik tarım alanındaki gelişmeleri daha iyi anlamak üzere 2009 yılı verilerine baktığımızda
ise; 160 ülkede 37,2 milyon hektar alanda 1,8 milyon üretici tarafından piyasa değeri 54,9
milyar doları bulan organik tarım üretimi gerçekleştirilmiştir(FIBL ve IFOAM, 2011). Buda
10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde ülke sayısı, tarım yapılan alan, organik üretici sayısı ile elde
edilen gelirde nekadar büyük bir artışın yaşandığını göstermektedir. Fakat Organik tarım
üretiminin henüz gerektiği kadar gelişmediği anlaşılmaktadır. Çünkü dünya anakarasının
yaklaşık %12’sinin(1,5 milyar hektar alan) tarımsal üretim için kullanıldığı bilinmektedir
(Gülgönül ve Akiş, 2020). Buda tarımsal üretim için kullanılan alanın yaklaşık %5’nin
organik tarım üretimi için ayrıldığını göstermektedir. Kıtalara göre organik tarım arazisinin
dağılımına baktığımızda; Okyanusya kıtası %50 Avrupa kıtası %22 Latin Amerika kıtası
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%11, Asya kıtası %9, Kuzey Amerika kıtası %5 ve Afrika kıtası %3 oranında organik tarım
üretimi yapılan araziye sahiptir(FIBL ve IFOAM, 2021).
Türkiye’de Organik Tarım
Türkiye’de organik tarım ilk olarak 1986 yılında ithalatçı firmaların isteği üzerine başlamıştır.
İlk ihracata konu ürünler ise, kuru kayısı ve kuru üzüm olmuştur (Ege İhracatçı Birlikleri, t.y).
Böylece Türkiye’nin organik tarım serüveni başlamış ve günümüze kadar gelişerek varlığını
sürdürmüştür. İlk yıllarda Türkiye, organik tarım ürünlerini ihraç ettiği ülkelerin mevzuatına
veya standardına göre üretim yapmış olsa da kendi organik tarım kanununu(25659 sayılı
organik tarım kanunu) 2004 yılında çıkararak yürürlüğe koymuştur. Bu kanun, tüketiciye
güvenilir ve kaliteli ürünlerin sunulması için organik ürün veya girdilerin üretilmesinde
gerekli usul ve esasların düzenlenmesini sağlamıştır. Türkiye 2019 yılı verilerine göre
505.551 hektarlık alanda 74.547 üretici tarafından 213 ürün için 3.260.997 tonluk üretim
yapmıştır. Organik tarım sektöründe Türkiye’nin katetmiş olduğu yolu daha iyi anlamak üzere
2009 yılı verilerine baktığımızda ise; 501.641 hektar alanda 35.565 üretici tarafından 212
üründe 983.715 tonluk üretim gerçekleştirilmiştir (T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, t.y). 10 yıl
gibi bir süre içerisinde organik tarım yapılan arazi ve ürün çeşidi sayısında ciddi bir atış
yaşanmamış olsa da üretici sayısı ve elde edilen ürün miktarında gözle görülür bir büyüme
meydana gelmiştir. Türkiye, organik tarım sektörünün gelecekte de büyümesi adına geçmişten
günümüze faaliyete koyduğu bir takım proje ve destekleri mevcuttur. Bu proje ve desteklere
baktığımızda; Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi 1997 yılında faaliyete
girmiş ve günümüzde de varlığını devam ettirmektedir. Proje 2019 yılında 1.790.000 TL
ödenek ile desteklenmiştir. Bununla birlikte çiftçileri organik tarım alanında desteklemek ve
teşvik etmek adına üç kategoride dekar başına 5 TL’den başlayıp 100 TL’ye kadar çıkan
ödenekler ile düşük faizli krediler de verilmektedir(T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, t.y).
Türkiye’de organik tarım üretiminin daha güvenli ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilip
tüketicilere sağlıklı ürünlerin sunulması adına sertifikasyon işlemleri yapılmaktadır. Organik
tarım ürünlerine sertifikasyon yapacak işletmelerin, T.C Tarım ve Orman Bakanlığından izin
almış olması gerekmektedir. Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası bazı
işletmeler şu şekildedir;
a.
b.
c.
d.
e.
f.

ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. (Fransa)
ETKO Ekolojik Tarım Kontrol ve Organizasyon Şirketi (Türkiye)
ORSER Kontrol ve Sertifikasyon Ltd. Şti. (Türkiye)
ANADOLU Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyonu Ltd. Şti. (Türkiye)
TURGYAP Tarım Uygulamaları Kontrol ve Sertifikasyon Hizmeti Ltd. Şti. (Türkiye)
Control Union Gözetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. ( Hollanda)

Türkiye’de üretilen organik tarım ürünleri sadece tüketilmemekte, aynı zamanda bir bölümü
ihraç edilmektedir. Bu ürünler ihracat gelirleri göz önüne alındığında sırası ile; meyve ve
meyve ürünleri(65.242.625,00 dolar), incir ve incir ürünleri(40.306.275,00 dolar), fındık ve
fındık ürünleri(31.964.563,27 dolar), üzüm ve üzüm ürünleri(27.895.275,66 dolar), kayısı ve
kayısı ürünleri(14.727.473,00 dolar), buğday ve buğday ürünleri(11.913.987,26 dolar)
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şeklindedir. 2019 yılında toplam 202.737.977,20 dolarlık ihracat geliri elde edilirken, ihraç
edilen ürünlerin toplam ağırlığı 75.759,34 tonu bulmuştur. Ayrıca Türkiye’de organik tarım
serüveninin başladığı kayısı ve üzüm de hala en fazla ihraç edilen ürünler arasında yerini
almaktadır (Tablo 1).
Tablo 1 2019 Yılı Türkiye İhracat Verileri
MİKTAR(TON)
31.194,53
16.733,92
9.536,31
6.895,86
4.440,76
3.744,10
1.146,61
850,03
815,38
178,22
137,75
85,87
75.759,34

ÜRÜN ADI
BUĞDAY VE BUĞDAY ÜRÜNLERİ
MEYVE VE MEYVE ÜRÜNLERİ
ÜZÜM VE ÜZÜM ÜRÜNLERİ
İNCİR VE İNCİR ÜRÜNLERİ
FINDIK VR FINDIK ÜRÜNLERİ
KAYISI VE KAYISI ÜRÜNLERİ
SEBZE VE SEBZE ÜRÜNLERİ
DİĞERLERİ
MISIR
ZEYTİN VE ZEYTİN ÜRÜNLERİ
BAHARATLAR
ANTEP FISTIĞI
TOPLAM

TUTAR ($)
11.913.987,26
65.242.625,00
27.895.275,66
40.306.275,00
31.964.563,27
14.727.473,00
1.694.270,52
2.198.960,80
2.983.475,42
394.232,08
1.850.383,93
1.566.455,26
202.737.977,20

Kaynak: (T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, t.y)
Türkiye her yıl üretmiş olduğu ve talep fazlası olan organik ürünlerinin(Organik tarım
ürünleri de buna dâhildir) bir bölümünü ihraç etmektedir. En fazla ihracatın yapıldığı
ülkelerin başında ise Avrupa ülkeleri gelmektedir. 2014 yılı verilerine göre en fazla ihracat
yaptığımız ülkelerin başında 3.783 ton ile ABD gelmektedir. ABD’yi sırası ile 3.335 ton ile
Almanya, 1.489 ton ile Fransa, 1.254 ton ile Hollanda ve 1.191 ton ile İsviçre takip
etmektedir. İhraç edilen organik ürünler için en fazla gelirin sağlandığı ülkeler ise sırasıyla
Almanya(19.248.646
dolar), ABD(19.053.760 dolar), Fransa(8.507.402 dolar),
Hollanda(7.075.308), İsviçre(6.217.360 dolar) şeklinde devam etmektedir (Tablo 2).
Tablo 2 2014 Yılında En Fazla Organik Gıda İhracatı Yapılan Ülkeler
ÜLKE
ALMANYA
ABD
FRANSA
HOLLANDA
İSVİÇRE
İNGİLTERE
İSVEÇ
İTALYA
JAPONYA

MİKTAR (TON)
3.335
3.783
1.489
1.254
1.191
998
809
390
297

TUTAR($)
19.248.646
19.053.760
8.507.402
7.075.308
6.217.360
4.446.227
4.360.203
2.775.607
1.910.147
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DANİMARKA
AVUSTRALYA
BELÇİKA
TOPLAM

250
211
137
14.143

1.201.498
1.038.758
471.784
78.779.537

Kaynak: (Yanmaz, 2016)
Dört Kategoriye Göre İlk On Ülke
Çalışma kapsamında ilk ve en önemli kategoriyi, en büyük organik tarım pazarına sahip
ülkeler oluşturmaktadır. Bu kategorinin önemli olma sebebi, birçok ülkenin diğer
kategorilerde yer almasına karşın organik tarım alanında gerekli verim ve üretkenliği elde
edememesi yer almaktadır. Yani bir ülkenin organik tarım arazisi büyüklüğü veya organik
üretici sayısı bakımından ilk on ülke arasında yer almasına karşın organik pazar payı en
yüksek ilk on ülke arasında yer alamaması, bu ülkenin kaynaklarını etkin bir şekilde
kullanmadığı göstermektedir. Buna göre en büyük organik pazar payına sahip ülkeler sırası
ile; ABD(44,721 milyar Euro), Almanya(11,970 milyar Euro), Fransa(11,295 milyar Euro),
Çin(8,504 milyar Euro), İtalya(3,625 milyar Euro), Kanada(3,480 milyar Euro), İsviçre(2,912
milyar Euro), İngiltere(2,679 milyar Euro), İsveç(2,144 milyar Euro) ve son olarak
İspanya(2,133 milyar Euro) şeklindedir (Şekil 1.).
50
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Fransa
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Çin
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İtalya

Kanada
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İngiltere

İsveç

İspanya

Milyar EURO
Şekil 1.En Büyük Organik Tarım Pazarına Sahip Ülkeler. (Kaynak: FİBL ve IFOAM, 2021, s.66)

İkinci kategoride organik tarım arazisi büyüklüğü bakımından ilk on ülke yer almaktadır. Bu
ülkeler sırası ile; Avustralya(35,69 milyon hektar), Arjantin(3,67 milyon hektar),
İspanya(2,35 milyon hektar), ABD(2,33 milyon hektar), Hindistan(2,30 milyon hektar),
Fransa(2,24 milyon hektar), Çin(2,22 milyon hektar), Uruguay(2,14 milyon hektar),
İtalya(1,99 milyon hektar) ve Almanya(1,61 milyon hektar) şeklindedir (Şekil 2.).
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Milyon Hektar
Şekil 2. En Büyük Organik Tarım Arazisine Sahip Ülkeler. (Kaynak: FİBL ve IFOAM, 2011, s.38)

Üçüncü kategoride ise organik tarım üreticinsin en fazla olduğu ilk on ülke verileri yer
almaktadır. Bu ülkeler sırası ile; Hindistan(1.366.226 üretici), Uganda(210.353 üretici),
Etiyopya(203.602 üretici), Tanzanya(148.609 üretici), Tayland(118.985 üretici), Peru(80.785
üretici), Türkiye(74.545 üretici), İtalya(70.561 üretici), Madagaskar(69.505 üretici) ve
Togo(48.443 üretici) şeklindedir (Şekil 3.). Ayrıca bir ülkede organik tarım üreticisinin fazla
olması demek, o ülkede organik tarım üretiminden anlayan insan sayısının da fazla olduğunuz
göstermektedir. Buda ülkedeki organik tarım sektörünün geleceği için önemli bir detay olup
bu sebep ile çalışmaya dâhil edilmiştir.
1.600,000 1.366.226
1.400,000
1.200,000
1.000,000
800,000
600,000
400,000
210.353 203.602 148.609
118.985 80.785
200,000
0,000

74.545

70.561

69.505

48.443

Üretici Sayısı
Şekil 3. En fazla Organik Üreticiye Sahip Ülkeler. (Kaynak: FİBL ve IFOAM, 2021, s.57)

Son kategoride ise ilk üç kategoriye ait verilerin elde edildiği 2019 yılında, organik tarım
arazisinde en büyük artışı yaşayan ülkeler yer almaktadır. Bu ülkeler sırası ile;
Hindistan(361.002 hektar), ABD(295.273 hektar), Fransa(205.773 hektar), Bolivya(205.746
hektar), Ukrayna(158.880 hektar), Meksika(118.666 hektar), İspanya(108.441 hektar),
Kazakistan (102.156 hektar), Brezilya(94.779 hektar) ve Macaristan’dır(93.808 hektar)
(Şekil 4.). Bu bilginin çalışmada yer alma sebebi ise; 2019 yılında organik tarım arazisinde
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ciddi büyüme gösteren ülkelerin bu büyümeyi ileriki yıllarda da gösterebilecek potansiyele
sahip olmasıdır.
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93.808

Hektar
Şekil 4. 2019 Yılı En Fazla Organik Tarım Arazisi Artışı Yaşayan Ülkeler. (Kaynak: FİBL ve IFOAM, 2021,
s.47)

SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar şu şekilde ifade edilebilir;
Elde edilen bulgulara göre dünya genelindeki organik tarım üretimi, diğer tarımsal üretim
metotlarına göre oldukça az yapılmaktadır. Ancak organik tarım üretiminin insan sağlığı ve
sürdürülebilir tarım için gerekli olması, kavramın her geçen gün önem kazanmasına neden
olmuştur. Bu sebep ile birçok ülkede, gerek iç pazar gerekse de dış pazara yönelik organik
tarım üretimi gerçekleştirilmektedir. Dört kategoriye göre yapılan değerlendirmede, pazar
payı büyüklüğü en önemli ölçek olarak dikkate alınmıştır(Şekil 1). Bunun sebebi ise en büyük
pazar payına sahip ülkelerin aynı zamanda en büyük perakende satış oranına da sahip
olmasıdır. Dolayısı ile bu alanda öne çıkan ülkelerin daha fazla kar elde ettiği
düşünülmektedir. Bununla birlikte dört kategoriye göre yapılan değerlendirmelerde bazı
ülkelerin (ABD, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Çin, Hindistan) daha fazla ön plana çıktığı
görülmüştür. Bu ülkeler birçok kategoride ilk on sıraya girmesinin yanı sıra( Verilen
ülkelerden Hindistan dışından ki diğer ülkeler organik tarım pazarında ilk on sırada yer
almaktadır) organik tarım sektörünün de öncü ülkeleri arasındadır. Genel olarak yapılan
değerlendirmelerde öne çıkan ülkelerin birçoğu dünyanın ekonomik olarak en gelişmiş
ülkeleri arasında yer almaktadır. Fakat bu ülkeler arasında yer alan Avrupa kıtası
ülkelerinin(Fransa, Almanya, İtalya vb.) organik tarım alanında ön plana çıkmasının başka bir
sebebi ise Avrupa birliği kapsamında Avrupa ekonomik topluluğunun bir üyesi olmalarıdır.
Bu üyelik neticesinde yürürlüğe konulan bazı anlaşmalara zorunlu olarak tabi tutulmaları
neticesinde organik tarım sektörlerini daha fazla geliştirebilmişlerdir. Özellikle geleneksel
tarımdan organik tarıma geçiş için Avrupa ülkelerinde, birim alan başına belirli bir desteğin
sağlanması, organik tarımın hızlı bir şekilde yayılmasını sağlanmıştır (Durak K, 2015, s.16).
Buna ek olarak, Avrupa ekonomik topluluğunun 38. maddesine göre tarımsal ürünlerde ortak
pazara üye devletlerarasında ortak bir tarım politikasının yürütülmesi, organik tarım ürünleri
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için kalite, verimlilik ve üretimde artışı destekleyecek standartların oluşmasını sağlamıştır
(Gündüz ve Kaya, 2007). Buna Göre;
a.
b.
c.

Tarımsal üretimin rasyonel gelişmesini sağlayarak tarımsal üretimi arttırmak
Tarımla uğraşan kesimin gelirini arttırmak
Pazara istikrar kazandırmak ve arzın devamlılığını sağlamak amaçlanmıştır.

Fakat durum az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için böyle değildir. Özellikle bazı
ülkelerin(Uganda, Etiyopya, Uruguay, Hindistan) organik tarım arazisi veya organik tarım
üreticisi bakımından ilk on ülke içerisinde yer almasına rağmen önemli bir pazar payı elde
edemedikleri görülmüştür. Bunun en güzel örneği Hindistan’dır. Hindistan organik tarım
arazisi büyüklüğü, organik tarım üretici sayısı ve organik tarım arazisinde en fazla artış
gösteren ilk on ülke arasında yer almasına rağmen, organik tarım pazarında ilk on ülke arasına
girmeyi başaramamıştır. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi, Hindistan’ın elde ettiği tarım
ürünlerinin sadece %12’sini işleyebilmesidir(Tuğrul ve Somuncuoğlu, 2019, s.7). Bu
durumun diğer ülkeler içinde geçerli olduğu düşünülmektedir. Fakat Hindistan, bu durumu
gelecekte düzeltmek adına önemli çalışmalar yürütmektedir. Dünyanın ilk organik tarım
bölgesi Hindistan’ın “Sikkim” eyaletinde yer almaktadır. Bu bölge sadece sertifikalı organik
gıda yetiştiricilerinin kullanımına sunulmuş bir bölge olup, ilk etapta çeşitli meyvelerin
yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
Türkiye’de ise ihracatla başlayan organik tarım üretiminin hala önemli bir bölümü
günümüzde de ihraç edilmeye devam etmektedir. 2019 yılı organik tarım verilerini, 2009 yılı
ile kıyasladığımızda Türkiye’nin özellikle organik üretici sayısı ve elde edilen ürün miktarı
kapsamında önemli bir yol aldığı görülmektedir. Ayrıca organik tarım üretiminin arttırılması
için yürütülen birtakım proje ve teşvikler ile sektörün gelişimi desteklenmektedir. Bu
çalışmalar gelecekte Türkiye’nin sektörde öncü ülkeler arasında yer alabilmesi açısından
önem taşımaktadır.
Dört kategoriye göre yapılan değerlendirmelerde Türkiye’nin sadece organik üretici sayısı
bakımından(74,545 üretici ile 7. sırada) ilk on ülke arasına girdiği görülmüştür. Bunun dışında
yer alan organik tarımda pazar payı büyüklüğü, arazi büyüklüğü ve 2019 yılında en fazla
organik arazi artışı yaşayan ülkelerin yer aldığı kategorilerde ilk on sırada yer alamamıştır.
Türkiye’nin sadece bir kategoride yer alması ve özellikle organik tarım pazarında ilk on ülke
arasında yer alamaması nedeniyle organik tarım sektördeki öncü ülkeler arasına girememiştir.
Ancak bu durum Türkiye’nin organik tarım alanında çok geri olduğunu göstermemektedir.
Aksine dünyanın geri kalan birçok ülkesine nazaran sektörde oldukça ileridedir. Örnek
verecek olursak; organik tarım arazisi büyüklüğü bakımından 174 ülkenin yer aldığı listede
Türkiye 18. sırada bulunmaktadır(FIBL ve IFOAM, 2021, s.39-40).
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir;
Organik tarım, sağlıklı ve sürdürülebilir olması nedeni ile tüketim için daha çok tercih
edilmelidir. Bu yüzden organik tarım ürünlerinin daha fazla üretilmesi ve güvenliğinin
sağlanmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü, Organik Tarım Araştırma Enstitüsü, Uluslararası Organik Tarım Hareketleri
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Federasyonu gibi uluslararası kuruluşların az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere özellikle
organik tarım altyapısının oluşturulması adına birtakım mali destekler ve organik tarıma
yönelik bilgi akışlarını sağlaması gerekmektedir. Burada önemli olan nokta, bu kuruluşların
ilgili ülkelerde organik tarıma yönelik eksikliklerin ve sorunların belirlenmesinde de yardımcı
olmasıdır. Böylece uzun vadede başarı elde edilebilir. Türkiye’de ise organik tarım
sektörünün belirli bir noktaya geldiği fakat ülkenin tarımsal potansiyeli göz önüne alındığında
bu sektörde daha fazla gelişme sağlaması gerektiği değerlendirilmiştir. Bunun için öncelikle
organik ürünlere olan talebin arttırılması gerekmektedir. Bu sağlamak adına organik tarımın
gerek insan gerek çevre sağlığı açısından faydaları, sosyal medya veya okullarda ders içeriği
olarak sürekli olarak insanlara aktarılmalıdır. Böylece organik gıdalara olan talebin
arttırılması ile üretiminde artması sağlanabilir. Yine çiftçilerin tarlalarda ekin ve hasat
noktasında daha verimli olabilmeleri için Tarım ve Orman bakanlığı tarafından yerinde
birtakım eğitimler verilmelidir. Bu eğitimler tarlalarda ekim zamanı, hasat zamanı, zararlılarla
mücadele, gübre kullanımı gibi birtakım bilgilerin çiftçilere aktarılmasına yönelik olmalıdır.
Bu sayede çiftçilerimizin konu hakkındaki bilgi düzeyleri arttırılmış olacaktır.
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ABSTRACT
Pimpinella L. genus is a member of the Apiaceae (Umbelliferae) that comprises approximately
150 species distributed in the northern hemisphere and represented in Turkey more than 20
taxa. Most of Pimpinella taxa have economic importance; especially Pimpinella anisum. In this
study, the essential oil content of Pimpinella corymbosa species was determined,
phytotherapical and ethnobotanical properties of some Pimpinella taxa were emphasized. The
essential oil aerial parts of the plant sample was obtained by the water distillation method and
analyzed using the GC-MS technique.
The major compounds were; anethole (25.72%), limonene (6.97%), carvone (6.81%) and
germacrene D (6.04%). Other components in herbal essential oil were found to be found in
small quantities and showed a qualitative and quantitative changes. Results were discussed in
terms of natural products, usage areas and properties of the genus members.
Keywords: Pimpinella, Pimpinella corymbosa, Essential oil.
1.INTRODUCTION
Pimpinella L. genus is a member of the Apiaceae (Umbelliferae) that comprises approximately
150 species distributed in the northern hemisphere and represented in Turkey more than 20
taxa. Most of Pimpinella taxa have economic importance; especially Pimpinella anisum (Kilic,
2014). Turkish name is “salkım anason” of Pimpinella corymbosa Boiss.
An important criterion for examining the essential oils of the Pimpinella genus is that it contain
C12 sesquiterpenoids and phenylpropanoids, which have a unique structure, and their
biological activities may have the potential to develop new agents for agriculture and medicine
(Kubeczka et al., 1997; Tabanca et al.2003-2004). These phenylpropanoids exhibit various
bioactivities such as antigermination, insecticidal, acaricidal, weak antitumor, antimalarial,
antimicrobial and antifungal (Kleiman et al., 1988; Tabanca et al., 2005).
In this study, essential oil composition of the P. corymbosa was detected.
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2.MATERIAL AND METHOD
2.1. Plant Sample
Plant sample, was collected from, Bingöl: Sancak (Figure 1). Plant sample dried accordance
with the herbarium technique, and then identified with by O. Kilic with Flora of Turkey (Davis,
1972).
2.2. Extraction of the Essential Oil
The essential oil was extracted by hydrodistillation using a modified Clevenger apparatus
coupled to a 2 L round-bottom flask. A total of 100 g of fresh plant material (aerial parts) and 1
L of water were used for the extraction. The chemical analysis were performed in Plant Products
and Biotechnology Res. Lab. The extraction was performed over 3 hour period. The yields of
oils were calculated on the basis of the dry mass.
2.3. Gas Chromatographic (GC) Analysis
The essential oil was analysed using HP 6890 GC equipped with FID detector and HP- 5 MS
(30 m x 0.25mm I.d., film tickness 0.25 µm) capillary column was used. The column and
analysis conditions were the same as in GC-MS expressed as below. The percentage
composition of the essential oils was computed from GC-FID peak areas without correction
factors.
2.4. Gas Chromatography / Mass Spectrometry (GC-MS) Analysis
GC-MS analyses of the oils were performed on a Hewlett Packard Gas Chromatography HP
6890 interfaced with Hewlett Packard 5973 mass spectrometer system equipped with a HP 5MS capillary column (30 m x 0.25mm id, film thickness 0.25 µm). The oven temperature was
programmed from 70- 240o C at the rate of 5o C/min. The ion source was set at 24Co and
electron ionization at 70 eV. Helium was used as the carrier gas at a flow rate of 1 mL/min.
Scanning range was 35 to 425 amu. Diluted oil in n-hexane (1.0 µL) was injected into the GCMS. Further identification was performed by comparison of their mass spectra with those from
NIST 98 Libraries (on ChemStation HP) and Wiley 7th Version. The relative amounts of
individual components were calculated based on the GC (HP5MS column) peak area (FID
response) without using correction factors. The identified constituents of the essential oils are
listed in Table 1.
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Figure 1. Habit of Pimpinella corymbosa Boiss.
3. RESULT AND DISCUSSION
Essential oil of plant sample, was obtained by water distillation and analyzed by GC-MS
method. The composition of the oil of P. corymbosa is listed in Table I, in which the percantage
and retention indice of components are given. The essential oils yield is 0.3 (v/w) of P.
corymbosa. 32 constituents were comprised of the total essential oil extracted from the oil. The
main components were anethole (25.72%), limonene (6.97%), carvone (6.81%) and
germacrene D (6.04%).
In conclusion, our findings were generally similar to the literature results by the minor
components,because of major differences from the research parameters. These variations may
be due to the climatological factors, drying conditions, made of distillation and vary also
qualitatively and/or quantitatively with collection period. These factors also play a role in the
oil composition. This study is showed that the Pimpinella corymbosa species essential oil we
used in our study may have the potential to be used in subsequent pharmacological and
biological screening tests.
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Table 1. Essential oil composition of Pimpinella corymbosa Boiss.
R. Time
16.22
16.50
19.05
19.45
19.52
25.60
27.41
27.92
28.01
29.84
30.85
32.48
33.92
34.01
34.60
35.62
37.07
37.25
38.35
38.91
40.02
41.76
41.79
42.049
43.46
42.588
44.997
45.34
47.367
48.247
51.390
52.033

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Total

Area %
0.44
6.97
3.27
0.95
0.87
4.38
6.81
6.04
2.60
25.72
2.31
0.35
0.55
3.06
0.52
3.38
1.34
0.43
0.71
3.58
0.42
0.47
0.75
3.56
1.99
3.17
0.58
0.38
1.20
0.41
2.45
0.48
90.32

Bileşenler
p-Cymene
Limonene
p-Cresol
Fenchone
Cis-anethole
α-amorphene
Carvone
Germacrene D
α-zingiberene
(Z)-Anethole
Deca-2(E),4(E)-dienal
Hendecane
cis-Undec-8-enal
p-Acetonylanisole
Hexadecane
α-Himachalene
α-Humulene
p-Acetanisole
γ−Cadinene
Bicyclogermacrene
δ−Cadinene
Spathulenol
p-Cinnamaldehyde
Euganol
Spathulenol
Caryophyllene oxide
Eicosane
β−Dihydroionone
Anethofuran
Zingerone
Spathulenol
Neophytadiene

* This study was supported within the scope of Bingöl University's Regional
Development
Focused Mission Differentiation and Specialization Program (Project
no:Pikom-Bitki.2018.004)
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ÖZET
Sıcak iklimlerde değişen çevre koşullarına uyum, farklı mekanizmalar sayesinde olmaktadır.
Sıcak koşullarda, metabolik hız, yiyecek ve su tüketimi, terleme hızı ve deri-kıl özellikleri
nedeniyle bazı ırklar avantajlı iken bazıları dezavantajlı olmaktadır. Hayvanların sıcak ortam
ile etkileşiminde, çevreleriyle termal dengede kalabilme yeteneği önemlidir. Strese
dayanıklılıkta da bazı anatomik özeliklerin katkısı çoktur. Ayrıca, hayvanların performans
verileri de çevreye uygunluğunun saptanmasında önemli göstergedir. Bir hayvanın vücut
sıcaklığını düzenleme yeteneğini etkileyen sıcaklık değişimine karşı, derinin yapısı, kalınlığı,
terleme miktarı, derinin rengi gibi özelliklerdir. Bu çalışmada siyah alaca ırkı ineklerde deri
rengi ve özellikleri ile süt ve döl verimi arası ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle
Holştayn inekler vücut deri rengi %70 beyaz veya %70 siyah olma durumuna göre
gruplanmıştır. Renk gruplarındaki ineklerin sıcaklık-nem indeksinin 82 olduğu yaz aylarında
deri rengi, deri kalınlığı ve kıl uzunluğu ile aynı dönemde gebelik başın aşım sayısı, servis
periyodu ve süt verimleri tespit edilmiştir. Siyah ve beyaz ineklerin 305 güne göre düzenlenmiş
süt verimi (kg) incelendiğinde beyaz ineklerin (6908,63±311,872 kg) siyah ineklere
(6633,45±312,373kg) göre daha yüksek süt verimine sahip olduğu ve aradaki farklılığın
istatistiksel olarak önemli olduğu (p>0.00) anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnek, Deri Özellikleri, Süt, Döl, Verimler
ABSTRACT
Environmental adaptation occurs in different mechanisms in hot climates. In hot conditions,
some breeds are advantageous, while others are disadvantageous due to metabolic rate, food
and water consumption, sweating rate and skin-hair characteristics. The ability of animals to
stay in thermal balance with their environment is important when interacting with the warm
environment. Some anatomical features also contribute to resistance to stress. In addition, the
performance data of the animals is an important indicator in determining their suitability to the
environment. It is the characteristics of the skin, such as the structure of the skin, its thickness,
the amount of perspiration, the color of the skin, against high temperature that affect the ability
of an animal to regulate its body temperature. In this study, it was aimed to investigate the effect
of coat color and characteristics, milk and reproductive parameter in Holstein cows. For this
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reason, cows are grouped according to their body coat color being 70% white or 70% black.
During investigation, when the temperature-humidity index value is averages 82, the number
of insemination per conception, the service period and the milk yield were determined with the
skin color, skin thickness and hair length of the cows. When the 305 days milk yield (kg) of
black and white cows was examined, it was found that white cows (6908.63 ± 311.872 kg) had
higher milk yield than black cows (6633.45 ± 312.373 kg) and the difference between them was
statistically significant (p > 0.00).
Keywords: Cow, Coat, Features, Milk, reproduction, performances
GİRİŞ
Canlılar çevreye uyumda birçok strateji kullanmaktadırlar. Özellikle canlının ortama uyumunda
ve yaşamını devam ettirmede vücut rengi önemli bir faktördür. Hemen tüm hayvan gruplarında
belirli ölçülerde ortama uyum vardır. Tüm hayvan türlerinde olduğu gibi sığırda da deri-kıl
örtüsü rengi çeşitlilik göstermektedir. Beyazdan siyaha kadar değişen pek çok renk sığır
ırklarına göre dağılım göstermektedir. Hayvan derisi duyu organı olması dışında birçok önemli
yaşamsal işlevlere sahiptir. Vücudu dıştan kaplayarak çarpma ve darbelere karşı korur. Ayrıca;
hayvan vücudunun ısı ve nem oranını ayarlar ve bakterilerin etkilerine karşı vücudu muhafaza
eder. Hayvan derisinde bulunan kıllar ise soğuğa ve mekanik etkilere karşı koruma sağlar.
Hayvanlarda çeşitli deri özelikleri ırk, yaş, cinsiyet, mevsim, iklim, bakım, beleme gibi
koşullara bağlı olarak değişim gösterir. Hayvanın derisi duyu organı olmak dışında ek bazı
görevler de yapar. Öncelikle, fiziksel ve kimyasal zararlara karşı mekanik koruma sağlar.
Vücut ısısını ve kan basıncını düzenler. Sıvı ve elektrolit kaybını engeller. Ultraviyole etkisiyle
D3 Vitamini sentezler. Deride bulunan keratinositler salgıladıkları sitokin ve antimikrobiyal
peptidler ile mikrobiyal zararlılara karşı koruyucu olarak ve ayrıca yangı ve doku iyileşmesinde
görevlidir. Sığırda kıl köklerinde çeşitli renklerde melanin pigmentlerinin varlığı ve miktarı deri
rengini oluşturmada etkili olmaktadır (Manga ve ark. 2000). Bu pigment ayrıca güneşten gelen
ultraviyole ışınlarını emerek derinin hasar görmesini engellemektedir (Olson, 1999). Siyah deri
rengine sahip sığırın güneşten gelen ışınların %92'sini absorbe ettiği, bunun beyaz renkli
sığırların absorbe ettiği miktarın iki katı kadar olduğu belirtilmektedir (Kobayashi ve ark.1998;
Nakamura ve ark. 2002). İletkenlik ve emilimin siyah deri renginde, yansıtılabilirliğin ise beyaz
deri renginde daha fazla olduğu bildirilmektedir (Serbedzija ve ark. 1990).
Derinin önemli özeliklerinden olan deri kalınlığı da vücut bölgelerine göre farklılık
göstermektedir. Deri kalınlığı ve pigmantasyonu ile ısı alışveriş arasında ilişki vardır. Deri
kalınlığı vücut bölgesine göre farklılık gösterir. Ayrıca, yaş, mevsim, iklim ve beslenme
şeklinden de etkilenir. Yaşlı ve kötü beslenen hayvanlarda deri kalındır. Bunlardan başka, ırklar
arasında da farklılıklar görülebilir. Bu konuda iki ekstrem ırk vardır. Biri soğuk iklimle ilişkili
olarak South Devon, diğeri ise sıcak, kuru iklimle ilişkili olan Africander’ dir (Özkütük, 1990).
Deri kalınlığı kışın kalınlaşarak ısı kaybını azaltır. Kuru ve sıcak iklimlerde daha kalın bir deri
(örneğin Africander sığırında olduğu gibi), termal radyasyon etkisini de ve su kaybını
azaltmaya yardımcı olur. Sıcak ve nemli iklimlerde, tamamen ters amaçlarla ince bir deri istenir.
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Yüzey evaporasyonu ile kıl örtüsü uzunluğu arasında ters bir ilişki olduğuna göre konveksiyonevaporasyon yolu ile evaporasyon için kısa kıl örtüsü gereklidir. Isıya toleransın, kıl örtüsünün
kırkılması ile arttığı kanıtlanmıştır. Sığırlar gerektiğinde ısı kaybını geliştirmek amacıyla bir
uyum mekanizması olarak uzun kıllarını döker ve yerine kısa bir örtü bulundururlar. Kılların
dik veya yatık duruşu da konveksiyona dayalı soğuma yolu için önemli bir faktördür. Termal
radyasyonu azaltma yönünden de bu husus önemlidir. Sığırlarda her kıl folikülü altında bir ter
bezi bulunduğuna göre, birim alanda bulunan folikül sayısı ile potansiyel ısı kaybı arasında
ilişki olacaktır. Sığırlar için sınırlar geniş olup, tropik bölgeden orijin alan ırklar (Zebu), ılıman
iklim sığırlarına (Jersey ve Holştayn) oranla iki misli daha fazla kıl yoğunluğuna sahiptir.
Folikül çapı ise bütün sığır ırkları için yaklaşık aynıdır. Kıl özelliklerinden biri olan “yağlılık”
da farklılık gösterir. Yağlanmada derideki yağ bezlerinin rolü vardır. Yağlı kıl, kuru kıla oranla
daha fazla radyasyon absorbe eder ve deriden olan evaporasyonu geciktirici özelliğe sahiptir.
Sıcak iklim yerli ırkları kıl örtüsü rengi, ılıman iklim yerli ırklarına göre daha açıktır. Bu husus
kısmen kalıtsal ve kısmen iklime uymadır. Sıcak bir iklimde beyaz veya açık renkli kıl örtüsü
termal radyasyonu yansıtmada bir miktar avantaj sağlamakta ve ısı yüklenmesini azaltmakta
ise de, rengin ısı kaybında önemli bir rol oynadığına dair bir bulgu yoktur. Sığırların üç temel
kıl rengi vardır: Siyah, Kahverengi ve Kırmızı. Bunlar, ne kadar (ve hangi renk) pigment
üretileceğini belirleyen tek bir gen çifti tarafından belirlenir. Siyah gen diğer ikisinin üzerinde
baskındır ve kılın siyah olmasına neden olur. Herefordlar yüz ve karın altı beyaz geri kalanı ise
kırmızımsı kahverengidir. Angus her zaman tam siyahtır. Holştayn ırkı ise değişik oranlarda
yer alan siyah beyaz alaca renk içerir. Hayvanın maruz kaldığı radyasyonda, hayvanın duruş
yapısı, şekli, büyüklüğü, hareket etme sıklığı, kıl örtüsü uzunluğu ile güneşin geliş açısı ve diğer
bazı faktörler önemlidir. Solar radyasyon konusunda hayvanın deri ve kıl örtüsü renginin,
yansıtma özelliği olduğu konusunda sık sık yanlış anlamalar olmaktadır. Uzun kızıl ötesi
(termal) radyasyona doğru, bir hayvanın deri veya kıl rengi ne olursa olsun siyah vücut gibidir.
Bu demektir ki gelen bütün radyasyonu absorbe eder. Kısa dalga (görülebilen) radyasyon
bakımından, deri ve kıl örtüsü rengine bağlı olarak yansıma farklılık gösterir. Yapılan
çalışmaların çoğunda sadece gün ışığı spektrumunun belirli kısmı göz önüne alınmış olup,
radyant ısının en önemli kısmını oluşturan uzun dalga radyasyona çok az yer verilmiştir.
Evaporasyon yolu ile ısı kaybı deri yüzeyi ve solunum sistemi yoluyla olur. Bu yol ısının
vücuttan atılmasında en etkili yoldur. Çünkü 20°C deki 1 gram suyun buharlaşması 0.6 kcal ısı
enerjisi gereklidir. Deri üzerine su üç yoldan verilebilir. Bunlar ter bezleri aktivitesi, dışardan
sulama uygulaması ve deri altı dokularının dış yüzeydeki hücrelere su geçirmez yolları ile deri
üzerine su verilmesidir. Evaporasyon yolu ile ısı kaybının belirlenmesinde görülen en önemli
zorluk vücut örtüsü tipi ve şeklidir (sıklığı ve uzunluğu gibi). Kıl yoğunluğu (Birim sahada
Folikül sayısı), kıl örtüsü derinliği (Dik veya yatıp durması), yağlılık durumu evaporasyon
oranını etkileyen faktörlerdir. Tropik bölgelerdeki sığır ve koyunlardan kırkılan yapağı ve kıl
örneklerinin eter ekstraksiyonu sonucu, deri altı bez salgılarının yüksek olduğunu ortaya
koymaktadır. Salgılanan fazla yağ, deri altı dokusunun aşırı miktarlarda kurumasını önlemekte
ve böylece solar radyasyonun yansımasında ve engellenmesinde avantaj sağlamaktadır. Sıcak
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bölgelerdeki, bütün yerli ırklarda deri pigmenti olup güneş yanıklarını oluşmasını
engellemektedir. Bu pigmentli deri, güneş yanıklarından başka derideki bazı rahatsızlıkların
oluşmasını da azaltmaktadır. Bugün için geçerli varsayım pigmentli bir deri üzerinde parlak
kısa veya parlak ipek gibi kıl örtüsünün, sıcak iklimler için en uygun bir oluşum olduğudur.
Yerli ırklar da bu özelliğe sahipken, ılıman iklim hayvanları buna sahip değildir. ABD Virgin
Adaları'nda yapılan çalışmalarda, sıcak-nemli hava koşullarına sahip tropik iklim, Holştayn
ineklerinin çoğunun siyah kıl rengi olduğunu göstermiştir (Godfrey ve Hansen, 1996).
Bu çalışmada aynı işletme yetiştirilen ancak farklı düzeyde %70 Siyah veya %70 beyaz rengin
hakim olduğu Holştayn ineklerde deri rengi, deri kalınlığı, kıl uzunluğu, süt ve döl verimleri
arası ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL METOT
Bu araştırmada Çukurova Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Büyükbaş Hayvan
Yetiştirme İşletmesinde yetiştirilen inekler ve bu ineklere ait süt ve döl verim kayıtları
kullanılmıştır. Deri kalınlığı ve uzunluğu verileri Mart aylarında alınmıştır.
Çizelge 1. Adana ili 1929-2020 yılları arası mevsim normalleri (MGM, 2021).
İklimsel veriler
Mart
Nisan
Mayıs
Ortalama Sıcaklık (°C)
13,4
17,5
21,8
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)
19,5
23,7
28,3
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)
8,3
11,9
15,8
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)
6
7,1
9,1
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı
10,6
9,9
7,5
Aylık Toplam Yağış Miktarı
65
51,1
48,7
Ortalaması (mm)
En Yüksek Sıcaklık (°C)
32
37,5
41,3
En Düşük Sıcaklık (°C)
-4,9
-1,3
5,6
İşletmedeki sağmal inekler vücut kıl örtüsü rengi %70 beyaz veya %70 siyah olma durumuna
göre gruplanmıştır. Tüm vücut yüzey alanına göre siyah rengin yüzdesi, her bir hayvanın
kuyruğu, bacakları ve göbek bölgeleri hariç her bir tarafının görsel muayenesiyle, Becerril ve
Wilcox (1992) yöntemine göre tahmin edilmiştir. Deri renk grupları seçildikten sonra homojen
deney grubu oluşturmak için ikinci ve üçüncü laktasyonda olan ve 550–650 kg ağırlığa sahip,
herhangi bir rahatsızlığı olmayan inekler seçilerek son deneme verisi alınacak gruplar
oluşturulmuştur.
İşletmede bulunan 180 baş sağmal ineklerden 30 baş beyaz, 30 baş siyah olanı seçilerek çalışma
verileri alınmıştır. %70 beyaz ve %70 siyah deri rengine sahip belirlenen hayvanları sıkıştırma
bölmelerine alarak bu hayvanların 5 farklı bölgesinden (boyun, sırt, gerdan, sağrı, but; Resim
1) derilerinin kalınlığını kumpas yardımıyla ölçümleri yapıldı. Resimde gösterilen 5 farklı
bölgeden örnekler alınmış ve her bölgeden 7 ayrı sayım yapılmıştır. Deri kalınlığı ise kumpas
kullanılarak ölçülmüştür.
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Resim1. Vücut kıl örtüsü rengi %70 beyaz olan inekten kıl örneklerinin alındığı bölgeler

Resim 2. Deri kalınlık ölçümü ve kullanılan alet (kumpas)
Kıl numuneleri 18 mm2' lik bir alandaki tüm tüylerin koparılması şeklinde alınmıştır (Silva ve
ark., 1988; Silva, 2000). Kıl örnekleri plastik zarflarda saklanmış ve daha sonra laboratuvarda
kıl uzunluğu ölçümü milimetrik cetvel kullanılarak yapılmıştır. Her bir bölgeden alınan kılların
ortalama uzunluğu (mm), Udo (1978) yöntemine göre, hesaplanmıştır. Kıl örnekleri ölçülürken
her bölgeden 7 adet kıl örneği alınmış ve analizlerde ortalama uzunluklar kullanılmıştır. Rektal
sıcaklıklar, ineğin rektum duvarına 60 saniye boyunca yaklaşık 20 cm derinlikte, dijital
termometre yerleştirilerek ölçülmüştür.
Deneme hayvanları günde iki kez merkezi sağım yerinde otomatik sağım sistemi ile
sağılmaktadır. İnekler kesif: kaba yem oranı 60: 40 olan toplam karışım rasyonu (TMR) ile
yemlenmektedir. TMR mısır silajı, yonca, buğday samanı ve konsantre (% 18 ham protein ve
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2650 kcal/metabolik enerji (ME)/kg) karışımından oluşturulmuş ve sabah 07:00 ve 16:00’da
verilmektedir.
Elde edilen veriler SPSS (Statistics Package For Socials Sciences) paket programından
yararlanılarak çözümlenmiştir.
ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Deri renginin deri kalınlığına etkisi konulu çalışmada yapılan analiz sonuçları Çizelge 2’ de
verilmiştir.
Çizelge 2. Sığır vücut bölgeleri ile deri rengine göre deri kalınlığı ve kıl uzunluğu analiz
sonucu.
Önem
Özellikler
Siyah
Beyaz
Düzeyi
70
Deri rengi (%)
70
İlk laktasyon süt verimi (kg)
Haftalık ort. süt verimi (kg)
Gebelik Başına Aşım Sayısı
Servis Periyodu (gün)
Rektal sıcaklık
18:00
(°C)/saatler
07:00
Boyun
But
Deri kalınlığı (cm) /vücut Sırt
bölgesi
Gerda
n
Sağrı
Boyun
But
Kıl uzunluğu (cm) /vücut Sırt
bölgesi
Gerda
n
Sağrı

6633,45±312,3
73
16,02±2.23
3,361±0,24
153,7653±8,15
40.07±0,48
38.07±0,81
3,73±0,371
4,0±0,577
4,56±0,333

6908,63±311,8
72
21.28±3.25
2,98±0,39
139,615±12,24
40.07±0.52
37.63±1.26
3,41±0,300
4,08±0,300
4,86±0,166
4,0±0,250

0,001

4,58±0,220
0,77±0,072
1,12±0,068
0,96±0,084

4,83±0,166
1,05±0,129
1,10±0,076
1,04±0,115

0,417
0,132
0,831
0,621

0,74±0,049

0,85±062

0,227

0,96±0,133

0,85±0,053

0,486

3,68±0,316

0,023
0,892
0,348
0,890
0,707
0,544
0,904
0,890
0,476

Çizelge 2. incelendiğinde deri renginin vücudun farklı bölgelerdeki deri kalınlığı ve kıl
uzunluğu üzerine etkisinin önemsiz olduğunu tespit edilmiştir. Siyah deri rengine sahip
hayvanlarda en kalın derinin bulunduğu bölge sırt bölgesinde (4.56mm) en ince deri kalınlığı
ise boyun bölgesinde (3,73mm) olduğu belirlenmiştir. Beyaz deri rengine sahip hayvanlarda ise
deri kalınlığı en fazla sırt bölgesinde (4,86mm) iken en ince deri kalınlığı boyun bölgesinde
(3,41mm) olduğu belirlenmiştir. Siyah deri rengine sahip hayvanlarda en uzun kıl ortalaması
but bölgesinde (1,12cm) en kısa kıl ortalaması ise gerdan bölgesinde (0,74cm) olduğu
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belirlenmiştir. Beyaz deri rengine sahip hayvanlarda ise en uzun kıl ortalaması but bölgesinde
(1,10cm), en kısa kıl ortalaması sağrı ve gerdan bölgelerinde (0,85cm) olduğu tespit edilmiştir.
Çizelge 2’de siyah ve beyaz renge sahip ineklerin haftalık süt verim düzeyleri (kg)
incelendiğinde ise beyaz ineklerin siyah ineklere göre yine daha yüksek süt verimlerine sahip
olduğu (sırasıyla 21.28±3.25 ve 16,02±2.23) ve bu farklılığın da yine istatistiksel olarak önemli
(p<0.05) olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan çalışmalarda beyaz derili ineklerin siyah derili
ineklere göre daha yüksek süt verimine sahip olduğu bildirilmektedir (Lee ve ark. 2016;
Becerril ve ark. 1993; Maia ve ark. 2005). Hansen, (1990) ayrıca siyah derili ineklerin vücut
sıcaklıklarının beyaz derili ineklerden daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Hayvanlarda
vücuttaki siyahlık oranının çok yüksek olması, deri yüzeyinden emilen güneş miktarının
artmasına, bunun sonucunda da hayvanın vücut sıcaklığının yükselmesine neden olacaktır.
Vücuttaki beyazlık oranında %1'lik azalış süt veriminde 1.91 kg/gün'lük düşüşe neden olduğu
belirlenmiştir (Carabano ve ark. 1990). Başka bir araştırmada da beyaz deri rengindeki %1'lik
azalma süt veriminde 2.01 kg/gün azalışa yol açmıştır (Chongkasikit, 2002). Kıl örtüsü düz ve
parlak olan hayvanların, mat olanlara göre rektal ve deri sıcaklığının daha düşük olduğu, rektal
sıcaklığın 40°C'a çıkması durumunda ise günlük süt veriminin 5.5 kg azaldığı belirlenmiştir
(Olson ve ark. 2002).
Deri renginin döl verimi üzerine etkisi amacıyla incelenen gebelik başına aşım sayısı ve servis
periyodu ortalama değerlerine bakıldığında iki grup arası farklar istatistiki olarak önemsiz
olmasına rağmen beyaz deri rengine sahip ineklerde gebelik başına aşım sayısının az ve servis
periyodu daha kısa olduğu gözlemlenmiştir. İnek döl verim sonuçları büyük ölçüde ineğin
sağlığı ve vücut iç dengelerine bağlıdır. Tüm memeliler gibi, inekler de sıcakkanlıdır ve sabit
bir vücut sıcaklığını korumaları gerekir. Bir inek için normal rektal sıcaklık yaklaşık 38 ° C'dir
(101°F). Vücut ısısı kontrolü, hayvanın ısı düzenleyici mekanizmaları ile hayvanla çevre
arasındaki enerji alışverişinin sonucudur. Özellikle dokulardan deriye ısı geçişi bazı ırklarda
daha düşüktür. Deri renginin güneş ışınlarına karşı durumu bazı ırklarda daha iyidir. Bu konuda
hayvanın deri rengi ve özelikleri, deriden buharlaşma yoluyla ısı kaybını artırma ve sürdürme
becerisinde etkili olur. Yem tüketimi de sığır vücut ısı kontrolün önemli bir faktördür. Bu
çalışmada Çizelge 2’de siyah ve beyaz renge sahip ineklerin rektal sıcaklık ortalamalarına
bakıldığında akşam ölçümlerinde 40.07±0,48 ve 40.07±0.52 °C iken sabah ölçümlerinde
siyahların 38.07±0,81 °C iken beyazların 37.63±1.26 °C’ye düşüş sağladıkları anlaşılmaktadır.
Beyaz ineklerin siyah ineklere göre gece saatlerinde hızla rahatlama sağlayarak normal vücut
sıcaklığına inebildiği anlaşılmaktadır. Olson ve ark. (2002) kıl örtüsü düz ve parlak olan
hayvanların mat olan hayvanlara göre rektal ve deri sıcaklıklarının daha düşük olduğu, rektal
sıcaklığın 40°C'a çıkması durumunda ise ineklerin gebe kalma oranlarının %10 oranında
azaldığı bildirmektedir. Chongkasikit (2002) deri rengi beyaz olan ineklerin ilkine gebe kalma
yaşının daha düşük, servis periyodunun ise daha kısa olduğu bildirmektedir. Bertipaglia ve ark.
(2005) yaptıkları çalışmada tohumlama / gebe kalma oranı ile kıl özellikleri arasında düşük
korelasyona sahip olduğunu bildirmektedir.
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SONUÇ
Sıcak iklimlerde değişen çevre koşullarına uyum, farklı mekanizmalar sayesinde olmaktadır.
Sıcak koşullarda, metabolik hız, yiyecek ve su tüketimi, terleme hızı ve deri-kıl özellikleri
nedeniyle bazı ırklar avantajlı iken bazıları dezavantajlı olmaktadır. Bu çalışmada siyah alaca
ırkı ineklerde deri rengi ve özellikleri ile süt ve döl verimi arası ilişkiler incelenmiş deri rengi
%70 beyaz veya %70 siyah olma durumuna göre siyah ve beyaz ağırlıklı renge sahip ineklerin
305 güne göre düzenlenmiş süt verimi (kg) incelendiğinde beyaz ineklerin (6908,63±311,872
kg) siyah ineklere (6633,45±312,373kg) göre daha yüksek süt verimine sahip olduğu ve
aradaki farklılığın istatistiksel olarak önemli olduğu (p>0.00) anlaşılmıştır. Siyah alaca ırkı
ineklerde deri rengine göre deri kalınlığı ve kıl uzunluğu özellikleri bakımından renk grupları
arası farklar istatistiki olarak önemli tespit edilmemiştir.
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ÖZET
Hayvanlarda enerji, protein dengeleri ve hastalık göstergesi olarak çeşitli kan parametreleri
çalışılmaktadır. Bu nedenle, hasta hayvanları tespit için referans değerlere ihtiyaç vardır. Süt
sığırlarında performans takibi amacıyla kullanılan önemli bir sürü yönetim aracı olan kan
parametreleri buzağı büyütmede de faydalı sonuçlar sağlar. Kan, vücuttaki hem fizyolojik hem
de patolojik metabolik değişikliklerin hassas bir göstergesidir (Kida ve ark., 2007). Özellikle
biyokimyasal parametrelerin seviyesi ve değişimleri hayvan sağlığı, organların işleyişini veya
bir rahatsızlığı belirlemede yardımcı olmaktadır. Kandaki serum mineralleri ve karaciğer
enzimlerinin miktarları gibi kan metabolitlerinin düzeylerini belirlemek hayvanların genel
durumu hakkında yardımcı olmaktadır. Ancak, sağlıklı buzağılarda kan parametreleri
konusunda çalışma sayısı sınırlıdır. Bu nedenle sağlıklı Holştayn erkek buzağılarda sütten
kesim öncesi ve sonrası dönemde çeşitli kan parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Hayvan materyali, entansif süt sığırcılığında birbirine yakın tarihlerde doğan 30 baş Siyah
Alaca erkek buzağıdan oluşmuştur. Buzağıların doğum ağırlıkları ortalaması 35.62±0.28 kg
sütten kesim ağırlıkları ortalaması ise 70.3±0.38 kg olarak gerçekleşmiştir. Çalışmanın kan
örnekleri, sütten kesim öncesi ve sonrası olmak üzere 2 kere 10:00-15:00 saatleri arasında
işletme veterineri tarafından aseptik kurallara riayet edilerek kuyruk veninden alınmıştır.
Yapılan analiz sonuçlarına göre buzağılarda fosfor (P) (P<,05) haricinde diğer kan
parametrelerinde sütten kesim öncesi ve sonrası arası farklılık istatistiksel olarak önemli tespit
edilmemiştir. Buzağı yetiştirme ve verimliliği yönünden farklı koşullarda kan değerleri konulu
çalışma sonuçlarına ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Holştayn, Buzağı, Kan Parametre, Sütten Kesim Etkisi
ABSTRACT
Various blood parameters are studied as energy, protein balances and disease indicators in
cattle. Therefore, reference values are needed for detecting sick animals. Blood parameters,
which are an important herd management tool used for performance monitoring in dairy cattle,
also will provide beneficial results in calf rearing. Blood is a sensitive indicator of both

227

hemological and pathological metabolic changes in the animal body (Kida et al., 2007). The
level and changes of biochemical parameters for information help determine animal health,
functioning of organs, or a disorder. Determining the levels of blood metabolites such as serum
minerals and amounts of liver enzymes in the blood helps with the general condition of the
animals. However, the number of studies on blood parameters in healthy calves is limited.
Therefore, it was aimed to determine various blood parameters in healthy Holstein male calves
before and after weaning.
Animal material consisted of 30 head Holstein male calves raised in intensive dairy cattle. The
average birth weight of calves was 35.62 ± 0.28 kg and the average weaning weight was 70.3
± 0.38 kg. The blood samples of the study were taken from the tail vein by the farm veterinarian,
following aseptic rules, twice before and after weaning, between 10:00 and 15:00. According
to the analysis results, the difference between pre-weaning and post-weaning values for other
blood parameters except phosphorus P (P <,05) in calves was not found to be statistically
significant. It is understood that the results of studies on blood values in different conditions
are needed for calf rearing and productivity.
Keywords: Holstein, Calves, Blood Parameters, Weaning Effect
GİRİŞ
Sığır yetiştiriciliğinde buzağı yetiştirme karlılığa katkısı nedeniyle çok önemlidir. Buzağı
büyütme, ırk potansiyelini gösterebilecek ve ileri dönem verimine olumlu katkı sağlayacak
şekilde yapılmalıdır. Bu nedenle, buzağı büyütmenin ileri döneme etkileri, dikkate alınarak
yönetilmesi gerekir. Buzağı büyütmede sütten kesim öncesi ve hemen sonrasında risk unsurları
fazla olup hassasiyet gerektirir. Buzağının sağlıkla büyümesi ilk ve en önemli gıdası olan sütü
doğru şekilde almasına bağlıdır. Buzağının sütten kesilmesinde yediği yem miktarı, süre veya
hayvanın kilosuna bakılabilmektedir. Bu noktada buzağının katı yemleri yeterince tüketiyor
olması ve sürü hayatına adapte olmuş olması esastır. Rumen gelişimi 3-8 haftalar arasında hızlı
gerçekleşmektedir. Bu süreçlerde rumen gelişim düzeyi sütten kesme zamanını da
belirlemektedir. Katı yemlere erken geçiş yapabilen dört haftalık yaştaki buzağıların kan uçucu
yağ asit içeriğinin ve buzağı başlangıç yemi tüketiminin artması ile sütten kesim
yapılabilmektedir. Doğru zamanda sütten kesim aslında buzağının, sütten kesim sonrası
performansı belirlemesi nedeniyle ayrıcalıklıdır. Hazır olmadan ani olarak sütten kesilen
buzağılar, kilo kaybedebilmektedir. Bu kilo kaybının bir kısmı, gastrointestinal sistemin
boşalması ile açıklanmaya çalışılsa da 3 günde kaybedilen canlı ağırlığın hepsini açıklamaktan
uzaktır (Sweeney ve ark. 2010). Günümüzde süt sığırlarında kan parametreleri sürü yönetim
aracı olarak kullanılmaktadır. Elde edilecek kan parametreleri referans değerler ile
karşılaştırılıp yorumlanarak sürü yönetiminde kullanılır (Głowińska ve Oler, 2013). Altıntaş ve
Fidancı (1993), klinik bulguları tamamlayarak destekleyen incelemeler arasında biyokimyasal
analizlerin ayrı bir öneme sahip olduğunu ve bu analizler sonucunda elde edilen sonuçların;
hastalıkların erken teşhisinde, besinsel veya metabolik bozukluğun gözlenmesinde
araştırmacılara yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Bishop ve ark. (1992), hayvanların kan

228

değerlerinin bilinmesinin sürü yönetim ve verimliliği yönünden faydalı olacağını ve bunun için
uygun kan metabolitlerinin belirlenmesinin gerektiğini belirtmektedirler. Rowlands ve Manston
(1976), süt ve besi sığırlarının seleksiyon ile yönetiminde kan metabolitlerinin de
kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Buzağı büyütmede de sütten kesim kararında kan parametre
değerleri bilgi verici olabilir. Buzağılarda kan parametreleri konusunda et ırklarında (Raleigh
ve Wallace, 1962; Adams ve ark., 1992; Egli ve Blum, 1998) ve Holştayn gibi sütçü ırklarda
az (Tennant ve ark., 1974; Brun-Hansen ve ark., 2006; Mohri ve ark., 2007; Panousis ve ark.,
2018) olmak üzere farklı amaçlarla yapılan sınırlı sayıda çalışma mevcuttur.
Kan, vücuttaki hem fizyolojik hem de patolojik metabolik değişikliklerin göstergesidir (Kida
ve ark., 2007). Özellikle biyokimyasal parametrelerin seviyesi ve değişimleri, hayvan sağlığı,
organların işleyişini veya rahatsızlığını belirlemede yardımcı olmaktadır. Kandaki serum
mineralleri ve karaciğer enzimlerinin miktarları gibi kan metabolitlerinin düzeylerini
belirlemek hayvanların genel durumu hakkında yardımcı olmaktadır. Kan profili, subklinik
metabolik bozuklukları tespit edebilmektedir (Bertoni ve ark., 2000). Serum biyokimyasal
parametreleri doğrudan hayvanların fizyolojik durumunu yansıtır (Xuan ve ark., 2018). Kan
metabolit değerleri; yetersiz beslenme, hastalık durumunun yanında negatif enerji dengesi
hakkında da bilgi vermektedir. Bu nedenle belli aralıklarla kan örneklerinin alınması (örn; her
mevsimde bir kez) metabolik sorunların erken teşhis edilmesini ve özel bakım gerektiren
hayvanların da tespit edilmesine yardımcı olabilmektedir. Kan analizleri maliyetli olduğundan
işletmelerde sürü yönetimi amacıyla kullanımı çok sınırlı kalmıştır. Bu sorunu aşmak için sürü
veya populasyondan birkaç temsili hayvandan örnek alınarak maliyetin azaltılması yönüne
gidilebilir (Ndlovu ve ark., 2007). Kan metabolit değerlerinin genellikle sürü bazlı olarak
bakıldığı bireysel olarak hayvanların takibinde fazla kullanılmadığını da eklemişlerdir. Sürü
genelinde çoğu hayvanın kan metabolitlerinde sadece bir parametrenin bile anormal derecede
artış veya azalış gösterebildiğini fakat bireysel olarak takip durumunda bazı hayvanların bu
kıstasın dışında olabileceğini ve normal değer aralıklarına sahip olabileceği üzerinde de
durmuşlardır.
Sağlıklı buzağılarda kan parametreleri konusunda az sayıda çalışma olması nedeniyle bu
çalışmada sağlıklı Holştayn erkek buzağılarda sütten kesim öncesi ve sonrası dönemde çeşitli
kan parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL VE METOD
Hayvan materyali Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Süt
Sığırcılığı İşletmesinde 2018 yılında doğan 20 baş Siyah Alaca erkek buzağıdan oluşmuştur.
Buzağıların doğum ağırlıkları ortalaması 35.62±0.28 kg sütten kesim ağırlıkları ortalaması ise
70.3±0.38 kg olarak gerçekleşmiştir. Buzağılar kolostrumları doğumdan sonra ayağa kalkması
beklenmeden annesi sağılarak emzikli kova ile içirilmiştir. 4. Günden 56. güne kadar olan süt
ile besleme döneminde buzağılar kovadan iki kez tam yağlı sütle her buzağı toplamda 4 kg
alacak şekilde beslenmişlerdir. Sıvı beslemeye ek olarak sütten kesime kadar buzağılara buzağı
başlangıç yemi, kuru yonca otu ve su serbest olarak temin edilmiştir.
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İşletme koşullarında büyütülen buzağılar, doğum sonrası ilk 3 gün anneleriyle birlikte tutulmuş
ve daha sonra, 4-56. günler arasında önünde gezinti alanı (genişlik 136 cm, uzunluk 120 cm,
yükseklik 90 cm) bulunan fiberglas (genişlik 106 cm, uzunluk 118 cm, yükseklik 140 cm)
kulübelerde bakılmışlardır. Buzağı kulübelerinin zeminleri toprak olup her buzağı değişiminde
kulübenin yeri değiştirilmiştir. Buzağı kulübelerinde saman altlık kullanılmış ve ıslandıkça
üzerine ek saman atılarak desteklenmiştir. Sütten kesim sonrası buzağılar küçük gruplar olarak
padoğa alınmış ve sütten kesim sonrası için kan alımına kadar 1 ay süreyle burada bir arada
tutulmuşlardır.
Sütten kesim sonrası dönemde 1 ay buzağılar grup halinde bölmeye alınarak % 40 buzağı
büyütme yemi ve1-2 cm uzunluğunda % 60 yonca kuru otu içeren toplam karma rasyon ile
serbest olarak yemlenmişlerdir. Buzağıların beslenmesinde kullanılan Buzağı başlangıç, buzağı
büyütme ve yonca samanı ham besin madde analizleri (kuru madde, ham yağ, ham protein, ham
kül) AOAC (1998)’ye göre, NDF ve ADF analizleri ise VanSoest ve ark. (1991) bildirdiğine
göre, süzgeç torba tekniği kullanılarak Ankom Daisy Incubator’de yapılmıştır.
Buzağı beslemede kullanılan sütten alınan örneklerde kuru madde, yağ, protein, kazein, laktoz,
üre düzeyleri süt analiz cihazında (FT-120, Milkoscan, FOSS, Danimarka) tespit edilmiştir.
Çalışmanın hayvan materyali olan buzağılardan sütten kesim öncesi ve sonrası olmak üzere 2
kere kan alınmıştır. Kan örnekleri gün içinde 10:00-15:00 saatleri arasında işletme veterineri
tarafından alınmıştır. Hayvanlardan bireysel kan örnekleri aseptik kurallara riayet edilerek
kuyruk veninden, antikoagülansız tüplere (10 ml, BD Vacutainer Systems, Plymouth, İngiltere)
alınmış ve en kısa süre içerisinde laboratuvara taşınmıştır. Daha sonra 4°C ve 4000 rpm’de 15
dakika santrifüj (Universal 320R, Hettich, Almanya) edildikten sonra elde edilen serumlar 1.5
ml’lik efendorf tüplere protokol numarası verilerek aktarılmıştır. Efendorf tüpler analize kadar
-20°C de muhafaza edilmiştir. Serumlarda Ca konsantrasyonu Yemler ve Hayvan Besleme
Laboratuvarı bünyesinde bulunan otoanalizör cihazında (BS-120 Vet, Mindray, Çin) Arsenazo
III metodu kullanılarak ticari kitler yardımıyla belirlenmiştir
Çalışmada elde edilen verilerin analizi, SPSS 10.00 (SPSS, 1999) programı ile tesadüf parselleri
deneme modeli kullanılarak yapılmıştır.
ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Bu çalışma kapsamındaki buzağılardan sütten kesim öncesi ve sonrası dönemde alınan kan
örneklerinde yapılan analiz sonucu elde edilen ortalama, standart hataları, minimum ve
maksimum değerler ile varyans analiz sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir.
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Çizelge 1. Holştayn erkek buzağılarda sütten kesim önce ve sonrası dönem kan parametreleri
Sütten Kesim Öncesi (n=20)

Sütten Kesim Sonrası (n=16)

Önem
düz.

X± Sx

Min.

Max.

X± Sx

Min.

Max.

6,95±0,10

5,64

7,46

6,96±0,07

6,51

7,45

,951

Toplam
protein (g/dl)
Albumin
(g/dl)
Üre(mg/dl)

3,01±0,12

1,09

3,57

2,95±0,08

2,51

3,58

,708

30,87±0,94

23,30

38,80

28,96±1,73

21,80

39,20

,303

BUN(mg/dl)

14,41±0,44

10,88

18,12

13,53±0,81

10,18

18,31

,305

BHBA
(mmol/L)
NEFA
(mmol/L)
Toplam
Kolesterol
(mg/dl)
ALT (U/L)

0,79±0,12

0,30

2,50

0,76±0,11

0,20

1,40

,836

0,38±0,06

0,13

1,06

0,44±0,06

0,06

0,74

,483

176,56±8,90

122,00

244,00

182,58±12,72

115,00

241,00

,692

28,57±2,15

17,60

57,60

27,91±0,96

21,00

32,80

,813

AST(U/L)

83,52±3,21

61,40

112,00

87,11±3,65

69,10

110,20

,473

GGT(U/L)

25,81±3,49

18,43

33,19

30,60±4,59

17,30

78,40

,408

Ca(mg/dl)

8,59±0,13

7,90

9,70

8,98±0,18

8,10

10,20

,086

P(mg/dl)

6,74±0,59

3,65

11,45

4,85±0,51

3,02

9,78

,031

Mg (mg/dl)

2,14±0,04

1,84

2,45

2,10±0,07

1,72

2,66

,561

Çizelge 1’den anlaşılacağı üzere Holştayn ırkı buzağılarda fosfor (P) (P<,05) haricinde diğer
kan parametrelerinde sütten kesim öncesi ve sonrası arası değerler farklılık istatistiksel olarak
önemli tespit edilmemiştir.
Bu çalışmada sütten kesim öncesi dönem sağlıklı Holştayn buzağılarda toplam protein,
albumin, üre, BUN, BHBA, NEFA, toplam kolesterol, ALT, AST, GGT, Ca, P ve Mg değerleri
6,95±0,10(g/dl), 3,01±0,12(g/dl), 30,87±0,94(mg/dl), 14,41±0,44(mg/dl), 0,79±0,12(mmol/L),
0,38±0,06(mmol/L), 176,56±8,90 (mg/dl), 28,57±2,15 (U/L), 83,52±3,21(U/L),
25,81±3,49(U/L), 8,59±0,13(mg/dl), 6,74±0,59 (mg/dl) ve 2,14±0,04 (mg/dl) olarak tespit
edilmiştir. Sütten kesim sonrası dönemde ise yine sağlıklı Holştayn buzağılarda toplam protein,
albumin, üre, BUN, BHBA, NEFA, toplam kolesterol, ALT, AST, GGT, Ca (mg/dl), P (mg/dl)
ve Mg (mg/dl) değerleri 6,96±0,07 (g/dl), 2,95±0,08 (g/dl), 28,96±1,73 (mg/dl), 13,53±0,81
(mg/dl), 0,76±0,11 (mmol/L), 0,44±0,06 (mmol/L), 182,58±12,72 (mg/dl), 27,91±0,96 (U/L),
87,11±3,65 (U/L), 30,60±4,59 (U/L), 8,98±0,18 (mg/dl), 4,85±0,51 (mg/dl) ve 2,10±0,07
(mg/dl) olarak tespit edilmiştir. Sütten kesim öncesi ve sonrası ortalama değerler arasında fark
söz konusudur. Ayrıca her dönem ortalama değerlerin dışında gruplar içinde de bireysel
varyasyon da görülmektedir.
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Mohri ve ark (2007) buzağı kan biyokimyasal değerlerinin artan yaşla beraber değişim
gösterdiğini bildirmektedir. Bu çalışmada toplam protein düzeyi sütten kesim öncesi ve
sonrasında 6,95±0,10 ve 6,96±0,07 (g/dl) olarak tespit edilmiş ve gruplar arası farklar istatistiki
olarak önemli tespit edilmemiştir. Mohri ve ark (2007) buzağılarda toplam protein seviyeleri,
24-48 saatlik konsantrasyona kıyasla ileri günlerde artış gösterdiğini ancak globulinlerin
ortalamasının 42. güne kadar önemli ölçüde azalırken sonrasında 84. güne kadar artış
gösterdiğini bildirmektedir. Araştırıcı ayrıca kreatinin konsantrasyonu üzerinde yaşa bağlı
önemli değişiklikler olduğunu bildirmektedir. Bu çalışmada albumin düzeyi sütten kesim
öncesi ve sonrasında 3,01±0,12 ve 62,95±0,08 (g/dl) olarak tespit edilmiş ve gruplar arası
farklar istatistiki olarak önemli tespit edilmemiştir. Knowles ve ark. (2000) buzağılardaki
albümin seviyelerinin dokuz günlük yaş sonrasına kadar yetişkinlerin referans aralığının altında
olduğunu, ancak Egli ve Blum (1998) albümin seviyelerinin doğumun 28. gününden itibaren
yetişkin referans değerleri içinde olduğunu bildirmektedir. Zanker ve ark. (2001) albümin, 60
günlük yaştan sonra referans aralığının üzerinde olduğunu bildirmektedir. Sığırlarda albümin
referans aralığı 3-4.2 g/dl olarak bildirilmektedir. Serum albümin konsantrasyonları kısmen
hepatik sentezi yansıtır ve bunun artışı, globulin seviyelerinin düşmesi nedeniyle azalan serum
ozmotik basıncı ile ilişkili olabilir. Kolostrum alım miktarı ve zamanı, neonatal buzağılarda
serum toplam protein (ve globulin) miktarı üzerinde doğrudan etkiye sahiptir. İlk örneklemeden
sonra zamanla serum toplam protein miktarlarının azalması, kolostrumda emilen
immünoglobulinin azalmasına bağlanabilir.
Bu çalışmada elde edilen üre değerleri 30,87±0,94 ile 28,96±1,73 (mg/dl) olarak tespite dilmiş
olup aradaki fark önemli tespit edilmemiştir. Buzağılarda serum üre düzeyinin artması protein
yıkımlanmasının artmasını göstermekte olup aynı zamanda dehidrasyona bağlı olarak da
artabilmektedir. İshalli neonatal buzağılarda yapılan çalışmalarda ise serum üre ve kreatinin
seviyelerinde artışlar saptanmıştır (Singh ve ark., 2014).
Bu çalışmada elde edilen GGT seviyeleri, 25,81±3,49 ile 30,60±4,59 (U/L) olarak tespite
dilmiş olup aradaki fark önemli tespit edilmemiştir. GGT seviyeleri, sığırlarda bildirdiği
referans aralığı (11-51 U/L) ile benzer değer aralıklarındadır.
Bu çalışmada elde edilen AST değerleri 83,52±3,21 ile 87,11±3,65 (U/L) olarak tespite dilmiş
olup aradaki fark önemli tespit edilmemiştir. Sığırlarda bildirilen referans aralığı (44-153 U/L)
içerisinde yer almaktadır. Yoğun olarak kalp, iskelet kası ve karaciğer hücrelerinde stoplazma
ve mitokondrilerde bulunan AST yumuşak doku yıkımlanmalarının indikatörüdür. Bu
hücrelerde yıkımlanma veya membran geçirgenliğinin bozulduğu durumlarda serumdaki AST
aktivitesi yükselmektedir (Kaneko, 1997; Klinkon ve Jezek, 2012).
Genel olarak enerji dengesinin belirlenmesinde beta hidroksi butirik asit (BHBA), glikoz ve
esterleşmemiş yağ asidi (NEFA) parametreleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada elde edilen
BHBA değerleri 0,79±0,12 ile 0,76±0,11 (mmol/L) olarak tespite dilmiş olup aradaki fark
önemli tespit edilmemiştir. Karaciğer kapasitesini aşan aşırı NEFA akışı karaciğerin NEFA'yı
tamamen oksidize etme yeteneğini bozmakta ve oksitlenmiş NEFA'nın ürünü olan BHBA,
asetoasetat ve aseton gibi keton cisimlerinin artışına sebep olmaktadır.
BHBA
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konsantrasyonun 2.6 mmol/L üzerinde olması klinik ketosis göstergesi olarak kabul edilmekte
ve 1 in altında olması istenmektedir. Buzağıların yaşı ilerledikçe kan glikoz konsantrasyonunun
azalması ve kan BHBA konsantrasyonunun artması, sıvıdan katı diyetlere geçiş nedeniyle
fizyolojik enerji kullanımının bir göstergesi olarak alınabilir.
Mineraller metabolizmada rol oynayan inorganik bileşiklerdir. Mineraller tek başına veya
birbirleriyle etkileşim halinde sağlık ve verim üzerinde etkili olabilmektedirler. Minerallerin
fonksiyonları yapısal, fizyolojik, katalizör ve düzenleyici olmak üzere 4 sınıfa ayrılabilir.
Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve kükürt organ ve dokuların (örneğin kemik ve diş) yapısal
bileşenidir. Vücuttaki Ca’nın %98’i kemikte fosfat iyonlarıyla birlikte bulunur ve kemiklere
yapısal güç ile sertlik sağlar. Geri kalan %2 Ca hücre dışı sıvılarda bulunur (NRC, 2001). Ergin
sığırlarda kan plazma normal Ca konsantrasyonu 2.2- 2.5 mmol/l (9-10 mg/dl)’dir. Bu
çalışmada buzağılarda kan plazma Ca konsantrasyonu ortalama 8,59±0,13- 8,98±0,18 mg/dl
minimum 7,90 mg/dl ve maksimum 10,20 mg/dl olarak tespit edilmiştir.
Hücre dışı Mg sinirsel uyarılar, kas fonksiyonları ve kemik mineral oluşumu için önemlidir
(NRC, 2001). Sığır plazması Mg konsantrasyonu 0.75-1.0 mmol/l (1.8-2.4 mg/dl) aralığındadır
(Goff, 2015). Bu çalışmada buzağılarda kan plazma Mg konsantrasyonu ortalama 2,14±0,042,10±0,07 mg/dl minimum 1,72 mg/dl ve maksimum 2,66 mg/dl olarak tespit edilmiştir.
Hayvanın Mg düzeyi Ca dengesini de etkileyebilir (Kronqvist ve ark. 2012). Mg’nin plazma
normal konsantrasyonunun korunması rasyon Mg’sinin emilimine bağlıdır. Genç buzağılarda
Mg emilimi esas olarak incebağırsaklarda gerçekleşse de rumen ve retikulumun gelişmesiyle
esas emilim buralarda olmaktadır (Goff, 2015).
Vücutta bulunan fosforun %80’i kemiklerdedir. Bu çalışmada buzağılarda kan plazma P
konsantrasyonu ortalama 6,74±0,59- 4,85±0,51 mg/dl minimum 3,02 mg/dl ve maksimum
11,45 mg/dl olarak tespit edilmiştir. Sütten kesim öncesi ve sonrası dönem arasındaki fark,
istatsitki olarak da önemli (P<0,05) tespit edilmiştir. Fosfor eksikliği yem tüketimi ve büyümeyi
etkilemektedir. Mohri ve ark. (2007) yaşın kan P seviyesi üzerine etkisi olmadığını ancak
Magnezyum düzeyinin 14. Günlük yaşta 24-48 saat değerine göre azalsa da 84. güne kadar
tekrar artış gösterdiğini bildirmektedir. Dubreuil ve Lapierre, (1997) ise buzağılarda Ca, P, ve
Mg miktarları herhangi bir yaşa bağlı değişiklik olmadığını bildirmektedir. Çalışma
sonuçlarındaki farklılıkların ırk, buzağıların bakım, besleme koşullarına bağlı olarak ortaya
çıkması muhtemeldir.
SONUÇ
Hayvancılıkta, hastalık ve ölümlerle meydana gelen yavru kayıpları çok büyük ekonomik kayıp
oluşturmaktadır. Kan, vücuttaki fizyolojik, patolojik ve metabolik değişikliklerin göstergesidir.
Özellikle biyokimyasal parametrelerin seviyesi ve değişimleri, hayvan sağlığı, organların
işleyişi veya rahatsızlığını belirlemede yardımcıdır. Kandaki parametrelerini belirlemek
hayvanların genel durum takibinde önemli bir araçtır. Serum biyokimyasal parametreleri
doğrudan hayvanların fizyolojik durumunu yansıtır. Kan metabolit değerleri; yetersiz
beslenme, hastalık durumunun yanında negatif enerji dengesi hakkında da bilgi vermektedir.
Bu çalışmada sütten kesim öncesi dönem sağlıklı Holştayn buzağılarda Toplam protein,
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Albumin, Üre, BUN, BHBA, NEFA, Total Kolesterol, ALT, AST, GGT, Ca(mg/dl), P(mg/dl)
ve Mg (mg/dl) değerleri 6,95±0,10(g/dl), 3,01±0,12(g/dl), 30,87±0,94(mg/dl),
14,41±0,44(mg/dl), 0,79±0,12(mmol/L), 0,38±0,06(mmol/L), 176,56±8,90 (mg/dl),
28,57±2,15 (U/L), 83,52±3,21(U/L), 25,81±3,49(U/L), 8,59±0,13(mg/dl), 6,74±0,59 (mg/dl)
ve 2,14±0,04 (mg/dl) olarak tespit edilmiştir. Sütten kesim sonrası dönemde ise yine sağlıklı
Holştayn buzağılarda toplam protein, albumin, üre, BUN, BHBA, NEFA, toplam kolesterol,
ALT, AST, GGT, Ca (mg/dl), P (mg/dl) ve Mg (mg/dl) değerleri 6,96±0,07 (g/dl), 2,95±0,08
(g/dl), 28,96±1,73 (mg/dl), 13,53±0,81 (mg/dl), 0,76±0,11 (mmol/L), 0,44±0,06 (mmol/L),
182,58±12,72 (mg/dl), 27,91±0,96 (U/L), 87,11±3,65 (U/L), 30,60±4,59 (U/L), 8,98±0,18
(mg/dl), 4,85±0,51 (mg/dl) ve 2,10±0,07 (mg/dl) olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle bu
testlerin buzağı yetiştirmede de kullanılması için bazı referans değerlere ihtiyaç vardır.
Buzağıların kan değerlerinin takibi, sürü yönetim ve verimliliği yönünden farklı koşullarda
yapılacak çalışmalara ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı Iğdır ili süt sığırcılığı işletmelerinin demografik özellikleri, süt sığırcılığı
faaliyeti ile ilgili problemleri ve çözüm önerilerini belirlemektir. Üreticilerin sığır varlığının
dikkate alındığı çalışmada Basit Tesadüfi Örnekleme Yöntemi ’ne göre belirlenen 124 süt sığırı
üreticisi ile yapılan anketlerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda işletme
başına ortalama 5.10 birey ve bu değer Erkek İş Birimi (EİB) cinsinden 3.66 olarak
hesaplanmıştır. Üreticilerin yaş ortalaması 49, süt sığırcılığı tecrübesi 25 yıl, eğitim düzeyleri
ise %40.3 ilköğretim ve %56.4 ortaöğretim olarak belirlenmiştir. 63 üreticinin aylık ortalama
1660 TL tarım dışı işletme geliri bulunmaktadır. Üreticiler 3.66 parselden oluşan 42.01 da
araziye sahip olup bu arazide buğday, arpa, yonca, silajlık mısır, dane mısır, kayısı, domates ve
karpuz yetiştirmektedirler. İşletmeler 5.59 büyük baş hayvan birimi (BBHB) süt sığırı olmak
üzere 9.32 BBHB hayvan varlığına sahiptir. Dönem sonunda işletmelerin %36.29’unun ortama
10 ay vadeli 10438 TL borcu bulunmakta olup borcun %69’unun Ziraat Bankasına olduğu
belirlenmiştir. Üreticilerin süt sığırcılığı ile ilgili önemli sorunları arasında süt fiyatının ve
hayvanların süt veriminin düşüklüğü, kaliteli yem temin edememe, yetersiz yem bitkisi üretimi
ve yetersiz destekleme olduğu belirlenmiştir. Üreticiler bu sorunlara çözüm önerileri olarak süt
hayvancılığı için yapılan desteklemelerin ve süt fiyatlarının artırılması, yem fiyatlarının
düşürülmesi, teknik bilgi desteğinin verilmesi ve üreticilerin bir araya gelerek kooperatif
oluşturmaları gerektiğini ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Süt Sığırcılığı, Sosyo-Ekonomik Özellikler, Iğdır.
ABSTRACT
The aim of this study is to determine the demographic characteristics of dairy cattle farms in
Iğdır province, problems related to dairy cattle breeding activities and solution suggestions.
Data obtained from the surveys conducted with 124 dairy cattle producers determined according
to the Simple Random Sampling Method were used in the study where the cattle existence of
the producers was taken into consideration. At the end of the study, an average of 5.10
individuals per business and this value was calculated as 3.66 in terms of Male Business Unit

237

(EİB). The average age of producers is 49, dairy farming experience is 25 years, education level
is 40.3% primary education and 56.4% secondary education. 63 producers have an average
monthly non-agricultural operating income of 1660 TL. Producers own a land of 42.01 da,
consisting of 3.66 parcels, and grow wheat, barley, alfalfa, silage corn, grain corn, apricot,
tomato and watermelon on this land. The enterprises have 9.32 BBHB animal assets and 5.59
BBHB of this value belongs to dairy cattle. At the end of the period, 36.29% of the enterprises
have a 10-month maturity debt of 10438 TL, and it was determined that 69% of the debt was to
Ziraat Bank. It has been determined that among the major problems of producers related to
dairy cattle farming are low milk price and milk yield of animals, inability to provide quality
feed, insufficient forage crop production and insufficient support. Producers stated that the
support for dairy farming and increasing milk prices, lowering feed prices, providing technical
information support and the producers should come together and form a cooperative as
solutions to these problems.
Keywords: Dairy Cattle, Socio-Economic Characteristics, Iğdır Province
GİRİŞ
Hayvancılık sektörü, insanların yeterli ve dengeli olarak besin ihtiyacının karşılanması,
istihdam potansiyeline sahip olması, dış ticaret açısından avantajlı olması, kentlere göçü
önleyerek kırsal ve kentsel alandaki nüfus dengesizliğini azaltması, mera alanlarının
değerlendirilerek katma değer artışının sağlanması vb. nedenlerden dolayı stratejik öneme
sahiptir (Güreşçi, 2009; İlter, 2019). Hayvancılığın kırsal kalkınma sürecinde ülkeleri
uluslararası rekabette öne çıkaran bir sektör olması, işletme odaklı bölgesel hedefler ile makro
düzeydeki politikaları önemli hale getirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde hayvancılıkla ilgili
politikalarda daha çok yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması amaçlanırken, gelişmiş
ülkelerde sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir kırsal kalkınma modelinin
gerçekleştirilmesi öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Hayvancılık sektörünün önemli
bir alt dalı olan süt sığırcılığı toplumun talep ettiği sütün önemli bir kısmını karşılamakta olup
faaliyetten elde edilen başlıca ürün olan süt, canlıların büyüme ve gelişmesi için gerekli olup
içeriğinde hayvansal kaynaklı protein, yağ, laktoz, vitamin ve mineraller ihtiva etmektedir
(Şimşek ve ark., 2005). Dünya sığır varlığı toplamı 2019 yılı itibarı ile 1574492159 baş olup
sığır varlığı bakımından önde gelen ülkelere baktığımızda ilk üç sırayı 214659840 baş ve
%13.63’lük payla Brezilya, 193462871 baş ve %12.29’luk payla Hindistan, 94804700 baş ve
%6.02’lik payla Amerika alırken Türkiye 17042506 baş ve %1.08’lik payla 22. sırada yer
almaktadır (Tablo.1).
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Tablo 1. Dünyadaki Sığır Varlığı Bakımından Öne Çıkan Ülkeler (FAO, 2019a)
Ülke

Sığır Sayısı (Baş)

Payı (%)

1.Brezilya

214659840

13.63

2.Hindistan

193462871

12.29

3.Amerika

94804700

6.02

4.Çin

63542332

4.04

5.Etiyopya

63284177

4.02

6.Arjantin

54460799

3.46

7.Pakistan

47821000

3.04

8.Meksika

35224960

2.24

31489000

2.00

22.Türkiye

17042506

1.08

Diğer

758699974

48.18

Toplam

1574492159

100

9.Sudan

2010-2019 yılları arasında Türkiye’de sağılan sığır sayısı değerlendirildiğinde kültür ırkında
%50 ve kültür melezi ırkında %34 artış gözlenirken yerli ırk sağılan süt sığırı sayısında %38’lik
azalış görülmektedir.
Tablo 2. Türkiye Sağılan Süt Sığırı Sayıları (Baş) (TÜİK, 2019)
Yıllar
Kültür
Kültür Melezi
Yerli
Toplam
2010
1626412
1787012
948417
4361841
2011
1868274
1962713
930155
4761142
2012
2211242
2263400
956758
5431400
2013
2314278
2395897
897097
5607272
2014
2427909
2428708
752623
5609240
2015
2500880
2314061
720833
5535774
2016
2542163
2235501
654051
5431715
2017
2940907
2426764
601377
5969048
2018
3185959
2554947
597001
6337907
2019
3249002
2745243
586508
6580753
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Türkiye’de 2010-2019 yılları arasında kültür ve melez ırkı sığırlardan elde edilen süt miktarı
%98.83 ve %53.72 artarken yerli ırk sığırlarda elde edilen süt miktarı %38.76 azalmış olup bu
azalmanın nedeni yerli ırk sığır sayısından kaynaklanmaktadır.
Tablo 3. Türkiye 2019 Yılı Sığır Irklarına Göre Süt Üretim Miktarı (Ton) (TÜİK, 2019)
Yıllar

Kültür

Melez

Yerli

2010

6309065

4861835

1247644

2011

7239644

5341224

1221560

2012

8554402

6166762

1256673

2013

8946131

6531573

1177305

2014

9383812

6628337

986701

2015

9672573

6315366

945581

2016

9825300

6101826

859137

2017

11355933

6620540

785846

2018

12301080

6957715

778082

2019

12544507

7473837

764031

Türkiye’de 2019 yılında üretilen 22960379 ton sütün en fazla oranı (%90.51-20782374 ton)
inek sütünden elde edilirken en az oranı ise (%0.35-79341 ton) manda sütünden elde edilmiştir.

6,63 2,51
0,35

İnek sütü (20782374 ton)
Koyun sütü (1521455 ton)
Keçi sütü (577209 ton)
Manda sütü (79341 ton)

90,51

Şekil 1. Türkiye 2019 Yılı Süt Dağılım Miktarı (%) (FAO, 2019b)
Türkiye’de süt sığırcılığı yapan büyük ölçekli işletmeler 2013-2017 yılları arasında artış
göstermesine rağmen, kapasitesi 10 başın altında olan işletmeler hâlen %77 gibi büyük bir orana
sahiptir. Türkiye’de yaklaşık 3.02 milyon tarım işletmesi mevcut olup, işletme başına ortalama
6.1 ha tarım arazisi ve 1-9 baş süt sığırı düşmektedir (Topcu, 2008). Süt sığırı kapasitesi 20
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başın üzerindeki işletmelerin oranı ise sadece %10’dur (TAGEM, 2018). Türkiye’de büyükbaş
hayvancılıkla ilgili yapılan çalışmalar (Boyar ve Yumak, 2000; Çukur ve ark., 2009; Hazneci
ve Ceyhan, 2011; Keskin ve Dellal, 2011; Akçay ve ark., 2020; Güler ve Saner, 2020; Sezer ve
ark., 2020) daha çok hayvancılık politikaları, ekonomik analiz, hayvan besleme ve pazarlama
durumu ile ilgili olup sosyo ekonomik çalışmalar (Koç ve Uzmay, 2019; Eryılmaz ve ark.,
2020; Karakayacı, 2020) daha sınırlı kalmaktadır. Süt sığırı yetiştiriciliği yapan işletmelerin
başarısını etkileyen faktörler arasında hayvan sayısı, işletmecinin tecrübesi, eğitim düzeyi vb.
sosyoekonomik ve demografik özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerin ve üretim faaliyeti
üzerine etkilerinin belirlenmesi işletmelerin daha başarılı olmaları için gerekli önerilerin
yapılması bakımından önem arz etmektedir.
Bu çalışmanın amacı Iğdır ilinde süt sığırcılığı işletmelerinin demografik özellikleri, süt
sığırcılığı faaliyeti ile ilgili problemleri ve çözüm önerilerini belirlemektir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Iğdır İli Türkiye’nin doğu sınırında bulunmakta olup Şehrin kuzey ve doğusunda Ermenistan,
doğusunda Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve güneydoğusunda ise İran yer
almaktadır. Iğdır 39o 55' enlem ve 44o 03' boylamları arasında bulunmakta olup denizden
yüksekliği 850 m olarak bilinmektedir.

Şekil 2. Iğdır İli Haritası (Anonim, 2021)
Araştırmanın ana materyalini Iğdır İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne üye süt sığırı
üreticileri ile yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Iğdır İli Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği verilerine göre 757 adet süt sığırı üreticisi bulunmakta olup 124 üretici ile
çalışma yürütülmüştür.
Yöntem
Örnekleme aşamasında uygulanan metot
Çalışmanın popülâsyonunu Iğdır İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne üye süt sığırı
üreticileri oluşturmaktadır. Popülâsyona girecek işletmelerin seçiminde Iğdır İli Damızlık Sığır
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Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı bulunan 757 adet Süt Sığırcılığının yapıldığı işletme esas alınmış
olup çalışmada kullanılan veriler 2017 üretim yılına aittir. Örnek popülâsyondan anket
yapılacak işletmelerin sayısının belirlenmesinde işletmelerin Damızlık Sığır Yetişicileri
Birliğine kayıtlı süt sığırı varlıkları dikkate alınmış ve Basit Tesadüfî Örnekleme Yöntemi
kullanılmıştır (Çiçek ve Erkan, 1996).
Sığır varlığı dikkate alınarak popülâsyonu temsil edecek işletme sayısı
NS 2t 2

n=

( N − 1) d 2 + S 2t 2
n: Popülasyonu temsil edecek işletme sayısı, (124)
N: Popülâsyondaki toplam işletme sayısını (757),
S: Popülâsyonun standart sapması (6.949),
D=Düzeltme faktörü (E/t)2 formülünden elde edilmiş olup araştırmada t katsayısı %90
güven sınırları için 1.6445 olarak alınmıştır. E ise hata terimi olup (0.94), ilgili büyüklük grubu
ortalamasının %10’udur.
t : %90 güven sınırlarında cetvel değeri (1.65)
2

2

757 x 6 , 949 x1, 65

n=

( 757 − 1) x1, 6445

2

2

+ 6 , 949 x1, 65

2

= 124

Anket yapılacak işletme sayısı hesaplanarak ankete tabi tutulan işletmelerin tespitinde tesadüfî
sayılar tablosu kullanılmıştır.
Anket yapılacak işletmelerin belirlenmesi
Araştırmanın amacına uygun anket soruları Iğdır Üniversitesi’nde yapılmış araştırmaların anket
formlarından ve daha önce yapılmış diğer araştırmalardan faydalanılarak hazırlanmıştır. Hata
yapılma ihtimaline karşı Örnek sayısının %10 fazlası olan 13 anket ilave edilerek 137 anket
yapılmış ancak değerlendirme 124 anket üzerinden yapılmıştır.
Tablo 4. İlçelere Göre İşletme ve Anket Sayıları
İlçeler

İşletme Sayısı

Hayvan Sayısı

%

Anket Sayısı

Merkez

279

2925

37

46

Karakoyunlu
Aralık
Tuzluca

272
130
76

2761
1174
667

36
17
10

45
21
12

Toplam

757

7527

100

124

Anketlerde aşağıdaki konulara yönelik sorulara yer verilmiştir
İşletmecinin yaşı eğitim durumu
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İşletmelerdeki nüfus ve iş gücü varlığı
İşletmelerin arazi varlığı, parsel sayısı ve üretim deseni
İşletmelerin hayvan varlığı
İşletmelerin borçluluk durumu
Bölge sığırcılık faaliyeti ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri
Anketlerin analizinde uygulanan yöntem
Örneği oluşturan 124 işletmeden doldurulan anket formları tek tek gözden geçirildikten sonra
gerekli hesaplamalar yapılarak elde edilen bilgiler tablolara aktarılmıştır. Anket formlarının
analizinde SPSS-19 paket programı kullanılmıştır.
Erkek iş birimini hesaplama da kullanılan yöntem
Erkek İş Birimini (EİB) Hesaplamada Kullanılan Katsayılar aşağıdaki tabloda verilmiştir
(Karagölge, 1996).
Tablo 5. Erkek İş Birimini Hesaplamada Kullanılan Katsayılar
Cinsiyet

Yaş
0-6

Erkek
0

Kadın
0

7-14

0.50

0.50

15-49

1.00

0.75

50-64

0.75

0.50

65 ve +

0.50

0.50

Büyük baş hayvan biriminin hesaplanma katsayıları
İşletmelerde bulunan toplam hayvanların Büyük Baş Hayvan Birimi (BBHB) cinsinden
hesaplanmasında kullanılan formül aşağıdaki tabloda verilmiştir (Karadaş, 2007, Aktaş, 2009).
Tablo 6. Büyük Baş Hayvan Biriminin Hesaplanmasında kullanılan Katsayıları
Cinsi
İnek
Boğa
Buzağı
Dana
Düve
Koç
Koyun

BBHB
1.00
1.40
0.16
0.50
0.70
0.12
0.10

Cinsi
Toklu
Kuzu
Teke
Keçi
Çepiç
Oğlak
Kümes hayv.
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BBHB
0.08
0.05
0.12
0.10
0.08
0.05
0.004

BULGULAR ve TARTIŞMA
İşletmelerin Nüfus Durumu
İncelenen işletmelerde çalışabilir nüfusun yaş grupları ve cinsiyete göre dağılışı Tablo 7’deki
gibi olup, işletme başına ortalama 5.10 adet birey olduğu belirlenmiştir. İşletmelerde bulunan
ortalama nüfusun Erkek İş Birimi (EİB) cinsinden değerleri hesaplandığında ise bu değer 3.66
olarak bulunmuştur. İşletmelerdeki çalışabilir nüfusun %19.91’ini çocuk yaş grubu
oluştururken, %61.63’ünü 15-49 yaş arası kadın ve erkekler oluşturmaktadır. İşgücünün asıl
kaynağını oluşturan 15-49 yaş grubu nüfusun %50’inin üzerinde olması, incelenen işletmelerde
aile işgücü potansiyelinin yüksek olduğunun bir göstergesidir. Tarım işletmelerinde çalışabilir
nüfusla ilgili yapılan diğer çalışmalara bakıldığında; Öztürk ve Karkacıer (2008) Tokat İli
Yeşilyurt İlçesi’nde süt sığırcılığı yapan işletmelerin hane halkı sayısını 6.17 olarak tespit
etmiştir. İlban (2010) Van İli merkez ilçede-kültür melez süt sığırcılığı yapan işletmelerin hane
halkı sayısının 6.20 olduğunu belirlemiştir. Yeteroğlu (2010) Tokat İli Niksar İlçesinde süt
sığırcılığı yapan tarım işletmelerinde hane halkı sayısının 6.58 olduğunu saptamıştır. Aşkan
(2015) TRA1 Düzey2 bölgesinde destek ve teşvik alan süt sığırcılığı işletmelerinin hane halkı
sayısını 5.71olarak belirtilmiştir. Birsin (2012) Balıkesir İli Balya İlçesinde süt sığırcılığı
işletmelerinde ortalama hane halkı sayısını 3.83 olarak belirlemiştir.
Tablo 7. İşletmelerde Çalışabilir Nüfusun Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılışı

Maksimum

0-6
7-14
15-49
Yaş
Yaş
Yaş
Çocuk Çocuk Erkek
2.00
5.00
3.00

15-49
Yaş
Kadın
5.00

50-65
Yaş
Erkek
1.00

50-64
Yaş
Kadın
2.00

65
Yaş
Üstü
2.00

Toplam
Nüfus
11.00

Ortalama

0.13

0.88

1.21

1.92

0.30

0.36

0.30

5.10

%

2.55

17.36

23.73

37.90

5.73

7.01

5.89

100

0

0.44

1.21

1.44

0.23

0.18

0.15

3.66

EİB

İşletmelerde eğitim durumu
Tarım işletmelerinde kaynakların kullanımındaki etkinliği ve buna bağlı olarak işletme gelirini
arttırmada müteşebbis çiftçinin eğitim düzeyi ile tecrübesinin iki önemli etken olduğu
anlaşılmıştır. Modern tarımın gerektirdiği hususların başında şüphesiz işletmeci çiftçinin
eğitilmesi gelmektedir (Karagölge ve ark., 2013).
İşletmecilerin eğitim durumları değerlendirilmiş ve %9.7’sinin (n=12) okuryazar değil ve
okuryazar düzeyinde eğitime sahip oldukları en fazla eğitim düzeyi ise %30.6 (n=38) ile İlkokul
olarak belirlenmiş buradan işletmecilerin çoğunluğunun yetersiz eğitim düzeyine sahip
oldukları anlaşılmaktadır (Tablo 8). Diğer süt sığırcılığı işletmecilerinin eğitim düzeyleri de;
Adana İli %71.2’si (Şahin ve ark., 2001), Uşak İli %58’i (Köse, 2006), Adana İli Pozantı İlçesi
%86.2’ sinin (Pirinççi, 2015) en fazla ilk okul seviyesinde eğitime sahip oldukları belirtilmiştir.
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Tablo 8. İşletmecilerin Eğitim Durumları
Eğitim Durumu

İşletmeci Sayısı

%

Okur-Yazar Değil

2

1.6

Okur-Yazar

10

8.1

İlk Okul Mezunu

38

30.6

Ortaokul mezunu

35

28.2

Lise mezunu

35

28.2

Ön lisans

2

1.6

Lisans

2

1.6

Toplam

124

100

İşletmecilerin yaşı, tecrübesi ve işletme dışı geliri
Süt sığırcılığı faaliyeti yürüten işletmecilerin kaç yaşında oldukları değerlendirilmiş, en az 24,
en çok 75 ve ortalama 49 yaşında oldukları tespit edilmiştir. İşletmecilere kaç yıldır süt
sığırcılığı faaliyeti ile uğraştıkları sorularak iş tecrübeleri belirlenmeye çalışılmıştır. Alınan
cevaplar doğrultusunda üreticilerin en az 1, en çok 60 olmak üzere ortalama 25 yıllık tecrübeye
sahip oldukları belirlenmiştir. Yaş ve eğitim tecrübesi bakımından, Pirinççi (2015) Adana’nın
Pozantı ilçesinde işletmecilerin yetiştiricilik konusunda %57.5’inin 10 yıldan fazla, %42.5’inin
1-10 yıl arasında tecrübeye sahip olduklarını, Bakan (2014) Ağrı ilinde işletmecilerin ortalama
24.3±1.2 yıl tecrübeye sahip olduklarını tespit etmiştir.
Süt sığırcılığı faaliyeti yapan işletmecilerin %7.3’ü (n=9) yalnızca hayvancılıktan geçimini
sağlarken, %43.5’i (n=54) hayvancılığın yanında bitkisel üretim de yapmakta, %24.2’si (n=30)
hayvancılıkla beraber tarım dışında çalışmakta ve %25’i (n=31) ise hem hayvancılık hem
bitkisel üretim hem de tarım dışında çalışarak gelir elde etmektedir. İşletmecilerin %50.8’inin
(n=63) tarım dışı gelirinin olduğu, %49.2’sinin (n=61) ise sadece tarımdan gelir elde ettiği tespit
edilmiştir.
Tablo 9. Ek Geliri Olan İşletmelerin Ek Gelir Kaynakları
Gelir Kaynağı

İşletmeci Sayısı

%

Emekli

21

33.3

İşçi

19

30.2

Memur

14

22.2

Şoför

4

6.3

Ticaret

5

7.9

Toplam

63

100
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İşletmecilerin tarım dışı gelir kaynaklarının %33.3’ü (n=21) emekli, %30.2’si (n=19) işçi,
%22.2’si (n=14) memur, %7.9’u (n=5) ticaret ve %6.3’ü (n=4) ise şofördür. Süt sığırcılığı
faaliyetinin yanında tarım dışında bir işte çalışan 63 işletmecinin aylık geliri en az 1000 TL en
fazla 5000 TL ve ortalama 1660 TL iken, 124 işletmenin ortalama tarım dışı geliri 845 TL’dir.
Bakan (2014) İşletmecilerin %3.8’sinin sadece süt sığırcılığı ile %96.2’sinin ise süt
sığırcılığının yanında başka bir iş kolunda faaliyet gösterdiğini, süt sığırcılığı dışındaki bu
faaliyetlerin %8.4’ünün ticaret, %83.1’inin tarımın diğer kolları ve %4.8’inin memurluk
olduğunu tespit etmiştir. Şeker ve ark, (2012) Muş ilindeki işletmelerin %52’sinin sadece
sığırcılık yaptığını, %48’inin ise farklı ticari faaliyette bulunduğunu belirlemiştir.
Süt sığırı işletmelerinin arazi varlığı ve tasarruf şekli
Tablo 10. Süt sığırcılığı İşletmelerinde Arazi Varlığı
Mülk Arazi Varlığı

Kiraya veya Ortağa Tutulan Arazi
Varlığı
Miktar (da)
Parsel Sayısı

Miktar (da)

Parsel Sayısı

6
200

1
10

5
250

1
10

42.01

3.66

52.66

3.11

En Az
En Çok
Ortalama

Süt sığırcılığı faaliyetinin yapıldığı 124 işletmenin %64.5’i (n=80) mülk arazisine sahipken, bu
araziler en az 6 en çok 200 ve ortalama 42.01 dekar (da) olup parsel sayısı en az 1 en çok 10 ve
ortalama 3.66’dır. İşletmelerin genel ortalaması olarak 27.10 da mülk araz olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca 35 işletmede kiraya veya ortağa tutulan arazi bulunmakta ve bu araziler
en az 5 en çok 250 ve ortalama 52.66 dekar olup parsel sayısı en az 1 en çok 10 ve ortalama
3.11’dir. 124 işletmenin tamamı için ortalama hesaplandığında mülk arazi varlığı 27.1 dekar,
kiraya veya ortağa tutulan arazi miktarı 13.8 dekardır. Benzer faaliyet gösteren işletmelerin
arazi büyüklüğü değerlendirildiğinde, Bakan (2014) 111.42 da, Tatar (2007) 213 da, Şahin ve
ark. (2001) 142.3 da, Hazneci ve Ceyhan (2011) 40 da, Birsin (2012) 69.61 dekar (da) olarak
belirlenmiştir.
Tablo 11. Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Arazi Tasarruf Şekli
Ürün Cinsi

Alan
(da)

Buğday
6.98
Arpa
4.18
Yonca
18.21
Silajlık mısır 8.75
Mısır(dane) 1.98
Kayısı
0.81
Domates
0.17
Karpuz
0.36

Satılanlar
Verim
İşletmede kullanılan
(kg/da) Fiyat (TL) Miktar (kg)
Miktar (Kg)
3029.84
435.09
0.76
2056.45
973.39
1530.6452 358.29
0.66
458.06
1072.58
19573.55 1097.35
0.42
9201.61
10371.94
31767.74 3804.00
0.11
21985.4839
9782.26
2110.08 1056.25
0.61
2110.08
1270.1613 1600
0.96
1270.13
725.80
4500
0.6
725.80
1370.97
4000
0.48
1370.97
Ürün (kg)
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İncelenen 124 işletmenin bitkisel üretim desenleri sorulmuş, ekilen her bir ürünlerin çeşitleri,
ekim alanları, dekara verimleri, satış fiyatları, satılan ve işletmede kullanılan miktarları
belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre 124 işletmenin %41.9’unda (n=52) ortalama 6.98 dekarlık
alanda buğday üretilirken, dekara 435.09 kg verim elde etmiş, elde edilen toplam ürün miktarı
olan 3029.84 kg buğdayın %32’si (973.39 kg) işletmede tohumluk, un yapımı ve hayvanlara
yem olarak kullanılırken, %68’i (2056.45 kg) de işletme dışında un fabrikalarına, ofise ve
buğday pazarına satılmıştır. İşletmelerin %28.2’sinde (n=35) ortalama 4.18 dekarlık alanda
arpa üretilirken, dekara 358.29 kg verim elde edilmiş, elde edilen toplam ürün miktarı olan
1097.35 kg arpanın %70.07’si (1072.58 kg) işletmede tohumluk ve hayvan yemi olarak
kullanılırken, %29.23’ü (458.06 kg) işletme dışına satılmıştır. İncelenen 124 işletmenin
%66.9’unda (n=83) ortalama olarak 18.21 dekarlık alanda yonca üretimi gerçekleştirilmiş,
dekara 1097.35 kg verim elde edilmiş, elde edilen toplam 19573.55 kg yoncanın %53’ü
(10371.94 kg) işletme içinde hayvan yemi olarak kullanılmış, %47’si (9201.61 kg) işletme
dışında hayvancılık yapılan işletmelere satılmıştır. 124 işletmenin %41.3’ünde (n=50) ortalama
8.75 dekarlık alanda silajlık mısır üretilirken, dekara 3804 kg verim elde etmiş, elde edilen
toplam ürün miktarı olan 31767.74 kg silajlık mısırın %69.02’si (21985.48 kg) hayvanlara yem
olarak kullanılırken, %30.8’i (9782.26 kg) de işletme dışında satılmıştır. İşletmelerin %6.5’inde
(n=8) ortalama 1.98 dekarlık alanda dane mısır üretilirken, dekara 1056.25 kg verim elde
edilmiş, elde edilen toplam ürün miktarı olan 2110.08 kg dane mısırın tamamı işletme dışında
satılmıştır. İncelenen 124 işletmenin %4’ü (n=5) ortalama olarak 0.81 dekarlık kayısı bahçesine
sahipken, dekara 1600 kg verim elde edilmiş, elde edilen toplam 1270.16 kg kayısının tamamı
işletme dışında satılmıştır. Ayrıca işletmelerin %3.2’si (n=4) ortalama olarak 0.36 dekarlık
alanda karpuz üretimi yapmış, dekara 4000 kg verim elde etmiş ve elde ettiği ürün miktarının
tamamını işletme dışında satmıştır. İşletmelerin %1.6’sı (n=2) ortalama olarak 0.17 dekarlık
alanda domates üretimi yapmış, dekara 4500 kg ürün elde etmiş ve ürettiği ürünün tamamını
işletme dışında satmıştır.
Süt sığırcılığı işletmelerinde kârlılığın artırılmasında yem masraflarının azaltılması önemli bir
yere sahiptir. Bu nedenle incelenen işletmelerin arazi varlıklarının önemli bir kısmını süt
sığırcılığı faaliyetinde kullandıkları hayvan yemlerinin üretilmesinde kullandıkları tespit
edilmiştir.
İşletmecilerin süt sığırlarını sigortalatma durumu
İşletmecilerin %66.10’u (n=82) süt sığırlarını sigorta yaptırmaz iken %33.90’nı (n=42) sigorta
yaptırmaktadır. Sigorta yaptıran işletmelerde hayvan başına en az 250 en çok 300 ve ortalama
283.57 TL sigorta ücreti ödenmektedir. Araştırmanın yürütüldüğü 124 işletme dikkate
alındığında hayvan başına ortalama sigorta masrafı 96.04 TL iken toplam sigorta masrafı
işletme başına ortalama 690.56 TL’dir.

247

Tablo 12. İşletmecilerin Sigorta Yapmama Nedenleri
Sigorta Yapmama Nedenleri

Sigorta Yaptırmayanların sayısı

%

Pahalı

39

47.6

Bilgi Veren Yok

24

29.3

Kayıp Bedeli Alınamıyor

10

12.2

Küpe Sorunu

5

6.1

Faydası Yok

2

2.4

Prosedür Karşılanamıyor

2

2.4

Toplam

82

100

Üreticilere neden sigorta yaptırmak istemedikleri sorulduğunda ise sigorta yaptırmayan
üreticilerin %47.6’sı (n=39) sigorta maliyetlerinin yüksek olduğu ve maddi imkânsızlıklar
yüzünden hayvan sigortasının yapılamadığını belirtirken en az %2.4’ü sigorta yaptırmanın
kendilerine bir fayda sağlamadığını ve sigorta yaptırmak için gerekli olan prosedürlerin
karşılanamadığını belirtmişlerdir. Bu noktada sigorta maliyetlerinin düşürülmesi için gerekli
adımları atılması, hayvan başına ödenmesi gereken prim tutarlarının belirli bir kısmını devletin
karşılaması ve sigorta yaptırmak için gerekli prosedürlerin kolaylaştırılması önerilebilir.
İşletmecilerin birlik toplantılarına katılma durumu ve birliğin süt sığırcılığı faaliyetine
katkıları
Süt sığırcılığı faaliyeti yapan işletmecilerin %28.2’si (n=35) birliğin son bir yılda yaptığı
toplantılara katılmazken, %33.9’u (n=42) 1, %26.6’sı (n=33) 2 ve %11.3’ü 3 toplantıya katılım
göstermiştir. Ayrıca işletmecilere damızlık birliğinin süt sığırcılığı faaliyetinize katkıları
nelerdir diye sorulmuş ve alınan cevaplar Tablo 13’de verilmiştir.
Tablo 13. Birliğin Süt Sığırcılığı Faaliyetine Katkıları
Birliğin İşletmecilere Katkıları

N

%

Hiçbir Katkısı Yok

47

37.90

Bilgilendirme

28

22.58

Küpeleme

20

16.13

Destekleme Alımı

11

8.87

Küpeleme-Destekleme Alımı

8

6.45

Bilgilendirme ve Küpeleme

4

3.23

Hayvan Alımı

3

2.42

Bilgilendirme ve Destekleme Alımı

3

2.42

Toplam

124

100
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İşletmecilerin %37.9’u (n=47) damızlık birliğinin süt sığırcılığı faaliyetlerine hiçbir katkısı
olmadığını ifade ederken diğer işletmeciler bilgilendirme, küpeleme, destekleme alımı vb.
konularında katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Üreticilerin birlik toplantılarına katılmaları ve
birliğin süt sığırcılığı faaliyetine daha fazla katkı sağlamasına yönelik tedbirlerin alınması
gerekmektedir.
Süt Sığırcılığı Faaliyeti ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Araştırma bölgesinde süt sığırcılığı yapan işletmecilere faaliyetleri ile ilgili önemli sorunlarınız
nelerdir diye sorulmuş, birden fazla cevaplar verilmek suretiyle 819 cevap verilmiş, verilen
cevap sayısı ve % miktarları Tablo 14’te verilmiştir.
Tablo 14’de görüldüğü gibi süt sığırcılığı faaliyeti açısından en fazla tekrarlanan sorun
(%14.16) süt fiyatının düşüklüğü, kaliteli yem temin edememe, hayvanların süt veriminin
düşüklüğü, yetersiz yem bitkisi üretimi ve yetersiz destekleme problemleri olarak belirlenirken
en az tekrarlanan sorunlar ise Barınak alanları ve havalandırma yerleri ile ilgili önemli
problemler ve işletmelerin girdi temininden ürünlerinin pazarlanmasına kadar olan örgütleme
ilgili sorunlar olarak belirlenmiştir.
Üreticilerin bölgede süt sığırcılığı faaliyeti ile ilgili sorunları ifade etmesinden sonra bu
sorunların çözümü için sizce neler yapılmalı veya hangi önlemler alınmalı sorusuna birden fazla
cevap verilmek suretiyle 813 cevap verilmiş olup cevaplar Tablo 15’de gösterilmiştir.
Tablo 14. Süt Sığırcılığı Faaliyeti sorunları
Sorunlar
Süt Fiyatının düşüklüğü, kaliteli yem temin edememe, hayvanların süt
veriminin düşüklüğü, yetersiz yem bitkisi üretimi, yetersiz destekleme
Destekleme sorunları Ödemeler zamanında yapılmıyor Başvuru aşaması
çok teferruatlı ve zaman alıcı Bankanın borç, kefillik vs.den dolayı
ödemelere el koyması
Yem fiyatlarının yüksek olması, sulama sorunu ve yem bitkileri
üretiminde karşılaşılan sorunlar.
Doğan buzağılara zamanında küpeleme yapılmaması veya küpesi
düşen hayvanlara görevlilerin küpeyi yenilenmemesi
Profesyonel hayvan beslemesini ve modern işletme için gereken
kurallar bölge insanı tarafında bilinmiyor olması.
Pazarlama ile ilgili sorunlar.(ithal ürünler, yerli et ve süt ürünlerinin
değerinin düşük olması, gelirlerin büyük bir kısmının aracılara gitmesi)
Hayvansal üretime verilen destek ve hibelerin doğru kanallara
aktarılmaması ve desteklerin yarar ve zararlarının analiz edilmemesi.
Devletin hayvancılığa yönelik her yıl değişken bir politika uygulaması.
Üniversitenin yeni kurulmuş olması ve üreticilere yeterince birebir
eğitim verememesi ve üreticiye ulaşamaması
Sürü sağlığı konusunda yetiştiricinin bilinçli olmaması ve hayvan
hastalandıktan sonra müdahale edilmesi.
Mera ıslahının yapılmaması, aşırı otlanma, meranın korunmaması.
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Cevap
Sayısı

(%)

116

14.16

113

13.80

96

11.72

86

10.50

76

9.28

76

9.28

62

7.57

57

6.96

40

4.88

35

4.27

22

2.69

Barınak alanları ve havalandırma yerleri ile ilgili önemli problemler.
İşletmelerin girdi temininden ürünlerinin pazarlanmasına kadar olan
örgütleme ilgili sorunlar.
Toplam

20

2.44

20

2.44

819

100

Süt hayvancılığı için yapılan desteklemelerin artması, süt fiyatlarının artması, yem fiyatlarının
düşmesi, teknik bilgi desteğinin verilmesi, üreticilerin bir araya gelerek güçlenmesi
problemlere karşı en fazla cevaplandırılan çözüm önerisi olduğunu işletmecilerin %12.92’si
tarafından belirtilmiştir. Diğer çözüm önerileri ise yem bitkileri üretimi teşvik edilerek,
üreticiler bu konuda eğitilmeli ve silaj makineleri alımına destek verilmeli, ıslah konusunda
çalışmalar yapılmalı, üreticilere yeterli derecede veteriner hizmeti verilmeli ve devlet
desteğinden yararlanılmak için bilgilendirilmeli, bölgede hayvan küpeleme işleminden sorumlu
kurumun değiştirilmesi veya bakanlık tarafından küpe işlemini yapan kurumun denetlenmesi,
şimdiye kadar yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi vb. çözüm önerileri ifade edilmiştir.
Tablo 15. Süt Sığırcılığı Faaliyetinin Geliştirilmesi İçin Üreticilerin Yaptıkları Öneriler
Öneri
Süt hayvancılığı için yapılan desteklemelerin artması, süt fiyatlarının
artması, yem fiyatlarının düşmesi, teknik bilgi desteğinin verilmesi,
üreticilerin bir araya gelerek güçlenmesi
Yem bitkileri üretimi teşvik edilerek, üreticiler bu konuda eğitilmeli ve
silaj makineleri alımına destek verilmelidir.
Islah konusunda çalışmalar yapılmalı, üreticilere yeterli derecede
veteriner hizmeti verilmeli ve devlet desteğinden yararlanılmak için
bilgilendirilmelidirler.
Bölgede hayvan küpeleme işleminden sorumlu kurumun değiştirilmesi
veya bakanlık tarafından küpe işlemini yapan kurumun denetlenmesi,
şimdiye kadar yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi
Bölgeye yönelik büyükbaş hayvancılık politikası belirlenmeli buna
yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı meraları ıslah etmeye ve
korumaya yönelik çalışmaları artırmalıdır. Otlatma teknikleri ile
kullanılan meralardaki hayvanlarda çok ciddi verimler alınabilir.
Hayvancılık işletmeleri, işletme için gerekli olacak yemi kendi üreterek
yem maliyetini azaltabilir.
Hayvansal üretimde kültür ırkı hayvan varlığının artırılması ve yaşam
koşulları iyileştirerek, verim de arttırılabilir. Irk ıslahı ve modernizasyon
birlikte yapılmalıdır.
Hayvanların yaylaya çıkmadan aşılanması, il içerisinde hayvan
hastalıklarının yayılmasını büyük ölçüde engellenmiş olacaktır.
Yapılan üretimi batı illerine pazarlamak hedeflenmelidir. Pazarlamayı
yapabilmek için kaliteli ve yüksek oranda üretimi gerçekleştirmek
gerekir.
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Öneri
Sayısı

(%)

105

12.92

98

12.05

86

10.58

86

10.58

77

9.47

73

8.98

61

7.50

58

7.13

48

5.90

42

5.17

Devlet eliyle daha modern barınakların yapılmalı ve yetiştiriciler bu
konuda eğitilmelidir. Barınaklarla ilgili her yöreye uygun hayvan barınak
modeli geliştirilmelidir.
Bölgede model işletmeler yaygınlaştırılarak yatırımcıların kafalarındaki
sorular giderilmelidir.
Et ithalatının durdurulması, et fiyatlarında üretici yönünden olumlu
gelişmelere yol açabilir.
Toplam

33

4.06

26

3.20

20

2.46

813

100.0

Süt sığırcılığı işletmelerinin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili olarak; Koç ve Uzmay (2019)
Trakya Bölgesi süt sığırcılığı işletmelerinin önemli sorunlarının maliyetlerin yüksek ve süt
fiyatının düşük olması önemli çözüm önerilerinin ise bölge kooperatiflerinin etkinliğinin
arttırılmasının sağlanması ve kırsal kalkınmayı teşvik edici politikalar izlenmesi gerektiği,
Eryılmaz ve ark, (2020) süt sığırcılığı işletmelerinin önemli sorunlarının bilgi ve yeniliklerin
yeterince benimsenmediğini ve geleneksel yöntemlerin yaygın olarak kullanıldığını, çözüm
önerilerinin yetiştiricilerin yeniliklerden daha fazla haberdar olmalarının sağlanması,
hayvancılık işletmelerine verilen desteğe devam edilmesi ve destek verilen işletmelerin belli
bir plan dâhilinde sürekli takip edilmesi, Karakayacı (2020) girdi fiyatlarının yüksek ve süt
fiyatlarının düşük olmasının sorun olduğunu, organize hayvancılık yapılması ve soğuk zincir
sistemi kurulması gerektiğinin ise çözüm önerisi olarak önermiştir.
SONUÇ
Iğdır ilinde süt sığırcılığı işletmelerinin demografik özellikleri ile arazi yapısı, üretim
özellikleri, süt sığırcılığı ile ilgili sorun ve önerilerinin belirlenmeye çalışıldığı bu çalışmada
işletmelerin 3.66 EİB, 27.01 da mülk arazi ve aylık 845 TL tarım dışı gelirleri olduğu
belirlenmiştir. İşletme sahiplerinin %96.8’i ilk ve orta derecede eğitime sahip, ortalama 49 yaş
ve 25 yıllık tecrübeye sahip olup %33.90’ı tarım sigortası yaptırmamaktadırlar. Üreticilerin en
önemli sorunları süt fiyatının düşüklüğü, kaliteli yem temin edememe, hayvanların süt
veriminin düşüklüğü, yetersiz yem bitkisi üretimi ve yetersiz destekleme problemleri olarak
belirlenirken çözüm önerileri arasında; süt hayvancılığı için yapılan desteklemelerin artması,
süt fiyatlarının artması, yem fiyatlarının düşmesi, teknik bilgi desteğinin verilmesi, üreticilerin
bir araya gelerek güçlenmesi gelmektedir. Süt sığırı üreticilerinin sorunlarının ve bu sorunlara
çözüm önerilerinin belirlenmesi üreticilerin faaliyeti daha istekli yapmalarına ve daha yüksek
verim alarak gelirlerini artırmalarına olanak sağlayacaktır.
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NEHİR KOLLARINDA SU KALİTESİ KARAKTERİZASYONU İÇİN İYON
TAKİBİ: FIRAT – DİCLE NEHİRLERİ
Ekrem AYDIN
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Elazığ, Türkiye
Aytekin ÇELİK
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Elazığ, Türkiye
ÖZET
Bu çalışma da yaklaşık olarak 18 335 400 hektar alana sahip olan Fırat- Dicle havzası nehir
kolları, Mg+2, Ca+2, Na+ ve K+ açısından incelenmiştir. Bu amaçla havza kapsamında takibi
yapılan Fırat nehri için maksimum Mg+2, Ca+2, Na+, K+ iyonları sırasıyla 17.7, 93.6, 65.6, 15.2
mg/L olarak tespit edilmiştir. Benzer işlemler Dicle nehri için de yapılmış ve bu nehirde de
maksimum Mg+2, Ca+2, Na+, K+ iyonları sırasıyla 13.4, 69.2, 19.8 ve 8.7 mg/L olarak
belirlenmiştir. Fırat nehrinde, Mg+2 ve Ca+2 yoğun olarak gözlenmiş iken Dicle nehrinde ise Na+
ve K+ açısından yoğunluk olduğu çalışma sonunda tespit edilmiştir. Sonuç olarak nehirlerde
iyon karakterizasyonu, havza mevcut su potansiyeli hakkında fikir vermiştir.
Anahtar kelimeler: Havza, Fırat, Dicle, İyon
1. GİRİŞ
Fırat ve Dicle nehirleri Türkiye’de doğan, Basra’nın kuzeyinde birleşerek Şatt-ül Arap adı ile
körfeze dökülen, tek bir büyük akarsu sisteminin iki önemli koludur. Türkiye’nin Güneydoğu
Anadolu Projesini (GAP) gerçekleştirmeye başlamasıyla, gerek sulama amaçlı kullanılan sular
sebebiyle debinin azalması, gerekse de mansap ülkelere akacak suyun kalitesi açısından kıyıdaş
ülke olarak Suriye ve Irak doğrudan etkilenmektedir [1]. Fırat ve Dicle Havzası büyük oranda,
kuzey ve doğu Türkiye ile İran ve Irak’ın dağlık kesimlerine yağan karlardan beslenmektedir.
Havza kapsamında olan Fırat nehri, Batı Asya’nın ve Türkiye’nin en geniş drenaj sahasına
sahip ve Batı Asya’da bulunan nehirlerin en uzun olanıdır. Bu nehir, Doğu Anadolu’da Ağrı ve
Erzurum yörelerindeki dağlardan kaynaklanan iki ana kol (Murat-Karasu) ve onlarca yan
koldan beslenir [2].
Fırat-Dicle nehirler sisteminin başlıca kıyıdaşları Türkiye, Suriye ve Irak’tır. Aralarındaki su
meselesi her birinin 1960’lı yıllarla beraber büyük çaplı su geliştirme projelerine başlamalarıyla
ortaya çıkmıştır. Bu projelerin öncelikli hedefleri seller ve kuraklıklarla mücadele için
nehirlerin akışlarını düzenlemek olmuştur. Takip eden dönemlerde kıyıdaş ülkelerin hedefleri
giderek büyümüş bunlar arasına hidroelektrik enerji üretimi, içme suyu sağlama ve sulama için
inşa edilen büyük baraj ve geniş sulama sistemlerinin inşası eklenerek su kullanımlarının ve
taleplerin hızla arttığı gözlemlenmiştir [3]. Nehir üzerinde Keban Barajı (Elazığ), Karakaya
Barajı (Malatya-Elazığ), Atatürk Barajı (Adıyaman-Şanlıurfa), Birecik Barajı (Birecik) ve
Karkamış Barajı (Kargamış) tamamlanmıştır. Asurluların ‘Purati’, Sümerlilerin ‘Buranunu’,
Arapların ‘Al Furat’ dediği Fırat nehri İngilizcede, ‘Euphrates’ olarak adlandırılmıştır. Nehir
yıllık su kapasitesinin %90’nı Türkiye’den, %10’nu ise Suriye topraklarından alır [4]. Fırat’a
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Irak’ın, Dicle’ye ise Suriye’nin hiçbir katkısı yoktur [5]. Oldukça yüksek su potansiyeline sahip
olan Fırat nehri, hidroelektrik imkânlarının çok ancak ulaşıma elverişli bir nehir olmadığı
bilinmektedir. Suriye’de bu nehirden yeterince faydalanmaktadır. Bu bağlamda, Fırat nehri
üzerinde başlıca Saab, Sohuei ve Taaf adında barajlar inşa etmiştir. Benzer şekilde, Irak iktisadi
kaynaklarının tamamını iki nehirden karşılarken, Suriye yenilenebilir su kaynaklarının
neredeyse %85’ini Fırat’tan sağlamaktadır [6]. Fırat nehri, Irak’ta Dicle nehri ile birleşerek
Şatt-ül- Arap adını alır ve Basra Körfezi’ne dökülürler.
Dicle Nehri Elazığ’ın güneyindeki Güneydoğu Toroslardan kaynağını alır. Daha sonra nehir,
Batman, Ilısu, Botan ve Garzan çaylarının da katılmasıyla büyük bir akarsu haline gelir. Dicle
Nehri, Cizre güneyinde 30km. kadar Türkiye-Suriye sınırını oluşturduktan sonra Irak
topraklarına girer. Burada Türkiye’den kaynaklarını alan Habur ve Büyük Zap Suyu Dicle’ye
katılır. Daha güneyde ise Küçük Zap Suyu ve Zagros Dağları’ndan kaynağını alan Diyale Dicle
Nehri’ne katılır. Dicle’nin su toplama havzası 387 600 km2 dir. Su toplama havzasının %15’i
(57 614 km2) Türkiye, %75.2’si Irak, %9.5’i İran ve %0.3’ü Suriye topraklarında
bulunmaktadır. Dicle Nehri’nin taşıdığı su miktarı ise yıllık 50 milyar m3 civarındadır. Nehir
taşımış olduğu suyun %42.6’sını Türkiye’den (21.33 milyar m3), %57.4’ü Irak’ dan (28.67
milyar m3 ) karşılar [7]. Fırat’a göre daha kısa olan Dicle nehrinin rejimi düzensiz olup, yaz
aylarında su seviyesi oldukça düşmekte olduğu rapor edilmiştir (Kodaman, 2003). Sularının
mevsimsel değişimi bakımından dünyanın önde gelen akarsularından olan Dicle nehri, düzensiz
akış rejiminden dolayı beraberinde getirdiği sorunları çözmek için Irak ile 1946 yılında anlaşma
yapılmıştır. Türkiye havzanın %12’sini oluşturmaktadır ve bu alan nehrin Basra körfezine
döküldüğü noktaya kadardır. Havza’nın geri kalan kısmı ise, %54’ü Irak’tan, %34’ü İran’dan
ve % 0.2’si Suriye’den kaynaklanır [6].
Bu çalışmada, yukarıda bahsi, geçen Fırat-Dicle havzası için; Mg+2, Ca+2, Na+ ve K+
parametreleri takibi ve tespiti yapılmıştır. Ayrıca, takibi yapılan parametrelerin kaynağı, etkisi
ve havzaya baskı durumları değerlendirilmiştir.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Çalışma alanı ve örnekleme istasyonları
Çalışma, Fırat-Dicle havzası içerisinde yer alan barajlar ve bu barajlara ulaşan Fırat ve Dicle
akarsularının ana kol ve bağlantı kollarını temsil edebilecek 28 adet numune alma istasyonu ile
başlamış ve devam ettirilmiştir. Bu istasyonların seçiminde, özellikle geçiş güzergâhların da
bulunan illerin giriş çıkışları ve nüfus hareketliliğinin ve tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı
alanların seçilmesine dikkat edilmiştir. Bu noktalardan alınan numunelerde su kalitesinde
önem arz eden bazı minerallerin takibi ve değerlendirmesi yapılmıştır. Numune alınan nehir
kolları Şekil 1’ de verilmiştir.
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Şekil 1. Numune alınan yer bilgileri
2.2 Analitik metot
Fiziksel parametrelerin (pH-iletkenlik-ÇO) ölçümleri kaynak başında YSI marka PRO20 ve
1030 ölçüm cihazları ile yapılmış, diğer parametre analizleri için de numuneler uygun
koşullarda, araç tipi buzdolaplarında laboratuvar ortamına getirilmiştir. Herhangi bir çökmeye
ortam vermemek için gerekli numune saklama koşulları azami sağlanmıştır. Numune alma
işlemi, 28 istasyonda 3 günde tamamlanmıştır. Bu amaçla takibi yapılan iyonların (Mg+2, Ca+2,
Na+ ve K+) tespiti Shimadzu marka iyon kromatografisi (IC) ile yapılmıştır.
3. BULGULAR
3.1. Ca+2 ve Mg+2 varlığı yönünden değerlendirme
Fırat-Dicle havzası Fırat akarsuyu üzerinde toplam 16 adet numune alma istasyonu
belirlenmiştir. Numune alınan kollar Şekil 2’de verilmiştir. Alınan numunelerde Mg+2 ve Ca+2
takibi yapılmış ve ana kol boyunca değişimleri incelenmiştir. F1, F2 ve F3 istasyonlarında
Mg+2 – Ca+2 konsantrasyonları sırasıyla 12.6, 73.4, 14.3, 65.2 ve 9.7, 93.6 mg/L olarak tespit
edilmiştir. Mg+2 konsantrasyonunun bu ilk 3 noktada önce artığı daha sonra azaldığı
gözlenmiştir. Mg+2 konsantrasyonunun artmasına, numune alma istasyonları arasında ki
mesafe veya akarsu kollarının geçtiği alanda ki tarım arazilerinden Mg+2 nin çözünerek suya
karışma durumunun neden olabileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra konsantrasyon
azalışına ise Mg+2 nin suda oksitlenmesi gibi farklı formlara dönüşme durumlarının söz konusu
olabileceği tahmin edilmektedir. Benzer şekilde, bu 3 noktada Ca+2 nin konsantrasyonun da
değişimler gözlenmiş ve artış ve azalışlar tespit edilmiştir. Mg+2 iyonunda düşünülen
konsantrasyon değişim nedenleri Ca+2 iyonu için de geçerli olabileceği söylenebilir. Çünkü, F1,
F2 ve F3 numune alma noktaları sırası ile birbirini takip eden istasyonlardır.
F4, F5 ve F6 numune alma noktalarında da benzer şekilde Mg+2 ve Ca+2 mineralleri takibi
yapılmıştır. Bu istasyonlardan alınan numunelerde, Mg+2 konsantrasyonları sırasıyla 14.6,
17.7 ve 12.1 mg/L, Ca+2 konsantrasyonları ise bu noktalar için sırasıyla 44, 50.5 ve 36.4 mg/L
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olarak belirlenmiştir. Burada F4 ve F5 yan kollar üzerindeyken F6 bu iki noktadan hemen
sonraki ana kol üzerinde bulunmaktadır. Bu istasyonlar Mg+2 açısından değerlendirilirse; F3
den gelen F4, F5 ve yan kollarla birleşip F6 noktasına dahil olduğundan bu noktada alınan
numunede Mg+2 konsantrasyonun azaldığı gözlenmiştir. Bu duruma ana kol debisinin yüksek
olması sebebiyle yan kollardaki yüksek Mg+2 ve Ca+2 konsantrasyonunun seyrelmiş olabileceği
neden olarak söylenebilir. F7 noktasından alınan numunede Mg+2 ve Ca+2 konsantrasyonu
sırasıyla 12.6 ve 38.5 mg/L olmuştur. F7 yan koldan alınan noktadır. Bu nedenle, Mg+2 ve Ca+2
minerallerine bölgede yaygın olan tarım arazileri kaynak olarak gösterilebilir.
Fırat nehri ana kol üzerinde bulunan F8, F9, F10, F11, F12 ve F13 noktalarından alınan
numunelerde, Mg+2 konsantrasyonları sırasıyla 13.2, 9.7, 10.1, 14.6, 9.8 ve 11.02 mg/L olarak
gözlenirken, aynı noktalarda Ca+2 konsantrasyonu ise sırasıyla 45.3, 32.6, 28.9, 44, 82 ve 40.3
mg/L şeklinde tespit edilmiştir. Ana kol üzerindeki bu noktalar Mg+2 ve Ca+2 açısından
farklılık göstermesi numune alınan noktalar arası mesafeyle ilişkili olduğu varsayılmıştır. Mg+2
ve Ca+2 konsantrasyonunda ki azalma her iki mineralin de ortamda reaksiyon vermesi ile sudan
ayrılması, konsantrasyon artışının ise diğer noktalara benzer şekilde tarım arazileri ve yüzey
suları vasıtasıyla Mg+2 ve Ca+2 nin çözünerek suya karıştığı ile ilişkilendirilmiştir. F14 ve F15
in Mg+2 ve Ca+2 konsantrasyonları sırasıyla 10, 12 mg/L ve 40.3, 89.3 mg/L olarak
belirlenmiştir. F16’nın Mg+2 ve Ca+2 konsantrasyonları sırasıyla 16.8, 64.6 mg/L olmuştur. F14
ve F15 numune alınan istasyonlar yan kollar olup, F16 istasyonu ana kol üzerindedir.
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Şekil 2. Fırat Nehri için Mg+2 ve Ca+2 konsantrasyonları
Fırat Dicle Havzası kapsamında olan Dicle nehri için ise toplam 12 numune alma istasyonu
belirlenmiştir. Şekil 3, bu nehir için Mg+2 ve Ca+2 konsantrasyonlarını göstermektedir. Burada
D1, D2, D3, D4, D5 ve D6 noktaları art arda gelen ana kol, kalan diğer istasyonlar ise ana ve
yan kollar olarak seçilmiştir. Ana kol üzerinde bulunan istasyonlarda Mg+2 konsantrasyonu
sırasıyla 8.2, 8, 9.4, 6.9, 5.7 ve 7.2 mg/L olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde bu istasyonlarda,
Ca+2 konsantrasyonları ise sırasıyla 45.6, 69.2, 45.8, 10.7, 6.8 ve 39 mg/L olarak tespit
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edilmiştir. Bu istasyonlar da Mg+2 konsantrasyonu açısından artış ve azalışlar gözlenmiştir. Bu
değişimlere numune alınan noktalar arası mesafe, bulunduğu bölgede ki tarımsal faaliyetler ve
nehir ortamında oksitlenme benzeri durumların söz konusu olabileceği değerlendirilmektedir.
Benzer şekilde ana kol üzerinde bulunan bu 6 istasyonda Ca+2 konsantrasyonlarında da Mg+2
gibi değişimler söz konusu olmuştur. Bu değişimlere Mg+2 etkenlerinin Ca+2 için de etkili
olabileceği söylenebilir. Devamında, D7 ve D8 noktalarında Mg+2 konsantrasyonları sırasıyla
8.7 ve 7.6 mg/L, Ca+2 konsantrasyonları ise bu noktalar için sırasıyla 44.6 ve 50 mg/L olarak
belirlenmiştir. Ayrıca D7 yan kol, D8 ise bu noktadan hemen sonra ana kol üzerinde bulunan
numune alma istasyonudur. Burada, D6 da mevcut Mg+2 yükü, D7 yanı sıra yan kollarında
birleşmesi ile D8 noktasına bağlanmaktadır. Bu yüzden D8 noktası ana kol olması
münasebetiyle yüksek akış hızının da etken olması Mg+2 konsantrasyonunun seyrelmesi
özelinde düşmesine neden olduğu savunulmuştur. Bu iki noktanın Ca+2 varlığı açısından
durumu Mg+2 ye göre tam tersi olmuştur. Bu duruma sebep olarak D8 de çözünen Ca+2 nin
yüksek olması söylenebilir. D9 ve D10 yan kollar üzerinde bulunmaktadır. Bu kolların Mg+2
konsantrasyonu sırasıyla 13.4 ve 10.7 mg/L iken Ca+2 konsantrasyonları sırasıyla 53.9 ve 51
mg/L olarak ölçülmüştür. D11 ve D12 ise ana kol üzerinde art arda gelen istasyonlardır. Bu iki
noktanın Mg+2 konsantrasyonu 5.5 ve 9.3 mg/L iken, Ca+2 konsantrasyonu 56.7 ve 53.4 mg/L
olmuştur. Yan kollarda Mg+2 konsantrasyonu yüksek iken ana kol üzerinde Mg+2
konsantrasyonun düşmesi önceki numune alma istasyonlarında da benzer durum
gözlendiğinden, ana kolda seyreldiği görüşünü destekler nitelikte olmuştur.
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Şekil 3. Dicle nehri için Mg+2 ve Ca+2 konsantrasyonları
3.2 Na+ ve K+ varlığı yönünden değerlendirme
Fırat-Dicle Havzası kapsamında Fırat kolunda belirlenen 16 istasyonda Na+ ve K+ takibi ve
değerlendirmesi de yapılmıştır. Takibi yapılan minerallerin ortalama değerleri Şekil 4’de
gösterilmiştir. F1, F2 ve F3 numune alma istasyonlarında Na+ konsantrasyonu sırasıyla 23,5,
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26,3 ve 27,5mg/L, benzer şekilde F1, F2 ve F3 de K+1 konsantrasyonları ise sırasıyla 13,6,
15,2 ve 9,8 mg/L olarak tespit edilmiştir. Na+ bu ilk 3 noktada sürekli artmıştır. Na+ fazlalığı,
evsel ve endüstriyel kirlenme, toprak yapısı ve deniz katkısından kaynaklanabilir. Ancak
bölgenin coğrafi yapısı göz önüne alındığında bu artışlara neden, yağışlar dolayısıyla nehre Na+
kaynağı girişi veya yoğun tarım faaliyetleri sonucu olduğu kanısına varılabilir. Bu ilk 3 noktada
K+ konsantrasyonlarında artış ve azalışlar gözlenmiştir. K+ da oluşan bu değişimlerin Na+
neden olan çevresel koşullar kaynaklı olduğu varsayılmıştır. Çünkü K+ fazlalığına da evsel ve
endüstriyel kirlenmeler, tarımsal gübrelemeler ve toprak yapısı neden olmaktadır. Ayrıca F1,
F2 ve F3 aynı ana kol üzerinde sırasıyla bulunmaktadır. Çalışmanın devamında, F4, F5 ve F6
noktalarında da Na+ konsantrasyonları tespit edilmiş ve bu istasyonlarda sırasıyla 15, 24 ve 16,8
mg/L olarak belirlenmiştir. Benzer şekilde K+ konsantrasyonları da takip edilmiş ve bu
mineralde bu noktalar için sırasıyla 2,2, 7,3 ve 5,3 mg/L olarak tespit edilmiştir. Ayrıca burada
F4 ve F5 yan kollar üzerindeyken F6 bu iki noktan hemen sonraki ana kol üzerinde bulunan
noktadır. Bu 3 nokta Na+ açısından değerlendirilirse, F3 den gelen Na+ yükü, F4, F5 ve yan
kollarla birleşip F6 da Na+ konsantrasyonunu azalttığı gözükmektedir. Bu duruma sebep olarak
ana kol debisinin yüksek olması sebebiyle yan kollardaki yüksek Na+ ve K+ konsantrasyonu
seyrelmiş olmasıdır. Numune alınan bir diğer istasyon F7 için Na+ ve K+ konsantrasyonu
sırasıyla 15.5 ve 5.1 mg/L olmuştur. F7 yan koldan alınan noktadır. Bu istasyon için Na+ ve
K+ değişimleri, tarımsal faaliyetler ve yağış kaynaklı akarsuya girişlerin olması olarak
değerlendirilmiştir. F8, F9, F10, F11, F12 ve F13 ün Na+ konsantrasyonları sırasıyla 19,3,
18,4, 25,2, 14,6, 65,6 ve 14,5 mg/L olarak belirlenirken, benzer şekilde bu noktaların K+
konsantrasyonları ise sırasıyla 5,1, 4,5, 3,9, 2,9, 4,5 ve 4,9 mg/L olarak tespit edilmiştir. F8F13 arası kollar ana kol üzerinde olan noktalardır. Ana kol üzerindeki bu noktalar Na+ ve K+
açısından mesafeyle azalıp artmışlardır. Azalmalar Na+ ve K+ nin reaksiyon verip çökelek
şeklinde sudan ayrıldığını, artışlar ise etraftaki arazilerden ve yüzeylerden Na+ ve K+ nin
çözünerek suya karıştığını göstermektedir. F14 ve F15 numune alma istasyonları için Na+ ve
K+ konsantrasyonları sırasıyla 38.2, 18.5 mg/L ve 4.7, 6.9 mg/L olarak belirlenmiştir. F16’ nın
ise Na+ ve K+ konsantrasyonları sırasıyla 18.5, 6.9 mg/L olmuştur. F14 ve F15 noktaları yan
kollar iken F16 ana kol üzerinde olan noktadır.
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Şekil 4. Fırat Nehri için Na+ ve K+ konsantrasyonları
Dicle kolu üzerinde toplam 12 nokta belirlenmiştir. Şekil 5, bu noktaların Na+ ve K+
konsantrasyon değerlerini göstermektedir. D1, D2, D3, D4, D5 ve D6 noktaları art arda gelen
ana kol numune alma istasyonlarıdır. Bu noktaların sırasıyla Na+ konsantrasyonu 10.4, 6.8,
11.3, 3.02, 3.97 ve 7 mg/L olarak belirlenmiştir. D1, D2, D3, D4, D5 ve D6 noktaları için K+
konsantrasyonları ise sırasıyla 5.3, 2.94, 6.2, 0.93, 1.3 ve 6.7 mg/L olarak tespit edilmiştir. Bu
ilk 6 noktada Na+ konsantrasyonları önce artmış sonra azalmıştır. Bu bölgede de yoğun tarımsal
faaliyetler görüldüğünden artışa sebep olarak değerlendirilmiştir. Azalışa ise Na+ nin suda
oksitlenmesi durumu düşünülmüştür. Bu ilk 6 noktadaki K+ konsantrasyonlarının değişim
nedenleri de Na+ ile benzer olduğu söylenebilir. D7 ve D8 noktalarında Na+ konsantrasyonları
sırasıyla 6 ve 6.2 mg/L olarak tespit edilirken, K+ konsantrasyonları ise bu noktalar için sırasıyla
2.6 ve 5.3 mg/L olarak belirlenmiştir. Ayrıca D7 yan kollar üzerindeyken D8 bu noktan hemen
sonraki ana kol üzerinde bulunan noktadır. Bu 2 noktayı Na+ açısından değerlendirmek istersek
D6’den gelen D7 ve yan kollarla birleşip D8 de Na+ konsantrasyonu azaldığı gözükmektedir.
Bu duruma sebep olarak ana kol debisinin yüksek olması sebebiyle yan kollardaki yüksek
konsantrasyon seyrelmiştir. Bu iki noktanın K+ açısından durumu Na+ ile aynı şekilde olmuştur.
D9 ve D10 numune alma istasyonları yan kollar üzerinde bulunan noktalardır. Bu kolların Na+
konsantrasyonu sırasıyla 19.8 ve 7.6 mg/L olarak gözlenmişken, K+ konsantrasyonları ise
sırasıyla 8.7 ve 3.7 mg/L olarak ölçülmüştür. D11 ve D12 ise ana kol üzerinde art arda gelen
noktalardır. Bu iki noktanın Na+ konsantrasyonu 12.3 ve 10.5 mg/L iken, K+ konsantrasyonu
ise 7.3 ve 5.1 mg/L olmuştur. Ara kollarda Na+ konsantrasyonu yüksekken ana kol üzerinde
Na+ konsantrasyonun düşmesi ana kol da seyreldiğinin göstergesidir.
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Şekil 5. Dicle Nehri için Na+ ve K+ konsantrasyonları
4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışmada, Fırat-Dicle havzası nehir kollarında Mg+2, Ca+2, Na+1, K+1 parametreleri takip
edilmiş ve aşağıdaki sonuçlara varılmıştır;

Fırat ve Dicle nehirleri ana ve yan kollarında incelenen tüm parametreler için
mevsimler değişimler etkili olmuştur.

Her iki nehir için izlediği güzergâh çevresinde faaliyet gösteren besi
yetiştiriciliği ve tarımsal etmenler tüm parametre değişimlerinde etkili olmuştur.

Özellikler insan kaynaklı kirliliklerin Dicle nehri üzerinde daha fazla olduğu
çalışma sürecinde gözlenmiştir.

Ülkemiz de en büyük yüz ölçüme sahip havzaların başında gelen Fırat-Dicle
havzası için su kalitesi belirlenmesi hususu özelinde kaynak niteliğinde olabilecek
sonuçların elde edildiği düşünülmektedir.

Bu çalışma, ülkemizin mevcut kullanılabilir su kaynakları ve havza bazlı
sektörel su tahsisi konularına yardımcı kaynak olarak kullanılabileceği
varsayılmaktadır.
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ÖZET
Günümüz fabrika sistemlerinde, dijital dönüşüm süreçleri gün geçtikçe yoğunlaşmakta ve
böylece manuel işlemlerin yerini otomatik sistemler almaktadır. Bu dönüşüm sürecinden
lojistik bölümleri de etkilenmiş ve ürünlerin fabrikaya girişleri, depolanması, boşaltılması,
ilgili bölüme aktarılması ve çıkış aşamaları için farklı teknikler geliştirilmiştir. Lojistik
bölümünde ürünlerin ambarlara depolanması ve boşaltılması işlemleri, çoğunlukla forklift
araçları kullanılarak yapılmaktadır. Bu araçların çıkabilecekleri yüksekliğin sınırlı olması,
dönüş manevrası yapabilmek için geniş koridor aralıklarına ihtiyaç duyması ve operatörler
tarafından kullanılmaları gibi durumlar zaman, mekan ve maliyet açısında büyük kayıplara
yol açmaktadır. Bu dezavantajları engellemek için, mühendisler Otomatik Depolama ve
Boşaltma Sistemleri (ODBS) tasarladılar. ODBS ile birlikte depolama ve boşaltma işlemleri
ergonomik şekilde yapılmaktadır. Yapılan bu bildiri çalışması kapsamında sektörlerin farklı
depolama ihtiyaçlarını karşılayabilecek en uygun ODBS yapısının kurulabilmesi için
simülasyon ve analiz programı geliştirilmiştir.
Geliştirilen program modüler bir yapıda tasarlanmış ve ODBS temel bileşenleri olan
algoritmalar, raflar, robotlar, ürün giriş ve çıkış varyasyonları gibi tüm etkenleri farklı
konfigüre edebilme özelliğine sahiptir. Konfigüre edilen temel bileşenler programın farklı bir
sayfasında bir araya getirilmekte ve simülasyon başlatılmaktadır. Simülasyon işlemi ODBS
kurulumları sırasında karşılaşılacak problemleri ve sistem kapasite durumunu önceden
kestirmeye olanak sağlamaktadır. Böylece ODBS bileşenlerinin imalatları gerçekleşmeden
önce gerekli tedbirler alınmış ve ön hesaplamalar yapılmış olacaktır.
Bahsedilen program Matlab programının bir nevi açık kaynak biçimi olan Octave kullanılarak
geliştirilmiştir. Geliştirme aşamasında bileşenler tasarlanırken ve simülasyon oynatılırken
imge işleme metodları kullanılmıştır. Ek olarak yapılan simülasyonlara ait analiz seçenekleri
tasarlanmıştır. Analiz bölümünde raf, robot ve algoritmalar verimlilik durumlarına göre
birbirleriyle karşılaştırılmış ve sonuçların farklı grafik seçenekleri ile (çubuk grafik, pasta
grafik, vb.) gösterilebilmesi için platform tasarımı yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: ODBS, Simülasyon, Analiz, İmge İşleme, Octave
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ABSTRACT
In today’s factory systems, digital transformation process increasing day by day and so
automatic systems taking place of manuel process. This transformation processes affect to
logistic departments too and so different tecniques developed for product entering to factory,
storage, retrieval, carry to product release warehouse and exit operations. In logistic
department product storage and retrieval processes mostly making with using forklift
vehicles. This vehicles have max climb height limit, needs large corridor for turn maneuver
and using by operator so disadvantages such as waste of time, loss of place and high cost
occurs. To block these advantages, engineers designed Automatic Storage and Retrieval
Systems (ASRS). With ASRS, storage and retrieval processes ergonomically made. In this
work, we designed simulation and analysis software for use when install ASRS to answer to
sector's needs.
The developed program is designed in a modular structure and has the ability to configure all
system factors such as algorithms, shelves, robots, product input and output variations, which
are the basic components of ASRS. The configured basic components are bringing together
on a different page of the program and the simulation is start. The simulation process makes it
possible to predict the problems encountered during ASRS installations and the system
capacity status. So before production of ASRS main components, we can take precautions and
make preliminary calculations.
The mentioned program was developed using Octave, which is a kind of open source form of
Matlab program. In development process, components design and play simulation operations
were made using image processing methods. Additionally, designed different analysis options
for simulations. In analysis section; shelves, robots and algoritms compare with each other
according to their efficiency and designed a platform for show results with different type of
graphics (line chart, pie chart, bar chart, etc. ).
Keywords: ASRS, Simulation, Analysis, Image Processing, Octave
GİRİŞ
Günümüzde firmaların dijital dönüşüm süreci ile birlikte insan gücüne olan ihtiyacı azalmış
ve rekabet ortamında ayakta kalabilmek amacıyla Endüstri 4.0 tabanlı sistemler
geliştirilmiştir. Depolama işlemleri için geliştirilen ODBS ile yerden tasarruf yapılmakta ve
daha doğru depolama ve boşaltma işlemleri gerçekleştirilmektedir [1]. Geliştirilen ODBS’ler
kurulum tiplerine göre birim depolama, mini depolama, çok derinlikli depolama ve operatör
kabinli depolama olarak sınıflara ayrılmıştır [1,2].
Sınıflara ayrılan bu ODBS’ler firmaların ihtiyacına göre revizyona uğrayıp, kurulup
kullanılmaktadırlar. ODBS kurulumu ve sisitem isterleri belirlenirken en önemli unsurlar
depolama kapasitesi ve hızıdır. Yani ODBS ambar içerisindeki ürünleri depolayabilmeli ve
istenilen hızda yükleme ve boşaltma işlemlerini gerçekleştirmelidir. Literatür araştırmalarına
bakılırsa zaman konusu üzerine yoğun çalışmaların olduğu görülmektedir [3].
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ODBS kurulumu öncesinde ihtiyaçların belirlendikten sonra sistem için optimum yükleme
algoritmaları, sipariş toplama algoritmaları, raf tasarımı ve robot tasarımı simülasyon
programları kullanılarak yapılmalıdır. Özellikle yükleme ve sipariş toplama algoritmalarının
simülasyon programları kullanılarak kestirimci bir yaklaşımla ilerlenmesi gerekmektedir ve
mevcut çalışmalar bu şekilde yapılmaktadır [4]. Yapılan çalışmada ODBS’ler için simülasyon
ve analiz programı geliştirilmiş ve kurulum öncesinde gerekli parametrelerin çıkartılması
hedeflenmiştir.
YÖNTEM
Simülasyon ve analiz işlemleri yapılmadan önce birtakım yöntem adımları izlenmektedir. Bu
adımlar aşağıda Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Yöntem adımları
Geliştirilen yazılım tüm bileşenler için ayrı ayrı konfigürasyon yapma ve nihayetinde tüm
sistem bileşenlerini simülasyon odasında bir araya getirip test etmeyi amaçlamıştır. İlk
aşamada iki boyutlu raf tasarımı yapılmaktadır. Tasarlanan raflara ait veriler matris
formatında kaydedilmektedir. Daha sonra taşıma ve boşaltma robotları yine 2 boyutlu olacak
şekilde tasarlanmaktadır. Yükleme ve sipariş toplama algoritmaları tasarlanan raf ve robot
verilerini kullanarak geliştirilmekte ve kaydedilmektedir. Son olarak tüm tasarımlar
yapıldıktan ve gerekli algoritmalar geliştirildikten sonra simülasyon işlemi başlatılmaktadır.
Simülasyon işleminde ürün giriş ve çıkış konfigürasyonları yapılabildiğinden simülasyon
süresi kullanıcı tarafından belirlenebilmektedir.
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Tasarım
Tasarım işlemleri raf ve robotlar için iki boyutlu bir tasarım paneli üzerinden yapılmaktadır.
Panel imge işleme metodlarını kullanarak çalışmaktadır. Raf modelleri dikdörtgen şekiller
içerdiğinden, dikdörtgenlere ait köşe noktaları bilgisi ve doluluk durumları belirlenerek raf
şekilleri oluşturulmaktadır. Raf tasarım paneli aşağıda Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Raf tasarım paneli
Raf modelleri tasarlanırken öncelikle raflara isim verilir ve ardından sırasıyla raf satır sayısı,
raf sütun sayısı, hücre yüksekliği ve hücre genişliği bilgileri girilir. Tüm değişkenler
belirlendikten sonra önizleme butonu ile raf modeli oluşturulur ve gösterilir.
Robot tasarımları ise taşıyıcı kolon ve kucaklardan oluşmaktadır. Taşıyıcı kolon, kucakları
taşımakta ve yatay eksende ray üzerinde ileri-geri hareketlerini yapmaktadır. Taşınan
malzemenin ağırlığı, istenen robot hızı ve raf yüksekliği gibi özellikler dikkate alınarak
taşıyıcı kolon yükseklik ve genişlik ölçüleri belirlenir.
Robot kucak yapısı eksende yukarı-aşağı hareket eder. Kucak sayısı arttıkça, robotun aynı
anda taşıdığı ürün miktarı artar fakat aynı zamanda ürünlerin dengeli bir şekilde durması için
robotun daha yavaş hareket etmesi gerekir. Tüm robot tasarım işlemlerinin yapıldığı panel
Şekil 3’te gösterilmiştir.
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Şekil 3. Robot tasarım paneli
Robot tasarım panelinde sırasıyla robot tipi (taşıma, boşaltma, taşıma&boşaltma), kucak
sayısı, kucak yüksekliği, kucak genişliği, dikey eksende hızı, yatay eksende hızı, aynı anda
yatay ve dikey eksende hareket edebilme özelliği, taşıyıcı kolon yüksekliği ve genişliği
bilgileri belirlenir. Tüm değişkenler belirlendikten sonra önizleme butonu ile robot modeli
oluşturulur ve gösterilir.
Algoritma
Algoritma bölümü bileşenler arasındaki en karmaşık ve en çok zaman harcanan bölümdür.
Simülasyonun sağlıklı çalışabilmesi için yükleme ve talep toplama algoritmalarının hatasız bir
şekilde yazılması gerekmektedir. Algoritmalar analitik modellere bağlı ve simülasyona bağlı
olmak üzere yazılabilmektedir [5,6]. Algoritmalar geliştirilirken robotların hareket sürelerini
minimize edecek metodlar üzerinde çalışılmalıdır [7,11,12]. Böylece robotlara harcanan
elektrik ve bakım oranları düşecek ve maliyet etkin algoritmalar geliştirilmiş olacaktır [8].
ODBS’lerde en yoğun ve maliyetli işlem sipariş toplama işlemidir ve ürünlerin optimal
yerleşimleri, rotalama işlemleri, siparişleri gruplama ve ürünleri raflarda bölgelere ayırma
işlemleri bu algoritmalar içerisinde yapılmalıdır [9]. Sipariş toplama maliyeti, toplam depo
maliyetinin %55 ini oluşturduğundan bu algoritmaların sistem ihtiyaçlarına cevap verecek
şekilde yazılması önemlidir [10].
Siparişler toplanırken zaman kıstası da dikkate alınmalıdır. Üretimin düşük olduğu vardiya
saatlerinde siparişlerin önceden hazır hale getirilmesi yoğun saatlerde oluşacak karmaşayı
engelleyebilmektedir [13].
Simülasyon
Simülasyon yazılımları otomasyon sistemlerinde sıkça kullanılarak sistem kurulumundan
önce gerekli ön hazırlıkların yapılmasını sağlamaktadır. ODBS’lerde simülasyon
programlarının kullanılma amacı sistem gerekli bileşenlerin belirlenmesi ve analizinin
gerçekleştirilmesidir [14].
Geliştirilen simülasyon sayfasında ürün giriş bölümü, robot ve raf bölümü bulunmaktadır.
Şekil 4’te simülasyon sayfası gösterilmiştir.
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Şekil 4. Simülasyon sayfası
Simülasyon sayfasında henüz yüklenmemiş banttaki ürünler kırmızı, robot üzerine yüklenen
ürünler sarı ve raflara yerleştirilen ürünler yeşil renkte gösterilmektedir. Simülasyon sırasında
tüm görselleştirmeler imge işleme metodları ile oluşturulmaktadır. Simülasyon ortamı sürekli
değişen bir rgb imge olarak düşünülebilir.
Analiz
Analiz bölümü yapılan çalışmaların başarısını gösteren görsel bir bölümdür. Simülasyon
sırasında yapılan tüm hesaplamalar analiz bölümünde görselleştirilir. Aşağıda Şekil 5’te
simülasyon sırasında raf kolonlarının kullanım oranları gösterilmiştir.

Şekil 5. Raf kolon ürün yoğunluğu grafiği
Raf kolonları kullanım oranlarının birbirine yakın olması gerekmektedir. Eğer farklılıklar
fazla ise zaman içerisinde zemin yüzeyinde yamukluklar oluşmakta ve ciddi bakım ihtiyacına
sebep olmaktadır. Geliştirilen yazılım ile bu ve buna benzer durumlar önceden görülerek
yerleştirme ve sipariş toplama algoritmalarının ürünleri kolonlarda homojen tutacak şekilde
tasarlanmaları sağlanmıştır.
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Ek olarak bir ürünün hareket süreleri aşağıda Şekil 6’da gösterilmiştir. Ürünün hangi kısımda
ne kadar beklediğini gösteren bu grafik sayesinde gerekli optimizasyon çalışmaları
yapılabilecektir.

Şekil 6. Ürün hareket süreleri
Analiz bölümünde bu şekilde grafiklerin sayısı arttırılabilmektedir. Bu bölümde simülasyon
sonuçları incelenir ve istenilen hedefler yakalanmamışsa tasarım ve algoritma kısımları
güncellenerek simülasyon tekrar edilir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmalarımızın sonucunda Otomatik Depolama ve Boşaltma sistemleri için basit yapıda bir
simülasyon ve analiz programı tasarımı yapılmıştır. Tasarlanan program endüstriyel bir
ODBS üreticisi firmada denenmiş ve başarılı olduğu görülmüştür. Geliştirilen yazılım ile,
kurulumu yapılacak ODBS’ler henüz imalat aşamasına geçmeden önce gerekli analizlerden
geçerek gerekli sistem tasarımı noktasında önemli kriterlerin belirlenmesinde kilit nokta rolü
üstleneceği görülmüştür. Raf ve robot tasarımı bölümlerinin daha fazla geliştirilmesi gerektiği
böylece tasarım opsiyonelliğinin artması öngörülmüştür.
Yapılan çalışmalarda simülasyon sırasında robot hareketlerinin kontrol algoritmaları ile
yapılması gerektiği görülmüştür. Aksi takdirde robot hareket sürelerinin doğru bir şekilde
hesaplanması mümkün değildir.
Çok derinlikli ODBS’ler için raftaki ürün sayısının simülasyon sırasında belirtilmesi gerektiği
görülmüştür. Ek olarak sisteme girecek ürün sayısı ve sipariş edilen ürün sayısı simülasyon
ekranında gösterilmelidir.
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ABSTRACT
Genç District (Bingöl) and its surroundings have different ecological conditions, so they are
rich and original with it’s floristic features. Geophytes are plants with underground stems and
are also called "flower bulbs". Geophytes with high economic value and they are used in
many areas, They are also used extensively in the food sector and landscape sector. In
addition, it is important in fields such as agricultural products, ethnobotany, phytotherapy and
cosmetics. It is clear that identifying and protecting these plants with high economic value in
their habitats, carrying out breeding and cultural studies and marketing them will contribute to
our country's economy and related fields.
In this study, 46 geophyte plants were determined in the research area. With this study, it was
emphasized that the research area and its surroundings are rich in bulbous plants with very
high economic value, the subject was tried to be drawn attention and it was mentioned how to
better evaluate this valuable potential by obtaining basic data that will serve as a source for
those concerned.
Key Words: Bingöl, Genç, Flora, Geophytes.
INTRODUCTION
Geophyte word is derived from Greek (ge, soil; phyto, plant) and they are found between both
monocotyl and diocotyl taxa [1]. Geophytes have a storage organ and facilitates survival at
high or low temperatures, drought or inappropriate light levels and adverse weather
conditions and other stress conditions. Geophytes used as landscape sector as ornamental
plants; geophytes, which are ornamental plants, are cultivated in many part of World and
Turkey [2]. Tulipa, Colchicum, Lilium, Narcissus, Gladiolus, Hyacinthus, Crocus, and Iris are
the most cultivated geophytes [3]. Geophytes have been cared and cultured for thousands of
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years because of their commercially or extensively properties. The main reason for this is
based on floriculture characteristics; beatifull flower color, shape, size and flowering times
[4].
Geophytes are plants that include bulbs, corms, tubers, tuberous stems, tuberous roots,
rhizomes and pseudobulbs. Geophytes are very important part of floristic richness for Turkey.
Orchidaceae, Amaryllidaceae, Colchicaceae, Iridaceae and Liliaceae are some of the most
important geophyt family in Turkey [5]. Geophytes have a great economic value due to their
attractive flowers and usage in the drug and landscape industry [6]. Geophytes are the most
preferred group among the ornamental plants because of their aesthetic features, suitability to
be cut flowers and their fragrance [7].
The aim of this study is to determine the spread of the some Geophytes species in the Genç
(Bingöl) provinces, and to form the basis for Geophytes species that can be used for
landscaping in cold and elevated provinces such as Bingöl conditions.
MATERIAL AND METHODS
Plant specimens were collected from between Genç (Bingöl) and Bingöl center, between 2018
and 2020 vegetation seasons. The collected plant specimens were kept in the Adıyaman
University, Faculty of Pharmacy. These specimens were identified basically with the Flora of
Turkey [8].
RESULTS AND DISCUSSION
As a result of this study, forty six (Muscari longipens, Allium scorodoprasum subsp.
scorodoprasum, Ornithogalum oligophyllum, Allium flavum subsp. flavum var. flavum, Allium
scorodoprasum subsp.rotundum, Gagea luteoides, Fritillaria latifolia, Ficaria fascicularis,
Fritillaria gencensis, Allium atroviolaceum, Asphodeline damescena subsp. damescena,
Bellevalia gracilis, Colchicum szovitsii subsp. szovitsii, Corydalis erdelii, Crocus biflorus
subsp. tauri, Dactylorhiza osmanica var. osmanica, Gagea dubia, Geranium tuberosum
subsp. tuberosum, Crocus biflorus subsp. tauri, Gladiolus atroviolaceus, Iris persica, Iris
reticulata subsp. reticulata, Muscari armeniacum, Tulipa armena subsp. armena,
Ornithogalum narbonense, Allium bingoelense, Scilla siberica subsp. armena, Puschkinia
scilloides Muscari caucasicum, Iris sari, Orchis coriophora subsp. coriophora, Viola
odorata, Alisma lanceolatum, Allium commutatum, Biarum carduchorum, Muscari comosum,
Butomus umbellatus, Ornithogalum sancakense, Geranium libanoticum, Potentilla reptans,
Hordeum bulbosum, Fritillaria pinardii, Ixiolirion tataricum subsp. tataricum, Iris galatica,
Gagea taurica, Gagea villosa var. villosa) taxa were determined in research area; one of them
a new species Fritillaria gencensis Yıld., Kılıç & A.Demirpolat (Liliaceae) from Genç,
Bingöl, Turkey is described and photographed [9].
According to this study, the geophytes which can be used as ornamental and other related
sectors plant have potential for economy. Some studies showed the geophytes potential of
Bingöl provinces [10-15]. Further studies should be carried out on the geophytes, especially
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to explore for cultivation, so that they can contribute to the economy significantly. Geophytes
have been under many risks of land clearing, overgrazing and agricultural pests. So, different
conservation approaches such as educational activities to increase public awareness should be
implemented in the province for sustainable development. Most of geophyte taxa with a
narrow distribution are severely threatened. Geophytes of studied area have been under many
risks so, conservation methods should be implemented in the province for sustainable
development.
Acknowledge: * This study was supported within the scope of Bingöl University's Regional
Development Focused Mission Differentiation and Specialization Program (Project no:
Pikom-Bitki.2018.003)
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Figure 1. Some geophytes taxa from research area
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ABSTRACT
The genus Sideritis L. (Labiatae-Lamiaceae) comprises more than 150 taxa mainly occurred in
Mediterranean area. Turkey is among the richest countries in respect to Sideritis taxa. Sideritis
is represented more than 50 taxa in Turkey and endemism rate of this genus is as high as almost
79%. Sideritis taxa are generally known ‘‘adacayi or dagcayi” and widely used as herbal tea at
folk medicine in Turkey. In this study, the essential oil content of Sideritis montana subsp.
montana was determined, phytotherapical and ethnobotanical properties of some Sideritis taxa
were emphasized. The essential oil aerial parts of the plant sample was obtained by the water
distillation method and analyzed using the GC-MS technique.
The major compounds were; alfa-pinene (19.2%), β-caryophyllene (14.2%), and germacrene D
(5.25%). Other components in herbal essential oil were found to be found in small quantities
and showed a qualitative and quantitative changes. Results were discussed in terms of natural
products, usage areas and properties of the genus members.
Keywords: Sideritis, Sideritis montana, Essential oil, Phytoteraphy, Ethnobotany.
INTRODUCTION
The genus Sideritis L. belong to Lamiaceae (Labiatae) family and includes more than 150
species mainly spreaded in the World. [Mabberley, 1997]. Turkey is the second place with the
highest number of Sideritis taxa after Spain [Duman et al., 2005]. Sideritis genus is represented
about 52 taxa in Turkey and endemism rate of Sideritis in Turkey is as high as almost 80%.
Sideritis taxa are commonly known under the names ‘‘adacayi or dagcayi” and used as herbal
tea at folk medicine in Turkey [Kırımer et al., 2004]. Due to high-rate uses of in the public and
aromatic, medicinal properties the chemical contents of Sideritis taxa have been investigated
with some studies [Gonzalez-Burgos et al., 2011; Kilic, 2014; Kilic et al., 2014]. Essential oils,
terpenes, iridoids, coumarins, lignanes and flavonoids were found in the chemical components
of the Sideritis taxa. Literature results showed that, the oil of Sideritis taxa mainly included
monoterpenes and sesquiterpenes derivates such as; α-pinene, sabinene, β-pinene, myrcene β-
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caryophyllene, β-phellandrene, α-bisabolol, caryophyllene oxide and germacrene D [Kırımer et
al., 2004; Kilic, 2014]. Sideritis taxa have antiinflammatory, analgesic, antirheumatic,
antistress, antioxidant, antibacterial, digestive, and antimicrobial activites [Gonzalez-Burgos et
al., 2011; Koutsaviti et al., 2013].
In this study, the essential oil content of Sideritis montana subsp. montana was determined,
phytotherapical and ethnobotanical properties of some Sideritis taxa were emphasized. Results
were discussed in terms of natural products, usage areas and properties of the genus members.
MATERIAL AND METHODS
Plant Material
The aerial part of sample was collected from their natural habitat. S. montana subsp. montana
was collected from Genç District (Bingöl), vicinity of Balpınarı village, Quercus open areas,
steppe slopes, in June 2018, at an altitude of 1250-1300 m, (Kilic 5456). Plant material was
identified with Flora of Turkey and East Aegean Islands, vol. 7 [Davis, 1982]. The voucher
specimen has been deposited at the Herbarium of Pharmacy Faculty, Adıyaman University.
Isolation of the essential oil:
Air-dried aerial parts of the plant materials were subjected to hydrodistillation using a
Clevenger-type apparatus for 3 h. Stages isolation of the essential oil shown in Figure 1.

Figure 1. Isolation of the essential oil.
Gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) analysis:
The oils were analyzed by GC-MS, using a Simadzu GCMS-QP2020 device in Central
Laboratory in Harran University (Şanlıurfa/Turkey). RXI-5MS column (thickness: 0,25 um,
lenght: 30 m, diameter: 0,25 mm) was used with helium as the carrier gas. Injector temperature
was 250 ºC, split ratio was 10. Column Oven Temp progra: Temp: 40 oC, Hold Time 2 min.
Rate: 3 oC/min Final Temp:240 oC Hold Time:2. Injection Temp: 250 oC. Flow Control Mode
Pressure: 50.0 kPa. Purge Flow: 3.0 mL/min.
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GC-MS: İon source Temp 220. İnterface Temp 250. Start Time:5.00. End Time:65.00. Acq.
Mode: Scan. Event Time: 0.30sec. Sca Speed: 2000. Start m/z:35.00. End m/z:600.00
Component identification was carried out using spectrometric electronic libraries. The
composition of the essential oils of the studied samples are reported in Table-1.
Table 1. Essential oil compounds of Sideritis montana subsp. montana
Relative Retention Index
% Amount
Compounds
11.57
1.35
α-phellandrene
11.66

2.14

β-phellandrene

11.80

19.20

α-Pinene

13.89

3.25

15.70
17.55
17.89
17.99
18.55
20.32
21.30
22.20
24.50
26.19
27.88
35.28
37.17

0.55
2.72
3.81
2.40
3.95
0.58
2.72
1.57
0.45
2.10
3.20
3.32
5.23

β-Pinene
Myrcene
Cis-ocimene
limonene
Terpinolene
1,8-cineole
Terpinene <gamma->
Linalool
Terpineol <gamma->
Terpinen-4-ol
Sabinene hydrate <cis->
Isoeugenyl phenylacetate
Carvacrol
Himachalene <alpha->

42.73

14.20

43.37
45.30
49.61
52.15
54.13
56.50
59.85
60.25
61.20
62.05
65.30

3.13
5.25
0.18
0.65
0.34
0.85
1.56
1.30
1.40
0.35
0.24
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β-Caryophyllene
Copaene
Germacrene D
Naphtalane
Alfa-cadinol
Palmitate <methyl->
Aromadendrene
Ionone <alphaCedrol
Valerenol
Geranyl nitrile
Carotol

Figure 1. Sideritis montana subsp. montana in it’s habitat (Kılıç, 5456).
RESULT AND DISCUSSION
The essential oil aerial parts of the plant sample was obtained by the water distillation method
and analyzed using the GC-MS technique. The major compounds were; alpha-pinene (19.2%),
β-caryophyllene (14.2%), and germacrene D (5.25%). Other components in herbal essential oil
were found to be found in small quantities and showed a qualitative and quantitative changes
(Table 1).
In a study with Sideritis montana L. subsp. montana and Sideritis vulcanica Hub.-Mor. have
been studied to determine taxonomical classification based on chemical characters; as a result
β-caryophyllene (30.3%), α-pinene (12.7%) and β-pinene (10.6%) in S. montana subsp.
montana; α-pinene (15.5%), β-caryophyllene (13.2%) and 1,8-cineole (9.9%) were identified
as main components in S. vulcacina [Kilic, 2014]. Similarly β-caryophyllene (14.2%) and
alpha-pinene (19.2%) were the main the compounds of in this study (Table 1). It is noteworthy
taht germacrene D (5.25%) was the main compound of studied sample, unlike mentioned study
(Table 1).
According to Köse et al., (2010), β-caryophyllene (17.30%), β-pinene (13.29%) and sabinene
(12.17%) were the main components of S. erythrantha Boiss. & Heldr. var. erythrantha [Köse
et al., 2010]. In this study the essential oil of S. montana subsp. montana was characterized by
a high content of alfa-pinene (19.2%) and β-caryophyllene (14.2%) (Table 1).
It is normal to have these differences in such studies. The chemical compounds in the essential
oils and the amounts of the major compounds showed difference, according to the geographical
location, climatological variations, habitat variations, season, ecological differences, plant
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variety and experimental conditions investigated parts of the plants [Pandey et al., 2015;
Küçükboyacı et al., 2016].
* This study was supported within the scope of Bingöl University's Regional Development
Focused Mission Differentiation and Specialization Program (Project no: PikomBitki.2018.003)
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SALVIA PRATENSIS L. VE SALVIA SCLAREA L. UÇUCU YAĞLARININ FASULYE
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KARŞI TOKSİSİTELERİ
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ÖZET
Fasulye tohum böceği (Acanthoscelides obtectus (Say, 1831) (Coleoptera: Bruchidae)),
depolanmış fasulye danelerinin en önemli zararlılarından biridir. Bu çalışmada, Salvia pratensis
L. ve Salvia sclarea L. (Lamiaceae) bitkilerinden elde edilen uçucu yağların, 10, 15 ve 20 μL/Petri
dozlarda uygulanmasının 24., 48., 72. ve 96. saatlerinde fasulye tohum böceği erginlerine karşı
fumigant toksisiteleri araştırılmıştır. Testler, laboratuvar koşullarında (26±1ºC sıcaklık ve %70±5
orantılı nem ve 14/10 aydınlık/karanlık koşullarda) ve cam Petri (9 × 1.5 cm) ortamında
yapılmıştır. Bütün testlerde her bir Petri kabına 20 adet ergin böcek ve beslenmeleri için yeterli
miktarda (20 adet) fasulye tohumu konulmuştur. Tüm denemeler 3 tekerrürlü olarak
yürütülmüştür. Negatif kontrol olarak, saf su+etanol, pozitif kontrol olarak ise Malathion 65 EM
(650 g/L Malathion aktif maddeli ticari preparat) kullanılmıştır. Uygulamadan 96 saat sonra, test
edilen iki uçucu yağın %25.0 ile %100 arasında ölümlere sebep oldukları kaydedilmiştir.
Uygulamanın ilk 24. saatinde, uçucu yağların tüm dozlarında (%1,67 ile %30,0 arasında) ölümler
gözlemlenmiştir. Uygulamanın 48. ve 72. saatlerinde ise test edilen uçucu yağların tüm
dozlarındaki ölüm yüzdesi aralıkları ise sırasıyla, %6,67 ile %81,6 ve %11,6 ile %96,6 arasında
tespit edilmiştir. En yüksek ölüm oranları S. pratensis uçucu yağı için (%78,3 ile %100 arasında)
kaydedilirken, en düşük ölüm oranları ise S. sclarea uçucu yağı için (%25,0 ile %76,6 arasında)
bulunmuştur. Bununla birlikte, 96. saatin sonunda test edilen uçucu yağların tüm dozlarında ölüm
oranları (S. sclarea uçucu yağının 10 ve 15 μL/Petri dozları hariç) %78.0’in üzerinde
gözlemlenmiştir. Genel olarak, test edilen uçucu yağların dozları ve maruz kalma süreleri arttıkça
ergin böceklerin ölüm oranlarının da arttığı tespit edilmiştir. İlave olarak, test edilen uçucu yağların
LC değerleri dikkate alındığında, LC50 ve LC90 değerlerine göre en fazla toksisite S. pratensis
uçucu yağı için sırasıyla 0,528 μL/böcek ve 1,666 μL/böcek olarak tespit edilmiştir. Bu
çalışmadaki sonuçlar kontrollerle karşılaştırıldığında, S. pratensis ve S. sclarea bitkilerinden elde
edilen uçucu yağların gelecekte depolanmış ürün zararlısı olan A. obtectus erginlerinin
kontrolünde alternatif bir biyo-insektisit olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Salvia, Uçucu yağ, Acanthoscelides obtectus, Ergin, Toksisite
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ABSTRACT
The bean weevil (Acanthoscelides obtectus (Say, 1831) (Coleoptera: Bruchidae)) is one of the
most important pests of stored bean seeds. In this study, the fumigant toxicities at 24th, 48th, 72nd
and 96th of application in the 10, 15 and 20 μL/Petri doses of essential oils of Salvia pratensis L.
and Salvia sclarea L. (Lamiaceae) plants against bean weevil adults were investigated. Tests were
carried out in a laboratory conditions (26±1ºC temperature and 70 ± 5% relative humidity and
14/10 light/dark conditions) in the Petri dishes (9 × 1.5 cm). In all tets, 20 adult insects and enough
bean seeds (20 grains) into each Petri dishes for their feeding were placed. All treatments were
carried out in 3 replicates. Pure water + ethanol was used as a negative control while Malathion 65
EM (with 650 g/L Malathion active substance commercial preparation) as a positive control was
used. After 96 hour from the treatment, it was recorded that the two tested essential oils caused to
mortalities beetwen 25.0% and 100%. At first the 24th hour of the application, mortalities (beetwen
16.7 and 30.0%) were observed for the all doses of two essential oils. At the 48th and 72nd hours
of the treatment, the mortality percentages in all doses of the tested essential oils were determined
beetwen 6.67 and 81.6%; beetwen 11.6 and 196.6%, respectively. While the highest mortality rates
were recorded for S. pratensis essential oil (between 78.3 and 100%), the lowest mortality rates
(between 25.0 and 76.6%) were found for S. sclarea essential oil. However, in the end of 96th, the
mortality rates in all doses of the tested essential oils (except for the 10 and 15 μL/Petri doses of
S. sclarea essential oil) were observed to be over 78.0%. In general, it was observed that the
mortality rates of adult insects increased as the doses and exposure times of the tested essential
oils increased. In addition, when LC values of the tested essential oils were taken into account,
according to LC50 and LC90 values, the highest toxicity was determined as 0. 528 and 1.666
μL/insect for S. pratensis essential oil, respectively. When compared to controls, the results in the
study show that essential oils obtained from S. pratensis and S. sclarea plants could be used as an
alternative bio-insecticides in the control of A. obtectus adults, which is the stored product pest, in
the future.
Keywords: Salvia, Essential oil, Acanthoscelides obtectus, Adult, Toxicity
GİRİŞ
İçinde yaşadığımız dünyamızın nüfusu her geçen yıl hızlı bir şekilde artmakta, tarım alanları ise
(konut, sanayi, yol vs. gibi yapılaşmalardan dolayı) gittikçe azalmaktadır. Bununla birlikte,
küresel iklim değişikliği de tüm canlılar üzerinde, özellikle de bitkiler üzerinde olumsuz etkiler
yapmakta ve üretimin azalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla da her geçen zamanda gıda
yetersizliği baş göstermeye başlayacağı ve ileri ki zamanlarda da tehlikeli boyutlara ulaşacağı,
salgın hastalıkların da ortaya çıkacağı, insanların ve diğer canlıların büyük risklerle karşı karşıya
kalacağı tahmin edilmektedir (Broughton vd. 2003; Kesdek vd. 2019). Bilim adamları artan bu
dünya nüfusunun yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun bir şekilde çaba sarf etmektedirler.
Bu çabalar arasında ise, sanayi kaynaklı yeni alternatif (sentetik, yapay) ürünlerin üretilmesi,
mevcut tarımsal alanlarda birim alandan daha fazla ürün elde edilmesi, verim ve ürün kayıplarına
sebep olan hastalık, zararlı, yabancı otlar vs. ile mücadele edilmesi öne çıkmaktadır. Tarımsal
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ürünler arasında baklagiller hem insanlar hem de hayvanlar için önemli bir besin kaynağıdır. Baklagiller
içerisinde (nohut, fasulye, börülce, bakla, bezelye, mercimek vs. arasında) ise fasulye (Phaseolus
vulgaris L. (Leguminoseae)) bitkisi dünyada en fazla üretimi yapılan ve özellikle tropikal ve subtropikal
ülkelerdeki yaşayan halk için önemli bir besin kaynağıdır. Dünya’da 2016 yılındaki fasulye üretiminin
26.833 milyon ton, ülkemizde ise bu rakamın 239 bin ton civarında olduğu kaydedilmiştir (FAO 2019).
Fasulye, hem taze olarak hem de kuru (dane) olarak tüketilmektedir. Taze olarak tüketilen meyvesi bol
miktarlarda protein ile A, B1, B2 ve C vitaminlerini içermektedir. Aynı zamanda da (yeşil yaprak, dal,
meyve kabukları veya kapsül gibi kısımları) hayvan beslenmesinde yem olarak kullanılmaktadır. Ayrıca
fasulye bitkisi, münavebe sisteminde (ekim nöbetinde) toprağın organik madde bakımından
zenginleşmesinde, sürdürülebilir tarımın yapılabilmesinde ve birim alandan daha fazla ürün
alınabilmesinde
de
önemli
bir
role
sahiptir
(Tuğay
1988).
İnsanlar ve hayvanlar için önemli bir besin kaynağı olan fasulyenin, gerek tarla şartlarında ve gerekse de
depolama esnasında kayıplarına yol açan pek çok zararlısı vardır. Bunların başında ise fasulye tohum
böceği (Acanthoscelides obtectus (Say,1831) (Coleoptera: Bruchidae)) gelmektedir. Bu zararlı, Mayıs
ayından itibaren depolardan veya kışı geçirdiği yerlerden çıkmaya başlar, fasulye tarlalarına geçerek,
meyve kapsüllerine yumurtalarını bırakır ve çıkan larvası taze danede beslenir. Temmuz ayının
ortasından itibaren dişi böcek, kurumak üzere olan fasulye kapsüllerini delerek, dane içerisine
yumurtalarını bırakır (Anonim 2008; Yanar ve Düzdemir 2012). Hasat edilirken daneler içerisinde
depoya gelen yumurtalar uygun şartlar oluşunca açılırlar ve larvalar dane içerisinde beslenmeye
başlarlar. Daha sonra olgunlaşan larvalar, pupa olurlar, arkasından da ergin hale geçerler ve çiftleşirler.
Dişiler yumurtalarını yine dane içerisine veya tohum kabuğunun hemen altına bırakırlar ve çıkan
larvalar burada beslenmeye devam ederler. Larvalar, danenin içerisinde beslenmesi süresince oyuklar
meydana getirerek, danenin besin değerinin düşmesine, çimlenme gücünü kaybetmesine, artıkları ile de
kirlenmeye ve küflenmeye neden olurlar. Bunun sonucunda, içi yenmiş, besin değerini tamamen
yitirmiş ve delikli daneler, hayvan yemi ve gübre olarak dahi kullanılamamaktadır. Bulaşık olan
danelerin kalitesi düşmekte, iç ve dış piyasada önemli yeri olan fasulye ticaretinin de önemli ölçüde
azalmasına ve ağır ekonomik kayıpların yaşanmasına neden olmaktadır (Moino vd. 1998; Ayvaz vd.
2010). Bu şekilde larvaların depolardaki fasulye danelerinde verdikleri zararları %20 ile %40 arasında
değişen
oranlara
ulaşabilmektedir
(Regnault-Roger
ve
Hamraoui
1994).
Depolanmış fasulyelerde önemli derecede zarar yapan ve ciddi kayıplara neden olan bu zararlı ile
mücadele etmek için geçmişte kültürel, fiziksel, kimyasal yöntemler uygulanılmış, ancak yeterli
derecede başarılı olunamamış ve depolardaki fasulye danelerinde böceğin zararı hala bir problem olmaya
devam etmektedir (Yanar ve Düzdemir 2012). Bunun yanında, depolarda kimyasal mücadelede
kullanılan fumigantların bazıları yasaklanmış olup, diğerlerine de (örneğin Fosfin’e) zararlı dayanıklılık
kazanmıştır (Zettler 1993). Ayrıca, bu kimyasalları kullanırken insan sağlığı ve gıda güvenliğinin
dikkate alınması oldukça önemlidir. Bunlar insan ve çevre sağlığına zarar vermekte ve en önemlisi de
ürünlerde kalıntı sorununu ortaya çıkarmaktadır (Pacheco vd. 1990; Sartori vd. 1990). Ürünlerdeki
kalıntı sorununa ilave olarak da insanlarda sentetik kimyasalların sebep olduğu hastalık ve kanser
oranlarının arttığı görülmekte, bu olumsuz etkilere paralel alternatif mücadele metotlarının geliştirilmesi
yönünde çabalar sarf edilmektedir. Bu alternatif mücadele metotları arasında ise bitkisel kökenli
bileşiklerin (uçucu yağlar, ekstraktlar, bunların ana ham maddesini oluşturan monoterpenlerin vs. gibi)
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kullanımı öne çıkmakta, son zamanlarda fasulye tohum böceği ile mücadelede de bu doğal bileşiklerle
ilgili çalışmaların önemli bir yer işgal ettiği göze çarpmaktadır. Bunlardan en çok göze çarpan doğal
kökenli bileşikler, uçucu yağlardır. Uçucu yağlar, bitkilerin çiçek, tohum, yaprak, meyve, kabuk,
yumru, kök vs. gibi kısımlarımdan elde edilen ve oda sıcaklığında sıvı halde olan, kolaylıkla
kristallenen renksiz veya açık sarı renkli, uçucu ve kokulu doğal bileşiklerdir. Araştırıcıların uçucu
yağların böcekler üzerindeki etkilerini araştırmalara yönelmelerinin sebebi, tıbbı ve aromatik bitkilerin
tabiat ortamında doğal olarak yetişmeleri ve bol miktarda bulunmaları, bunlardan elde edilen
ekstraktların ve uçucu yağların doğaya toksik olmamaları, kısa sürede toprakta ve suda
parçalanabilmeleri, bu ortamlarda kirlilik yaratmamaları, ürünlerde kalıntı sorununa neden olmamaları
gibi özelliklerinden dolayıdır (Topuz ve Madanlar 2011). Bu nedenlerden dolayı, uçucu yağların
böceklerle mücadelede alternatif olabileceği ümit edilmekte ve her geçen gün bu tip çalışmalar ön plana
çıkmaktadır. Lamiaceae familyasında bulunan Salvia L. cinsi yaklaşık 900 tür içermektedir (Hedge
1992). Türkiye florasında 51’i endemik olmak üzere yaklaşık 97 kadar adaçayı türü doğal olarak
yetişmektedir (İpek ve Gürbüz 2010). Salvia sclarea L. ve Salvia pratensis L., Türkiye florasında doğal
olarak yetişen iki önemli adaçayı türüdür. S. pratensis L. ‘’Çayır adaçayı’’ olarak bilinirken; S. sclarea
ise
‘’Misk
adaçayı’’
olarak
adlandırılmaktadır
(Başer
2000).
Son yıllarda, farklı bitkilerden elde edilen uçucu yağlar ve ekstraktlar kullanılarak, depo zararlısı
böcekler üzerinde farklı çalışmalarda, bu doğal bileşiklerin insektisidal, ovisidal, uzaklaştırıcı
(repellent), cezbedici (atraktant) ve beslenmeyi engelleyici (antifeedant) etki gösterdikleri
kaydedilmiştir (Rajapakse ve Van Emden 1997; Keita vd. 2001; Papachristos ve Stamopoulos 2002;
Güncan ve Durmuşoğlu 2004; Karakoç vd. 2006; Abd El-Aziz vd. 2009; Kordalı vd. 2008; Chaubey
2013; Yıldırım vd. 2013; Çetin vd. 2014; Güdek ve Çetin 2017; Üstüner vd. 2018; Usanmaz Bozhüyük
vd. 2019; Kesdek vd. 2019; Göktürk vd. 2020). Bu çalışmada, S. pratensis ve S. sclarea bitkilerinden
elde edilen uçucu yağların 10, 15 ve 20 μL/Petri dozlarda uygulanmasının 24., 48., 72. ve 96.
saatlerindeki fasulye tohum böceği (A. obtectus) erginlerine karşı insektisidal etkileri araştırılmıştır.

MATERYAL VE METOT
Böcek Materyali
Bu çalışmada test materyali olarak kullanılan fasulye tohum böceği (Acanthoscelides obtectus
(Say,1831) (Coleoptera: Bruchidae)) erginleri Muğla ili, Fethiye ilçesindeki bakliyat satan
marketlerden, yerel pazarlardaki bulaşık olarak satılan kuru fasulyelerden ve köylerdeki halkın
bireysel ambarlarındaki sakladıkları fasulye tohumlarından tedarik edilmiştir. Zararlının ergin
kültürleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek
Yüksekokulu, Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü, 305 No’lu odada laboratuvar şartlarında
çoğaltılmıştır. A. obtectus erginleri, 60 x 20 cm ebatlarındaki plastik kaplara konulmuş ve
bunların beslenmeleri için kuru fasulye daneleri verilmiştir. Kullanılan plastik kapların ağızları
hava alacak şekilde tülle kapatılmıştır. Büyüme odasına yerleştirilen kaplar 26±1 °C sıcaklık
%70±5 nem şartlarında, 14 saat aydınlık ve 10 saat karanlık şartlarda tutularak, böceklerin
çoğalmaları sağlanmıştır. Bütün deneyler bu kültürlerden elde edilen (2-3 günlük) böcekler
üzerinde ve aynı ortam koşullarında gerçekleştirilmiştir.
Bitki materyali
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Bu çalışmada kullanılan Salvia pratensis L. ve Salvia sclarea L. (Lamiaceae) bitki türleri Erzurum
(Palandöken Dağı)’daki doğal alanlardan, 2019-2020 yılları arasında çiçekli dönemlerinde toplanmıştır.
Gölge ve havadar bir odada sık sık çevrilerek kurutulmuş olan bitki materyalleri değirmen yardımıyla
öğütülerek, toz haline getirilmiş ve çalışmada kullanılmak üzere uçucu yağlar elde edilmiştir.
Herbaryumlar Iğdır Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü’ndeki Herbaryumda muhafaza
edilmektedir.
Uçucu Yağların İzolasyonu ve % Verim Değerleri
Gölgede kurutularak öğütülen bitki materyallerinden uçucu yağlar, Clevenger düzeneği 3-4 saat
çalıştırılarak, hidrodistilasyon yöntemi ile elde edilmiştir. Elde edilen bu uçucu yağlar kloroform ile
yıkanarak, sodyum sülfat ile sudan arındırılmıştır. Kloroform Rotary evaporatörde düşük sıcaklık ve
basınçta uzaklaştırılarak, uçucu yağlar elde edilmiştir. Bu şekilde elde edilen uçucu yağ miktarları
yüzde olarak hesaplanmıştır. S. pratensis ve S. sclarea bitki uçucu yağlarının verimleri sırasıyla %1.30
ve %1.35 olarak tespit edilmiştir. Bu uçucu yağlar, çalışmalarda kullanılmak üzere ağzı kapalı cam
şişeler içinde +4ºC’de buzdolabında muhafaza edilmişlerdir.
İstatistiksel Analiz
Salvia pratensis ve S. sclarea bitkilerinden elde edilen uçucu yağların A. obtectus erginlerine
insektisidal etki çalışmalarından elde edilen yüzde ölüm değerlerine ilk olarak ARCSIN
transformasyonu uygulanmış, daha sonra SPSS 20 (Statistical Package for Social Sciences) yazılım
paketi kullanılarak, çift yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Elde edilen değerlerin standart
sapmaları hesaplanmış ve ölüm oranları arasındaki farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırma testine tabi
P≤0.05
önem
derecesine
göre
gruplandırılmıştır.
tutularak,
Uçucu Yağların Test Edilmesi
Salvia pratensis ve S. sclarea bitki uçucu yağlarının toksisite etkisini test etmek için 2-3 günlük A.
obtectus erginleri kullanılmıştır. Petri kaplarının (9 x1.5 cm) üst kapaklarının iç kısımlarına Whatman
no. 1 filtre kağıtlarından 1 x 2 cm boyutlarında kesilerek yapıştırılmıştır. Petrilerin her birine A.
obtectus erginlerinin beslenmeleri için yeterli miktarlarda (20’er adet) bulaşık olmayan fasulye danesi
konulmuştur. Besin olarak verilen fasulye daneleri, yerel marketlerden ve pazarlardan satın alınmıştır.
Yem olarak kullanılan daneler, herhangi bir zararlı ile bulaşık olma ihtimaline karşı -15 0C’ de derin
dondurucuda iki gün bekletilmiş, hijyenik bir kağıt üzerinde kurutulduktan sonra Petri kaplarına
konulmuştur. Daha sonra, böcek aspiratörü yardımıyla kültür ortamından alınan 2-3 günlük ergin
böceklerden her Petri kabına 20’er adet birey bırakılmıştır. Her Petri kabı için S. pratensis ve S. sclarea
bitki uçucu yağlarından 10, 15 ve 20 μL/Petri dozlarında, Petri kabının üst iç kısmındaki Whatman no. 1
filtre kağıdına uygulama yapıldıktan sonra petrilerin etrafı parafilm ile kapatılmıştır. Saf su içeren
kontrol grupları da hazırlanmıştır. Pozitif kontrol olarak Malathion 65 EM (650 g/L Malathion)
kullanılmıştır. İnkübatör standart şartlara yani; 26±1 oC sıcaklık ve %70±5 orantılı nem ve 14/10

(aydınlık: karanlık) fotoperiyot ortamına ayarlanmış ve petriler inkübatöre yerleştirilmiştir.
Uygulamanın 24., 48, 72. ve 96. saatlerinde canlı ve ölü böceklerin sayımları yapılmış ve
kaydedilmiştir. Her bir deney, her doz ve uygulama süresi kombinasyonu için üçer kez tekrar edilmiştir.

TARTIŞMA VE SONUÇ
Zararlılara karşı kullanılan sentetik kimyasalların insanlara, hedef dışı canlılara ve çevre sağlığı
üzerine negatif yönde etkileri ortaya çıkmış, iyi tarım uygulamalarının önem kazanmasıyla
birlikte, hastalık ve zararlıların kontrolünde sentetik pestisitlere alternatiflerin arayışına
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gidilmiştir. Bu amaçla, bitki uçucu yağ ve ekstraktlarının kullanımı gündeme gelmiş, bunların
böceklere karşı insektisidal etkileri üzerinde çalışmalar yoğunluk kazanmış ve her geçen gün de bu
çalışmalar hızla artmıştır. Sunulan bu çalışmada ise S. pratensis ve S. sclarea bitki uçucu yağlarının, A.
obtectus erginlerine karşı fumigant toksisiteleri araştırılmıştır. Testlerin sonuçları kontrollerle
karşılaştırıldığında, bu uçucu yağların adı geçen zararlının erginleri üzerinde önemli derecede
toksisiteye sahip olduğunu göstermiştir. Ancak, iki uçucu yağın toksisitelerinin farklı oranlarda
gerçekleştiği kaydedilmiştir. Bununla birlikte, test edilen uçucu yağların uygulama dozlarına ve
zamanlarına bağlı olarak ölüm oranlarının belirgin şekilde arttığı saptanmıştır. İstatistiksel analiz
sonuçlarına bakıldığında uçucu yağların farklı dozları ve farklı zamanlardaki ölüm oranları bunu ortaya
koymaktadır (P≤0.05). Bununla birlikte, A. obtectus erginlerine karşı test edilen uçucu yağlar, toksisite
yönünden karşılaştırıldıklarında, tüm zamanlarda (24., 48, 72. ve 96. saatlerde) ve tüm dozlarda (10, 15
ve 20 μL/Petri) en yüksek ölüm oranları S. pratensis uçucu yağında (%78,3 ile %100 arasında), en
düşük ölüm oranları ise S. sclarea uçucu yağında (%25,0 ile %76,6 arasında) tespit edilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Salvia pratensis ve Salvia sclarea uçucu yağlarının Acanthoscelides obtectus erginlerine karşı
fumigant etkileri (% ölüm oranları )
Acanthoscelides obtectus
Ölüm (%)
Maruz Kalma süresi (s)

Uçucu Yağlar

Doz
(µL/petri)

Salvia
pratensis

10
15
20
10
15
20
10
15
20

24 s
18.3 ± 3.33 c
26.6 ± 1.66 b
30.0 ± 2.88 b
1.67 ± 1.66 d
5.0 ± 2.88 d
20.0 ± 2.88 c
71.6 ± 1.66 a
73.3 ± 1.66 a
78.3 ± 1.66 a

48 s
48.3 ± 3.33 d
63.3 ± 6.66 c
81.6 ± 4.40 b
6.67 ± 1.66 fg
20.0 ± 5.77 ef
26.6 ± 1.66 e
66.6 ± 10.1 c
91.6 ± 3.33 ab
96.6 + 1.66 a

72 s
63.3 ± 6.0 c
81.6 ± 4.40 b
96.6 ± 1.66 a
11.6 ± 1.66 e
31.6 ± 6.66 d
36.6 ± 6.0 d
86.6 ± 7.2 ab
98.3 ± 1.66 a
100 ± 0.0 a

96 s
78.3 ± 1.66 bc
88.3 ± 6.0 abc
100 ± 0.0 a
25.0 ± 0.0 e
46.6 ± 9.2 d
76.6 ± 3.33 c
93.3 ± 16.6 abc
98.3 ± 1.66 ab
100 ± 0.0 a

-

0.0 ± 0.0 d

0.0 ± 0.0 g

0.0 ± 0.0 e

1.67 ± 1.66 f

Salvia sclarea

Pozitif
Kontrol
Malathion 65
EM
(650
g/L
Malathion)
Negatif
Kontrol
(Etanol+Steril
su)

Ortalama ± Standart hata (Her Petride 20 böcek bulunmaktadır)
Duncan Multiple Testine göre, her bir sütunda yer alan farklı harfleri içeren ortalamalar
arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlıdır (P≤0.05)
Test edilen iki uçucu yağın, A. obtectus erginlerine karşı uygulanmasından 24 saat sonra en az
ölüm oranı %1,67 ile S. sclarea bitki uçucu yağının en düşük (10 μL/Petri) dozunda
gözlemlenirken, en fazla ölüm oranı ise %30,0 ile S. pratensis uçucu yağının 20 μL/Petri’lik
dozunda kaydedilmiştir. Benzer şekilde, uygulamanın 24. saatinde ve 15 μL/Petri’lik dozda S.
pratensis ve S. sclarea bitki uçucu yağlarının ölüm oranları ise sırasıyla %26,6 ve %5,0 olarak
kaydedilmiştir (Tablo 1).
Uygulamanın 48. saatinde, test edilen iki uçucu yağın A. obtectus erginleri üzerinde en az ölüm
oranı yine S. sclarea uçucu yağının 10 μL/Petri dozunda %6,67 olarak kaydedilirken, aynı
uygulama saatinde en fazla ölüm oranı ise S. pratensis uçucu yağının 20 μL/Petri dozunda %81,6
a

b
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olarak tespit edilmiştir. Yine, 15 μL/Petri’lik dozda ise S. pratensis ve S. sclarea bitki uçucu
yağlarının ölüm oranları sırasıyla %63,3 ve %20,0 olarak gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, test
edilen iki bitki uçucu yağından S. pratensis yağının uygulamanın 48. saatinde A. obtectus
erginlerine karşı daha yüksek oranlarda ölümler meydana getirdiği tespit edilmiştir (Tablo 1).
Uygulamadan 72 saat sonra, A. obtectus erginleri üzerinde S. pratensis uçucu yağının 10, 15 ve
20 μL/Petri’lik dozlarında uygulamasında ölüm oranları sırasıyla %63,3, %81,6 ve %96,0 olarak
kaydedilmiştir. Aynı maruz kalma süresinde bu ölüm oranları S. sclarea uçucu yağı için ise
sırasıyla %11,6, %31,6 ve %36,6 olarak gözlemlenmiştir. Bu veriler dikkate alındığında 72 saat
sonra en yüksek ölüm oranı S. pratensis bitki uçucu yağının 20 μL/Petri’lik dozunda %96,6
olarak kaydedilmiştir. En düşük ölüm oranı ise S. sclarea bitki uçucu yağının 10 μL/Petri’lik
dozunda %11,6 olarak bulunmuştur (Tablo 1).
Uygulamadan 96 sonra ise, S. pratensis ve S. sclarea bitki uçucu yağlarının, A. obtectus
erginlerine karşı 10, 15 ve 20 μL/Petri’lik dozlarda uygulamalarındaki ölüm oranları sırasıyla
%78,3, %88,3 ve %100; %25,0, %46,6 ve %76,6 olarak kaydedilmiştir. En yüksek ölüm oranı
S. pratensis uçucu yağının 20 μL/Petri’lik dozunda %100 olarak saptanırken, en düşük ölüm
oranı ise S. sclarea uçucu yağının 10 μL/Petri’lik dozunda %25,0 olarak kaydedilmiştir. Ayrıca,
A. obtectus erginleri üzerinde negatif kontrolde tüm uygulama zamanlarında (96 saat sonrası
%1,67 hariç) ölüm gözlenmezken, Pozitif kontrolde ise %78,3 ile %100 arasında ölüm oranları
kaydedilmiştir. Bu sonuçlar, S. pratensis ve S. sclarea bitki uçucu yağlarının, A. obtectus
erginlerine karşı önemli derecede insektisidal etkiye sahip olduklarını göstermektedir (Tablo 1).
Diğer taraftan, uçucu yağların LC (LC50 ve LC90) toksisite değerlerine bakıldığında; S. pratensis
bitki uçucu yağının LC50 ve LC90 değerleri sırasıyla 0,528 ve 1,666 μL/böcek olarak
kaydedilmiştir. Benzer şekilde, S. sclarea bitki uçucu yağının LC50 ve LC90 değerleri de sırasıyla
1,849 ve 5,259 μL/böcek olarak tespit edilmiştir. Bu verilere göre, en fazla LC toksisite değeri
(LC50, 0,528 μL/böcek) S. pratensis bitki uçucu yağı için kaydedilmiştir. En düşük LC toksisite
değeri ise (LC90, 5,259 μL/böcek) S. sclarea bitki uçucu yağı için gözlemlenmiştir (Tablo 2).
Tablo 2. Salvia pratensis ve Salvia sclarea uçucu yağlarının Acanthoscelides obtectus erginleri
üzerindeki LC50 ve LC90 değerleri

a
b
c

Uçucu
Yağlar
Salvia
pratensis

LC50a

LC90b

X2c

0.528

1.666

10.892

Salvia
sclarea

1.849

5.259

6.828

96 saat sonra % 50 ölüme neden olan konsantrasyon
96 saat sonra % 90 ölüme neden olan konsantrasyon
Ki kare değeri
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Slope
± SE
2.569
+
0.722
2.824
±
0.517

Daha önceki yıllarda değişik araştırıcılar tarafından, farklı bitkilerden elde edilen uçucu yağların
A. obtectus erginleri üzerindeki insektisidal etkilerini araştırmak amacıyla dikkate değer
çalışmalar yapılmıştır. Regnault-Roger vd. (1993), 22 farklı bitki türünden elde edilen uçucu
yağların, A. obtectus erginlerine karşı toksisitelerini araştırmış ve bu bitkiler arasında özellikle
Origanum marjorana L. ve Thymus serpyllum L. Bitki uçucu yağlarının yüksek toksisite
gösterdiklerini kaydetmişlerdir. Bir başka çalışmada, Karabörklü vd. (2010), test ettikleri 10
farklı bitki uçucu yağlardan adaçayı bitki uçucu yağının, A. obtectus erginleri üzerinde %60
oranında ölümlere yol açtığını saptamışlardır. Ayvaz vd. (2010), Origanum onites L., Satureja
thymbra L. ve Myrtus communis L. bitki uçucu yağlarının A. obtectus erginleri üzerinde
insektisidal etki gösterdiklerini ve M. communis uçucu yağının ise daha fazla toksisite
gösterdiğini tespit etmişlerdir. Ebadollahi vd. (2012), Satureja hortensis L. bitki uçucu yağının,
Callosobruchus maculatus L. (Coleoptera: Bruchidae) erginleri üzerinde insektisidal etki
gösterdiğini ve uygulama dozunun artışına bağlı olarak ölüm oranlarında da artışın olduğunu
bildirmişlerdir. Yaptığımız bu çalışmamızda ise, iki farklı Salvia L. bitki (S. pratensis ve S.
sclarea) uçucu yağının A. obtectus erginleri üzerinde %25,0 ile %100 arasında değişen oranlarda
ölüm meydana getirdiği tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarımızın da diğer yapılan çalışmalarla
paralellik gösterdiği görülmektedir. Benzer şekilde, Çetin vd. (2014), 20 farklı bitki türünden
elde edilen uçucu yağların A. obtectus erginleri üzerine karşı 10 μL/Petri’lik dozunda
uygulamasında 24 saat sonra %5,09 ile %100 arasında değişen oranlarda ölümlerin meydana
geldiğini saptamışlardır. Sunulan bu çalışmada ise, A. obtectus erginleri üzerinde S. pratensis ve
S. sclarea bitkilerinden elde edilen uçucu yağların 10 μL/Petri’lik dozunda uygulamasından 24
saat sonra %1,67 ile %30,0 arasında değişen oranlarında ölümler kaydedilmiştir (Tablo 1). Bu
iki çalışma, uçucu yağların A. obtectus erginleri üzerinde insektisidal etkilerinin olduğunu
göstermekte ve birbirlerini desteklemektedir. Çetin vd. (2014), Mentha aquatica L. uçucu
yağının A. obtectus erginleri üzerinde 10 μL/Petri’lik dozda uygulamasının 24., 48. ve 72.
saatlerindeki ölüm oranlarını sırasıyla %86,44, %88,14 ve %96,23; Mentha piperita L. yağı için
ise bu oranları %86,44, %61,02 ve %77,40 olarak kaydetmişlerdir. Sunulan bu çalışmada ise, A.
obtectus erginleri üzerinde S. pratensis ve S. sclarea bitkilerinden elde edilen uçucu yağın 10
μL/Petri’lik dozunda uygulamasından 24., 48. ve 72. saatlerindeki ölüm oranları sırasıyla %18,3,
%48,3, %63,3; %1,67, %6,67 ve %11,6 oranlarında kaydedilmiştir (Tablo 1). Bu iki çalışma
birbirlerine paralellik göstermektedir. Bir başka çalışmada ise, Usanmaz Bozhüyük vd. (2019),
Artemisia dracunculus L., Ocimum basilicum L. ve Rosmarinus officinalis L. bitki uçucu
yağlarının 10 ve 20 μL/Petri dozlarının uygulanmasından 96 saat sonra A. obtectus erginlerine
karşı %95 ile %100 arasında ölümlere yol açtıklarını saptamışlardır. Sunulan bu çalışmada ise S.
pratensis ve S. sclarea bitkilerinden elde edilen uçucu yağların A. obtectus erginlerine karşı 10
ve 20 μL/Petri dozlarında uygulamasından 96 saat sonra sırasıyla %25 ile %100 arasında değişen
oranlarda ölümler kaydedilmiştir. Yıldırım vd. (2011), S. hortensis ve S. sclarea bitki uçucu
yağlarının Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae) erginlerine karşı 10 ve 20
μL/Petri dozlarında uygulamasından 96 saat sonra %22,33 ile %33,0 arasında ölümler meydana
geldiğini kaydetmişlerdir. Göktürk vd. (2017), S. pratensis bitkisinden elde edilen uçucu yağın
Ricania simulans (Walker, 1851) (Hemiptera: Ricanidae) nimf ve erginlerine karşı 10, 15 ve 20
μL/Petri dozlarında uygulamasından 96 saat sonra sırasıyla %15, %26,6 ve %46,6; %5,0, %14,1
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ve %27,5 oranlarında ölümlere neden olduğunu saptamışlardır. Sunulan bu çalışmada ise, S. pratensis
bitki uçucu yağının A. obtectus erginlerine karşı fumigant toksisite testinde 10, 15 ve 20 μL/Petri’lik
dozlarında uygulamalarından 24, 48, 72 ve 96 saatler sonrasındaki ölüm oranları sırasıyla %18,3, %
48,3, %63,3 ve %78,3; %26,6, %63,3, %81,6 ve %88,3; %30,0, %81,6, %96,6 ve %100 olarak
bulunmuştur. S. sclarea bitki uçucu yağı için ise aynı dozlarda ve zaman dilimlerinde bu ölüm oranları
sırasıyla %1,67, %6,67, %11,6 ve %25,0; %5,0, %20,0, %31,6 ve %46,6; %20,0, %26,6, %36,6 ve %
7,6 olarak tespit edilmiştir (Tablo 1).
Bu veriler dikkatlice incelenecek olursa, S. pratensis ve S. sclarea bitkilerinden elde edilen uçucu
yağların, A. obtectus erginleri üzerindeki fumigant toksisiteleri karşılaştırıldığında, S. pratensis uçucu
yağının (%78,3 ile %100 arasında değişen ölüm oranlarıyla) önemli derecede insektisidal etkiye sahip
olduğu ve bu zararlı ile mücadelede kimyasallara alternatif olarak kullanılabileceği görülmektedir.
Diğer taraftan da S. sclarea bitki uçucu yağının ise nispeten daha düşük etki gösterdiği ve 96 saat sonra
A. obtectus erginlerine karşı ölüm oranlarının düşük olduğu gözlemlenmiştir (Tablo 1).
Sonuç olarak, depolanmış ürün zararlılarıyla mücadelede, sentetik kimyasalların çevreye, insanlara,
özellikle de evcil hayvanlara ve hedef dışı diğer canlılara olumsuz etkilerinden dolayı, ayrıca da gıdalar
ve ürünler üzerinde kalıntı oluşturmaları nedeniyle son zamanlarda bu kimyasallara alternatif olarak
doğal bileşiklerin (bitki uçucu yağları, bitki ekstrakları vb. gibi) kullanımları ön plana çıkmakta ve
bunlarla ilgili çalışmalar her gün artış göstermekte ve bu çalışmaların sahaya yansıtılması için büyük
çabalar sarf edilmektedir. Sunulan bu çalışmada, iki farklı bitki (S. pratensis ve S. sclarea) türünden elde
edilen uçucu yağların, A. obtectus erginlerine karşı uygulamasında, 96 saat sonra S. pratensis uçucu
yağının tüm uygulama dozlarında ölüm oranları %78.0’in üzerinde olduğu tespit edilmiştir. S. sclarea
uçucu yağında ise ölüm oranlarının daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Pozitif kontrol olarak
kullanılan Malathion aktif maddeli Malathion 65 EM kimyasalında ise 96. saatte %93,3 ile %100
arasında yüksek oranda toksisite görülmüştür (Tablo 1). Sonuç olarak %95 güven aralığında hesaplanan
verilere göre P<0,05 olduğundan, A. obtectus erginleri üzerindeki insektisidal etki yönünden
incelendiğinde, test edilen iki bitki uçucu yağının aralarında anlamlı bir fark olduğu gözlemlenmiştir.
Diğer bir ifadeyle, test edilen bitki uçucu yağlarının, A. obtectus erginleri üzerindeki toksisite dereceleri
birbirinden önemli derecede farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, test edilen iki farklı
bitkiden (S. pratensis ve S. sclarea) özellikle de S. pratensis türünden elde edilen uçucu yağın A.
obtectus erginlerine karşı mücadelede alternatif bir insektisit olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Bununla birlikte, bitki uçucu yağlarının gelecekte farklı zararlılar üzerinde de biyopestisit olarak
kullanılabileceği ve bu uçucu yağların hem depolarda hem de tarımsal üretim çeşidi olan organik
tarımda önemli bir yer alabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, daha sonra yapılacak olan benzeri
çalışmalara da bir ışık tutabileceği ve bu yönde çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.
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ABSTRACT
Apple, which is one of the most produced and consumed fruit specie in the world, has an
important place in human nutrition with its high bioactive substance content. It is known that
the bioactive substances in apple, which is considered as a functional food, are particularly
effective in protecting against cardiovascular diseases, reducing oxidative stress and reducing
DNA damage in the cell. In this study, it was aimed to determine the bioactive substance content
of three different cultivars of apples (Granny Smith, Golden Delicious, Starking Delicious)
commonly produced in Turkey. Antioxidant capacity determination was made according to 2
different methods (ABTS, CUPRAC) in apple cultivars harvested in mature period. Total
Phenolic content was determined according to the method of Folin Ciocalteu reagent. Gallic
Acid and t-cinnamic acid content were determined by HPLC analysis. According to the results
of antioxidant capacity analysis, the antioxidant capacity of Granny Smith apple (CUPRAC
102.57 mg TEAC / 100 ml; ABTS 123.17 mg TEAC / 100 ml) was found higher than analysed
other apple cultivars. According to the total phenolic content method, the highest values were
also obtained in Granny Smith apple (43.85 mg GAE / 100 ml). According to the results of
HPLC analysis, the amount of Gallic acid was 37.93 ppm in Granny Smith apple, 19.40 ppm
in Golden delicious apple and 36.77 ppm in Starking delicious apple; the amount of t-cinnamic
acid was 166.25 ppm in Granny Smith apple, 253.38 ppm in Golden delicious apple and 120.39
ppm in Starking delicious apple.
Keywords: Apple, Bioactive substances, Antioxidant capacity
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ÖZET
Dünyada en çok üretilen ve tüketilen meyve türlerinden birisi olan elma yüksek biyoaktif
madde içeriğiyle insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Fonksiyonel bir gıda olarak
kabul edilen elmadaki biyoaktif maddelerin özellikle kardiyovasküler hastalıklardan
korunmada, oksidatif stresin azaltılmasında ve hücredeki DNA hasarının azaltılmasında etkili
oldukları bilinmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de yaygın olarak üretilen 3 farklı elma çeşidinin
(Granny Smith, Golden Delicious, Starking Delicious) biyoaktif madde içeriklerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Olgun dönemde hasat edilen elma çeşitlerinde 2 farklı metoda göre
(ABTS, CUPRAC) antioksidan kapasite tayini yapılmıştır. Toplam Fenolik madde içeriği Folin
Ciocalteu reaktifi yöntemine göre belirlenmiştir. Gallic Acid ve t-cinnamic acid miktarları
HPLC analizleriyle belirlenmiştir. Antioksidan kapasite analizlerinin sonuçlarına göre Granny
Smith elmasındaki antioksidan kapasitenin (CUPRAC 102,57 mg TEAC/100 ml; ABTS 123,17
mg TEAC/100 ml) analiz edilen diğer elma çeşitlerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Toplam fenolik madde içeriği yöntemine göre de en yüksek değerler yine Granny Smith
elmasında (43,85 mg GAE/100 ml) elde edilmiştir. HPLC analizleri sonuçlarına göre Gallic
acid miktarı Granny Smith elmasında ortalama 37,93 ppm, Golden delicious elmasında
ortalama 19,40 ppm ve Starking delicious elmasında 36,77 ppm olarak; t-cinnamic acid miktarı
Granny Smith elmasında ortalama 166,25 ppm, Golden delicious elmasında ortalama 253,38
ppm ve Starking delicious elmasında ortalama 120,39 ppm olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Elma, Biyoaktif maddeler, Aktioksidan kapasite
INTRODUCTION
Apples are one of the most consumed fruits worldwide and are among the major sources of
phytochemicals and antioxidants in the human diet. Approximately 87 million tonnes of apples
are produced worldwide. Turkey is the world's 3rd largest producer of apples with about 3.6
million tonnes (FAO 2019). Apples has great diversity around the world. Turkey is also one of
the diversity center of apples. There is more than 6000 apple varieties around the world and
Turkey has more than 450 different apple varieties but only a few apple cultivars dominate the
market.
Apple fruits have a varied and well-balanced composition with a large diversity of vitamins, a
high content of fibres compared to other fruits and are moderately energetic in terms of caloric
intake (Feliciano et al. 2010). Prevention of various chronic diseases has been associated with
apple consumption (Rupasinghe et al. 2012), in particular cardiovascular disease, in relation
with the main bioactive compounds of apples, namely fibre and polyphenols. Apples contain
over 60 different phenolic compounds (Rupasinghe et al. 2012). The four major phenolic groups
are hydroxycinnamicacids (with chlorogenic acid as the most abundant representative),
dihydrochalcone derivatives (specially phloridzin), flavan-3-ols (catechin as monomers or
procyanidins as oligomers) and flavonols (quercetin and quercetin glycosides) ahle
(K et al.
2005; Wojdyło et al. 2008; Massias et al. 2015).
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It is very important to eat foods rich in antioxidants (like polyphenols) because of their
preventative effect. These compounds possess ability to reduce oxidative stress by several
mechanisms, i.e. direct scavenging of reactive oxygen species, complexation of metal ions and
modulation of cellular response (Kalinowska et al. 2014). There is a strong correlation between
phenolic content of apples and antioxidant activity. Antioxidant properties of apples
highly dependent on the fruit variety, agricultural practices, weather, storage
conditions and processing. In this study, it was aimed to determine the bioactive
substance content of three different cultivars of apples (Granny Smith, Golden Delicious,
Starking Delicious) commonly produced in Turkey.
MATERIALS AND METHODS
Preparation of apple fruit samples
The apples (Malus domestica BORKH.) used in the research belongs to Granny Smith, Golden
Delicious and Starking Delicious cultivars and obtained from Egirdir district Isparta province
of Turkey. Apples were harvested in October and stored in controlled atmospheric warehouses.
Fresh apple fruits were washed and cleaned then cut into small pieces and their seeds were
removed. A homogenizer was used to extract pulpy apple juices.
Spectrophotometric assays
Total phenolic content was determined using Folin – Ciocalteu reagent as described previously
by Singleton and Rossi (1965). The results were expressed as mg gallic acid equivalent (GAE)
per 100 ml sample (Singleton and Rossi 1965). Briefly, 100 μL of sample was put into an
analyis tube and 900 μL water was added. Subsequently 5 mL of 0.2 N of Folin-Ciocalteau
reagent was added and incubated for 3 min. Then, 4 mL of saturated Na2CO3 solvent was added
and the mixture was incubated for 90 min. At the end of this period absorbance was measured
at 765 nm against a blank by using a spectrophotometer (Shimadzu UV-1700; Shimadzu
Corporation, Kyoto, Japan). Gallic acid, 0.01–0.6 mg/mL in 75% MeOH, was used for
generating the standard curve.
Total antioxidant capacity was estimated by two different assays. CUPRAC and ABTS assays
were performed according to Apak et al. (2004) and Miller and Rice-Evans (1997), respectively.
In all assays, Trolox was used as a standard and the results were expressed in terms of mg
Trolox equivalent (TE) per 100 ml of sample (Apak et al., 2004, Miller and Rice-Evans, 1997).
Briefly, 0.4262 g of CuCl2·2H2O was dissolved in 250 mL of distilled water, 19.27 g of NH4Ac
was diluted in 250 mL of distilled water, and 0.039 g of Neocuproine was dissolved in 96%
EtOH and diluted to 25 mL. Approximately 100 μL of sample was taken into an analysis tube
and 1 mL of CuCl2·2H2O solvent, 1 mL of Neocuproine, 1 mL of NH4Ac buffer and 1 mL of
distilled water were added sequentially. After incubating the mixture for 30 min, absorbance
was measured at 450 nm against a blank. Briefly, 220 mg of 2,2′-azino-bis(3ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS•) was dissolved in 200 mL of distilled water
and 38 mg of K2S2O8 was dissolved in 2 mL of distilled water. These solutions were mixed and
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stored overnight in the dark to complete the radicalization. After this process, ABTS• solution
was obtained. ABTS• solution was diluted with 0.05 M KPi buffer (pH = 8) until its
absorbance reached to the values of 0.9 ± 0.2 at 734 nm. Approximately 100 μL of sample
was taken into an analysis tube and 1 mL of ABTS• solution was added to sample with the
mixture was vortexed for 15 s. Absorbance was measured after 45 s at 734 nm wavelength
against water.
HPLC Analysis of Fruit Juice Phenolic Profile
Phenolic profiles of all samples were evaluated by HPLC coupled to a photodiode array (HPLCPDA). HPLC-PDA results of samples were given as mg/100 mL samples for all. Standard
calibration curves were prepared by using gallic acid and t-cinnamic acid. These samples and
stock solutions were filtered through a 0.45-µm membrane filter and 1 mL of the filtered
sample was placed into vials and analyzed in a Waters W600 HPLC system with PDA
(Waters 996) detector, for each sample. Luna C18 column (Phenomenex, Utrecht, The
Netherlands), heated to 40 °C, was used as the stationary phase. The mobile phase included
solvent A (distilled water with 0.1% (v/v) trifluoric acid (TFA)) and solvent B
(acetonitrile with 0.1% (v/v) TFA), acetonitrile with 0.1% (v/v) TFA. A linear gradient was
used as follows: at 0 min, 95% solvent A and 5% solvent B; at 45 min, 65% solvent A and
35% solvent B; at 47 min, 25% solvent A and 75% solvent B; and at 54 min returns to
initial conditions. The flow rate was 1 mL/min. Chromatograms were recorded at 280, 312,
360, and 520 nm. Identification was based on the retention times and characteristic UV
spectra and quantification was done by external standard curves (Capanoglu et al. 2013).
RESUTS AND DISCUSSION
According to the results of antioxidant capacity analysis, the antioxidant capacity of Granny
Smith apple (CUPRAC 102.57 mg TEAC / 100 ml; ABTS 123.17 mg TEAC / 100 ml) was
found higher than analysed other apple cultivars.(Table 1).
Table 1. Antioxidant capacity of apple samples according to 2 different methods (CUPRAC
and ABTS).

Cultivars
Golden Delicious
Starking Delicious
Granny Smith

CUPRAC
Average (mg
Standart
TEAC/100 ml)
Dev.
28,56
1,55
47,18
1,92
102,57
2,01

Trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC)
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ABTS
Average (mg
TEAC/100 ml)
83,60
122,23
123,17

Standart
Dev.
5,76
0,30
0,53

According to the total phenolic content method, the highest values were obtained in Granny
Smith apple (43.85 mg GAE / 100 ml) (Table 2). According to the results of HPLC analysis,
the amount of Gallic acid was 37.93 ppm in Granny Smith apple, 19.40 ppm in Golden delicious
apple and 36.77 ppm in Starking delicious apple (Table 3). It has been observed that the results
obtained with HPLC and FCR methods are compatible. The amount of t-cinnamic acid was
166.25 ppm in Granny Smith apple, 253.38 ppm in Golden delicious apple and 120.39 ppm in
Starking delicious apple (Table 3). Various studies have been made about bioactive substance
of apples (Lee et al. 2003; Kschonsek et al 2018). Similar results have been obtained previous
studies about total phenolics content. Differences occurred due to analysis methods, different
used cultivars, harvest period, genotype factor and growing conditions.

Table 2. Total phenolic content of apple samples according to Folin Ciocalteu reagent (FCR)
method
Cultivars
Golden Delicious
Starking Delicious
Granny Smith
Gallic acid equivalents (GAE)

FCR
Average(mg GAE/100
ml)
17,42
27,20
43,85

St. dev
0,49
0,77
1,41

Table 3. Gallic acid and t-cinnamic acid content of apple samples according to HPLC
Cultivars

Gallic Acid
Average (ppm)
Standart
Dev.

t-cinnamic acid
Average (ppm)
Standart
Dev.

Golden Delicious
Starking Delicious
Granny Smith

19,40
36,77
37,93

253,38
120,39
166,25

2,14
2,25
5,38

19,26
2,99
68,21

CONCLUSION
The concentration of individual phenolic compounds in apple is not constant. It depends on the
cultivar, maturity of the fruit, conditions of cultivation, rising, harvest, storage and suffered
infections. Moreover, there are differences between chemical composition of peel and flesh of
apple. Phenolic compounds occur in plants in free form very rarely.
As a conclusion, our results revealed that antioxidant capacity of Granny Smith apple was found
higher than analysed other apple cultivars. The high polyphenolic potential and antioxidant
activities of apples point out the possible health benefits in the consumption of this cultivars.
This study shows apples presents an interesting polyphenolic profile. The high total phenol
content, especially Gallic acid and t-cinnamic acid make this apple cultivars a valuable source
of natural antioxidants.
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ÖZET
Bu çalışmada, yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş panelleri ile üretilen elektrik
enerjisinin manda barınaklarında kullanımı üzerinde durulmuştur. Ülkemizde güneşlenme
ışınım şiddeti birçok ülkeden daha iyi durumdadır. Bu nedenle kırsal kesimlerdeki tarımsal
işletmelerden manda barınaklarında güneş panelleri ile elektrik enerjisi üretimi için uygun
görülmektedir. Mandalar vücutlarında az sayıda ter bezleri ve kalın deri yapıları nedeniyle,
yüksek sıcaklığa karşı hassas ve suya bağımlı olarak yaşarlar. Manda barınaklarında, yüksek
nem ve iklimsel çevre koşullarının sağlanması, fan-ped ve havalandırma sistemleri ile
mümkün olur. Büyük manda barınaklarında ve sıcak havalarda, havalandırmanın istenildiği
kadar yapılması, zorunlu havalandırma ile sağlanır. Zorunlu havalandırma ve serinletmede
elektrik ile çalışan fanlar ve fan-pedlere ihtiyaç vardır. Ancak hayvan barınaklarının kırsal
kesimde bulunma zorunluluğu, elektrik enerjisine ulaşımda sorun yaratabilir. Böyle
barınaklarda güneş panelleri sistemlerinin kullanımı ile bu sorun aşılabilir.
Taban alanı 450 m2 (11.1*40.5 m) olan ve 50 başlık bağlı ve kapalı manda barınağında,
zorunlu havalandırma için 8 adet 9500 m3 h-1 debili aspiratör kullanımı uygun olur.
Serinletme sistemi için 18.0 m2 fan-ped alanına ve sistemde su döngüsü için küçük bir
sirkülasyon pompasına ihtiyaç vardır. Havalandırma ve serinletme sistemi için 6.0 kWh’lık
bir panel sistemi istenilen enerjiyi fazlasıyla sağlar. Güneş panel sistemi ile üretilen elektrik
enerjisi barınakların ihtiyacını karşılama yanında elektrik kesintilerinde veya işletmenin
elektrik masrafını azaltmak amacıyla da uygulanabilir.
Panel sisteminden artan enerji akülerde depolanarak, güneşin olmadığı zamanlarda ve
aydınlatmada kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Anadolu Mandası, Güneş Paneli, Manda Barınağı, Havalandırma,
Serinletme
ABSTRACT
The use of solar panels, a renewable energy source, to generate electrical energy in buffalo
shelters is the main focus of this study. In our country, insolation is better than many
countries. That is why buffalo barns from the agricultural enterprises is considered to be
suitable for the production of electricity with solar panels. Water buffaloes have very few
sweat glands on their bodies and thick skins, and therefore they are sensitive to high
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temperatures and their lives depend on water. High levels of humidity and climatic
environmental conditions might be possible in the water buffalo barns with fan-pads and
ventilation systems. Forced ventilation is used in large water buffalo barns and hot weathers
for providing the desired level of ventilation. The forced ventilation and cooling systems need
electric fans and fan-pads. However, the animal barns must be located in rural areas and this
might be problematic in terms of access to the electricity distribution network. Use of solar
panels in such barns might solve this problem.
In a closed-type water buffalo barn with a floor space of 450 m2 (11.1*40.5 m) and a capacity
to shelter 50 animals, 8 aspirators with a capacity of 9500 m3 h-1 should be used for forced
ventilation. A fan-pad area of 18.0 m2 is required for the cooling system and a small
circulation pump is needed for water circulation in the system. A panel system of 6.0 kWh
will be more than enough to supply the energy needs for the ventilation and cooling system.
In addition to meeting the needs of the shelters, the electrical energy produced by the solar
panel system can also be utilized in case of power outages or to reduce the electricity cost of
the enterprise.
Surplus energy in the panel system might be stored in batteries and used when there is no
sunlight and for lighting purposes.
Keywords: Anatolian Water Buffalo, Solar Panel, Water Buffalo Barn, Ventilation, Cooling
INTRODUCTION
A buffalo is known as a water buffalo all around the world and as an Anatolian water buffalo
in our country. The water buffalo population in our country was disregarded for so long and
studies did not focus on it. Literature on the water buffalo barns is not very sufficient in
Europe and our country (Yüksel and Şişman, 2015). Therefore, standards suggested for any
cattle might be used as a reference when calculating the size of a resting and walking yard in
the water buffalo barns however surface areas of water buffalo bodies must be considered
(Hurnik and Lewis, 1991).
In the past, water buffalo milk accounted for a significant portion of global milk production
(up to 10 %). Then, this quantity decreased slightly. Recently, the Ministry of Food,
Agriculture and Livestock has been actively supporting the water buffalo husbandry. Besides
encouraging the water buffalo husbandry, the Ministry also tries to complete the transition of
small-scale businesses into large-scale businesses (Soysal, 2009).
The water buffaloes are divided into two key categories; swamp and river buffaloes. The
swamp buffalos live in China, Thailand, the Philippines and Southeast Asia. The river
buffaloes live across a larger geography from West India, Egypt to Europe (Subasinghe et al.,
1999). The water buffaloes are very common in the Asian countries and these countries use
buffalo meat and buffalo’s pull power as well as buffalo milk.
Ventilation in the barns is a key step of eliminating excess temperature, humidity, harmful
gases, dust and foul smells in the animal barns and assuring the optimum environmental
conditions and comfort. Ventilation can keep the climatic and chemical environmental
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conditions inside a barn at an optimum level of the animals. Air movement in the barn
balances the climatic environmental conditions, air temperature and humidity. The chemical
environmental conditions keep the ratios of dust, harmful microorganisms and gases (CO2,
NH3, H2S and NH4) inside the barn at a desired level (Yüksel and Şişman, 2015). Insufficient
ventilation creates an unpleasant environment for the animals. This slows down the yield and
development of animals and increases the risk of catching a disease (Yüksel and YükselTürkboyları, 2018). Furthermore, foul smells in the barns used for sheltering water buffaloes
for milk product might transfer to the milk and thus reduce the quality of milk.
The ventilation might be provided naturally or mechanically. If there are too many animals in
a barn, the outside air movement is not sufficient and if the weather is hot, the natural
ventilation will not have the desired effect in the animal barns. In such circumstances,
sufficient ventilation and cooling in animal barns might be provided only with forced
ventilation. The literature shows that a ventilation system with a slightly lower capacity might
be suitable if the ventilation performed in the water buffalo barns for balancing the
temperature is supported with fogging (Kocaman et al., 2018).
As is known, the pollutant gas emissions released from the water buffalo barns might
sometimes reach up to levels that are harmful to animals, environment and human health
(Kocaman et al., 2018). Therefore, the animal barns are generally located in the rural areas
and, according to the environmental protection law; an animal barn must be built minimum
1000 meters away from residential areas. This legal requirement might be problematic in
terms of access to the electricity distribution network. Photovoltaic cells might be used in
agricultural structures to generate electricity in rural areas, areas with no electricity and to be
used when the power is out or for reducing energy costs (Yüksel and Yüksel-Türkboyları,
2018).
MATERIAL AND METHOD
The project site is located in Tekirdağ province; this Province is located in the north of
Marmara Sea and in the Thrace Region. The longitudes of Tekirdağ province are 26˚41′28˚41′ E and the latitudes are 40˚35′-41˚35′ N. Its surface area is around 671788 hectares. The
land structure is slightly rugged and the geological structure is very young. Tekirdağ has a
sub-humid climate. The summers and winters are windy (Anonymous, 2007).
There are large water buffalo farms in and around Tekirdağ province. These producers supply
products such as buffalo milk, clotted cream and butter to the dessert shops in Istanbul.
A ventilation and cooling project will be designed for the water buffalo barns in Tekirdağ.
Forced (mechanical) ventilation method must be used for assuring sufficient ventilation and
cooling in the water buffalo barns. There are 50 water buffaloes in the project barn with
tethered-milking parlors and the size of barn is 11.1*40.5=449.6, approximately 450 m2
(Avcı, 2015).
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A project must be designed for ventilation fans to be used in the water buffalo barns
sheltering 50 water buffaloes in the foregoing surface area as well as fan-pads (wet pads) used
for cooling and photovoltaic cells to generate electricity for those.
Design of Photovoltaic Cells and Ventilation System
The environmental issues experienced during generation and use of fossil energy sources,
which is a common source used all around the world, cause the necessity of abandoning the
past technologies. The global population increased fourfold and the energy demand increased
by sixteen times in the twentieth century. Today, energy amount required for sustaining the
existing lifestyle of 6.5 billion people is 16 terawatts (1 TW=1*1012 watt). According to the
current projections, the energy demand of people will increase by 10 TW in 2050 (Kamat,
2007).
Insolation periods in our country are much better than several other countries. The insolation
periods vary based on the seasons, geographical regions and time of the day (Anonymous,
2020a).
It is determined that the average yearly insolation period is 2741 hours in Turkey (average 7.5
hours per day) and the total radiation intensity is 1527 kWh m-2 year-1 (average 4.18 kWh per
day) (Anonymous, 2020b). The radiation intensity in the project site, namely in Tekirdağ
province, is 1450 kWh m-2 year-1 (3.97 kWh m-2 day-1) and this value is very close to the
average intensity in Turkey (Anonymous, 2020c). Consequently, use of electricity becomes a
more common practice in the agricultural businesses located in the rural areas. The electricity
generated in the barns with the panel system might be used for lighting, ventilation, cooling
and operating other tools used in the barns.
The solar panel is a photovoltaic tool that has solar cells and that generates electricity directly
from sunlight. The solar cells might be organic and inorganic based. The organic cells are
inexpensive but they have disadvantages such as being quickly oxidized in air and capacity to
convert only 11 % of the sunlight into electricity. The inorganic-based solar cells are more
popular because their yield is around 15 to 20 % (Grӓtzel, 2009).
The structure of solar cells system depends on the application but includes components such
as photovoltaic (solar) cells, battery group, battery charge regulator, inverter and auxiliary
electronic circuits and fuses (Anonymous, 2020a; Köroğlu et al., 2010). In this system, the
number of photovoltaic cells is predetermined based on the need and these photovoltaic cells
are used as an energy source. The batteries supply energy to the system when there is no
sunlight or when the sunlight is insufficient. Maximum 70 % of the stored energy must be
used so that the batteries will not malfunction soon and they can remain functional for a long
period of time. For this purpose, GEL (gelled electrolyte sealed lead acid) battery must be
preferred in the system. A battery charge regulator must be used for preventing overcharge or
discharge of batteries. The charge regulator, depending on the condition of the battery, cuts
off the current coming from the solar panels or current of the loaded system. If the system is
to use alternate current of 220 V 50 Hz or if current is to be supplied into the mains, an
inverter must be used in the system (Köroğlu et al., 2010).
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Figure 1.Solar panels system and elements of ventilation and cooling systems in the water
buffalo barns
Cooling Systems in Water Buffalo Barns
The physiology of water buffaloes is different from bovines. Number of sweat glands on their
bodies is equal to 1/6 of bovines and their skins are thicker. Therefore, they have difficulty in
balancing their body temperatures. The air temperature in a barn has a huge impact on the
yield of buffalo milk. Too hot or too cold weather has negative impact on milk production.
Therefore, the temperature inside the barn must be brought up to the comfort zone in winter.
In summer, the temperature in the barn must be balanced with ventilation and a number of
various cooling methods. Such practices might reduce the heat stress that might be
experienced by the water buffaloes and thus to increase the milk production (Kocaman and
Kurç, 2014). It is observed that lactation periods and yields of water buffaloes improve when
they are kept in controlled barn conditions without cold and heat stress (Kocaman and Kurç,
2018).
The water buffaloes are semi-aquatic creatures and thus they need water to cool down,
particularly in summer. When planning water buffalo barns, number of shaded areas must be
more than the bovine barns because the water buffaloes need additional means to cool down.
A pond or puddle must be in or around the barn or practical systems such as fogging,
sprinkling and watering in the barn must be used for cooling down (Soysal, 2009).
Practical systems such as fogging and sprinkling can be used to cool down the barn up to
certain level. However, the rate of humidity and temperature in the barn might increase up to
unwanted levels because they are not supported with sufficient levels of ventilation. When the
environmental conditions in a barn quickly go beyond the comfort zone, the excessive
conditions stress the animals and have negative impact on meat and milk production (Avcı,
2015; Kocaman and Kurç, 2014). Very low (30 %) and very high (90 %) humidity levels
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inside the barn impair the thermoregulatory capacity of the animals. This might harm the
health of animals (Wathes and Charles, 1994).
Water can be effectively used in the water buffalo barns with a fan-pad system. The cooling
and fan-pad systems used in the animal barns benefit from vaporization of water. When the
wet pads (fan-pads) are used, the water’s cooling effect will be as follows; 1 gram of water
takes 598 cal (2500 J) of sensible heat from air when evaporating. Due to the effect of
aspirators, the air passing through the wet pads will be loaded with water vapor. The latent
heat of evaporation required for evaporation of water in the wet pads is completely taken from
the sensible heat in the air. This process reduces the temperature of air coming into the barn
and loaded with humidity. The wet pads might change the temperature inside a barn 6 ˚C to
16˚C however this depends on the barn’s location, climatic conditions and season of trial
(Abdalla and Narenden, 1991; Karaca et al., 2016).
Mechanical ventilation is needed to use wet pads (fan-pads) in the water buffalo barns. In
such a ventilation system, the aspirators must be placed on the wall against the barn wall of
wet pads. When the aspirators are turned on, air passes through the wet pads and fill in the
barn, due to the low pressure in the barn, while it is loaded with humidity and its temperature
is decreased. (Yüksel and Şişman, 2015; Yüksel and Yüksel-Türkboyları, 2019; Boyacı et al.,
2012).
Designing Project of Fan-Pads to be used in Water Buffalo Barns
To design a wet-pad project, the dimensions of the closed-type water buffalo barn having a
capacity to shelter 50 water buffaloes and having milking parlors must be known. The width
of 50-water buffalo barn with milking parlors is 11.1 m; its length is 40.5 m, height is 3.0 and
the floor space is approximately 450 m2 (Avcı, 2015). According to the sources, 1 m2 of wet
pad area is required for each 25 m2 floor space of the animal barn (Yüksel and YükselTürkboyları, 2018). The wet pad area required for the water buffalo barn with a floor space of
450 m2will be:
450⁄25 = 18 𝑚𝑚2

Water demand of a wet pad per day and per 1 m2 of pad area is approximately 30 to 40 liters
during the hot days (Bucklin et al., 1993). A small 0.2 kWh circulation pump is required for
transferring water to the top section of the pad.
To properly operate the fan-pad system to be installed in the water buffalo barns, the amount
of ventilation to be provided in the barn and number of aspirators must be known. For
discharging the excess heat and humidity as well as harmful gases accumulated in the barn,
the ventilation capacity in ruminant barns must be between 0.35 and 3.5 m3/h/kg but this
depends on the season and live weight, and the average value should be accepted as 1.925
m3/h/kg (Wathes and Charles, 1994). Other researchers have given different ventilation values
for barns, such as 0.1 to 1.8 m3/h/kg (Yüksel et al., 2004) and 0.5 to 1.5 m3/h/kg (Yüksel et
al., 1998). An Anatolian water buffalo might weigh between 400 to 600 kilograms (TAGEM,
2009) and the average weight might be accepted as 500 kg. The ventilation need of a 500-kg
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Anatolian water buffalo is 1.925 m3/h/kg per kilo and thus the ventilation demand of a closed
type water buffalo barn sheltering 50 water buffalos will be:
1.925 ∗ 500 ∗ 50 = 48.125 𝑚𝑚3 ℎ−1
The fans to be used in the barn must be operated separately depending on the needs of animals
and climate conditions. The diameter of fans to be used in the system should be 60 cm. The
flow of fans with a 60-cm diameter is 9500 m3 h-1; their power is 0.55 kWh, cycles 1400 rpm
(d d-1) and single-phase is 230 V (Anonymous, 2020d). Calculation of number of fans
assuring air exchange from inside to outside of the barn shall be as follows:
48.125⁄9500 = 5.1~5pieces

If the length of water buffalo barn exceeds 30 m and reaches 40.5 m, minimum 3 aspirators
must be placed in the middle of the barn for assuring effective ventilation (Yüksel and
Yüksel-Türkboyları, 2018). Therefore, the system must have total 8 fans with a capacity of
0.55 kWh and a circulation pump of 0.2 kWh. Accordingly, the total energy demand of the
system might be calculated as:
0.55 ∗ 8 + 0.2 = 4.60 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ
RESULTS AND DISCUSSION
Table 1 shows the values calculated for the solar panels and ventilation & cooling system to
be installed in an animal barn, i.e., in a closed type Anatolian water buffalo barn sheltering 50
water buffaloes.

Table 1.Values calculated for a ventilation and cooling system in a closed type Anatolian
water buffalo barn sheltering 50 water buffaloes
Wet pad area (m2)

Ventilation amount
(m3 h-1)

Number of
aspirators (pcs)

18

48.125

8

Total energy
demand of system
(kWh)
4.6

As seen in Table 1, the project designed for a closed type and tethered water buffalo barn,
sheltering 50 water buffaloes, require a solar panel system with a capacity 4.6 kWh of to
provide the desired environmental conditions. The system to be installed for this purpose must
provide an air-flow of 48.125 m3 h-1 with 8 fans. The fan-pad system requires an area of 18 m2
for cooling and a 0.2 kWh circulation pump for water feed.
Certain climatic conditions have negative impact on the solar panel system and the system
cannot supply the desired level of energy. These adverse conditions can be listed as dust and
dirt on panel glasses, very hot or very cold ambient air conditions, indirect sunlight in the
morning and evening, overcast and cloudy weather; in case of such conditions, the system
cannot generate sufficient energy due to the system losses (Anonymous, 2020e). Therefore, a
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6 kWh system, which is 25 to 30 % higher than the capacity calculated as 4.6 kWh, must be
installed so that the solar panel system can be operated efficiently. The surplus energy
generated when the system works with full capacity can be stored in batteries and used when
there is no sunlight. The surplus energy might be also used for operating other tools and
equipment in the barns and for interior lighting.
CONCLUSION
Standards suggested for any cattle might be used as a reference when planning the water
buffalo barns because the related literature is limited. However, the physiology of water
buffaloes is different from bovines. The water buffaloes have difficulty in balancing their
body temperatures because they have very few sweat glands on their skins and they have thick
skins. Therefore, they need water to cool down.
Ventilation is a key step of eliminating excess temperature, humidity, harmful gases, dust and
foul smells as well as assuring the optimum environmental conditions and comfort in the
water buffalo barns. Insufficient ventilation slows down the yield and development of water
buffaloes and increases the risk of catching a disease. Sufficient ventilation and cooling in the
water buffalo barns can be possible with forced ventilation systems and fan-pads. The forced
ventilation system needs electricity.
The animal barns must be located away from the residential areas and this might be
problematic in terms of access to the electricity distribution network. The photovoltaic cells
might be used to generate electricity in the rural areas with no electricity.
Besides supplying power to the barns, the electricity generated with the solar panels might be
used during a power outage or for reducing the electricity costs of a business.
Our country, compared to many countries, has great advantages in the field of solar power.
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ÖZET
Kültür medyumu, insan lenfosit kültürü için özel olarak optimize edilmiş ve kısa sürede
kromozom analizi için oldukça kullanışlı bir kültür ortamıdır. Bu çalışmada su ve kültür
medyumunun sitogenetik etkileri Hordeum test sistemi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca
morfolojik parametreler olarak kök ve gövde uzunlukları değerlendirilmiştir. Morfolojik
analizlere göre, kök ve gövde uzunlukları su için 3.44 ve 5.96 cm iken, kültür medyumu için
bu değerler 1.29 ve 2.99 cm şeklindedir. Sitogenetik analizler sonucunda; kültür medyumu
ortamının su ortamına göre, hücre bölünmelerini önemli ölçüde azalttığı ve bölünen
hücrelerde kromozomal anormalliklere neden olduğu belirlendi. Gözlemlenen kromozom
anormallikleri sırasıyla; yapışkanlık, c-mitoz, köprü, vagrant kromozom, anafazda geri kalma,
halka kromozom ve kromozom kaybı şeklindedir.
Anahtar Kelimeler: Arpa, Kromozom Anomalisi, Kültür Medyumu
ABSTRACT
The culture medium is specially optimized for human lymphocyte culture and is a very useful
culture medium for chromosome analysis in a short time. In this study, cytogenetic effects of
water and culture medium were compared using Hordeum test system. In addition, root and
stem lengths were evaluated as morphological parameters. According to the morphological
analysis, root and stem lengths are 3.44 and 5.96 cm for water, while these values are 1.29
and 2.99 cm for the culture medium. As a result of cytogenetic analysis; it was determined
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that the culture medium significantly reduced cell divisions and caused chromosomal
abnormalities in dividing cells compared to the water. Observed chromosome abnormalities,
respectively; stickiness, c-mitosis, bridge, vagrant chromosome, anaphase lagging, ring
chromosome and chromosome loss.
Keywords: Barley, Chromosome Aberration, Culture Medium
GİRİŞ
Kimyasal ajanlar muhtemel genotoksik ve mutajenik etkileri nedeniyle; organizmalarda
genetik hasara yol açma kapasitesine sahiplerdir. Bu durum çeşitli sağlık sorunlarına yol
açabilir ve kalıtsal olduğu zaman gelecek nesilleri de etkileyebilir (Ribeiro, 2003). Bu
nedenle, çevresel dengeyi sağlamak için DNA ile reaksiyona giren bileşiklerin tanımlanması
gerekliliği, geniş bir organizma yelpazesinde çeşitli genotoksisite ve mutajenite deneylerinin
geliştirilmesine yol açmıştır. Yüksek bitkiler, çevresel kirleticilerin genotoksik ve mutajenik
potansiyellerinin değerlendirilmesinde mükemmel genetik modellerdir (Leme ve MarinMorales, 2009).
Çeşitli kimyasalların genotoksik etkileri; Allium cepa (soğan), Zea mays (mısır), Vicia faba
(bakla) ve Hordeum vulgare (arpa) gibi farklı bitki sistemleri ile analiz edilmiştir (Aksakal,
2013). Bu amaçla kullanılan parametreler; çimlenme oranı, ortalama kök/gövde uzunluğu,
hücre proliferasyonu, mitotik indeks, mikronükleus ve kromozomal kusurlar (köprü,
yapışkanlık, c-mitoz gibi) şeklinde sıralanabilir. Buna ek olarak, birçok çalışmada
kimyasalların muhtemel mutajenik ve genotoksik etkilerinin belirlenmesinde bir parametrenin
yeterli olmayacağı, bu nedenlede parametrelerden birkaçının kullanılması gerektiği rapor
edilmiştir (Mortelmans ve Rupa, 2004).
Gramineae ailesinin bir üyesi olan arpa, toksik kimyasal maddelerin potansiyel
genotoksisitesini belirlemede kullanılan bitki türlerinden biridir. Arpa kromozom sayısının az
olması (2n = 14) ve kromozomlarının nispeten büyük olması sebebi ile sitogenetik çalışmalar
için önemli bir model bitkidir (Constantin ve Nilan, 1982). Bu çalışma, arpa üzerinde kültür
medyumu ve su ortamlarının sitogenetik etkilerinin karşılaştırılması üzerine odaklanmıştır. Bu
amaçla, su ve kültür medyumu ile çimlendirilen arpa kök meristem hücrelerindeki
kromozomal hasarlar analiz edilmiştir. Buna ek olarak, morfolojik etkileri karşılaştırmak için
su ve kültür medyumu uygulamalarında kök ve gövde uzunlukları kullanılmıştır.
YÖNTEM
Morfolojik Yöntem
Tohumlar petri kutuları içerisinde kurutma kâğıtları arasına yerleştirilmiş ve oda sıcaklığında
bir hafta boyunca çimlenmeye bırakılmıştır. Süre zarfında kontrol grubundaki tohumlar su,
uygulama grubundaki tohumlar ise periferal kan kültür medyumu ile çimlendirilmiştir.
Morfolojik parametreler olarak çimlenme oranları belirlenerek kök ve gövde uzunlukları
ölçülmüştür (Şekil 1).
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Şekil 1. Su ve kültür medyumu ortamlarında yetiştirilen bitkilerin genel görünümü
Sitogenetik Yöntem
Çimlendirilen kök uçları α-monobromonaftalin çözeltisinde 16 saat ilk işleme tabi tutuldu.
Sonra kökler fiksatif çözeltinde (etanol:asetik asit, 3:1 v/v) 24 saat tespit edildi. Daha sonra
kökler %70 alkole aktarıldı ve analiz edilene kadar 4ºC'de depolandı. Analiz edilevceği
zaman, kökler 1N HCl'de 8 dakika 60ºC'de hidrolize edildi ve distile su ile yıkandı. Kök
uçları 2 saat asto-orcein ile boyandıktan sonra ve %45 asetik asit ezme preparat yapıldı
(Grant, 1982).
Mikroskobik Değerlendirme
Mikroskobik analizde, her uygulama için altı preparat ışık mikroskobu (Olympus BX53,
Japonya) altında 400 × büyütmede değerlendirildi ve mikroskoba bağlı bir dijital kamera ile
(Olympus DP72, Japonya) ile fotoğraflandı. Kromozomal kusurların değerlendirilmesinde her
uygulama için 1500 hücre analiz edildi. Kromozom anomali (KA) yüzdesi izleyen formül ile
hesaplandı: KA (%) = (Toplam kromozomal kusur sayısı / Toplam hücre sayısı) × 100
(Fiskesjö, 1985).
İstatistiksel Analiz
Veriler MS-Excel yazılımında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile hesaplanmış ve gruplar
arası farklılıklar Tukey testi (p <0.05) ile belirlenmiştir.
BULGULAR
Su ve kültür medyumu uygulamalarının arpanın kök ve gövde uzunluklarının üzerine etkileri
Şekil 2’de verilmiştir. Su ortamında çimlendirilen tohumların çimlenme oranları ile kök ve
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gövde uzunlukları, kültür medyumu ortamında çimlendirilen tohumlara göre daha fazladır (p
˂ 0.05). Su ortamında tohumların tamamı ilk gün çimlenirken, kültür medyumu ortamında ilk
gün tohumların yarısı, ikinci gün tamamı çimlenmiştir. Bir hafta sonunda, su ortamı için
ortalama 3.44 cm kök ve 5.96 cm gövde uzunluğu ölçülmüştür. Kültür medyumu için bu
değerler 1.29 cm kök ve 2.99 cm gövde uzunluğu şeklindedir (Tablo 1).

Şekil 2. Su ve kültür medyumu ortamlarında yetiştirilen bitkilerin ölçümü
Su ve kültür ortamlarında çimlendirilen arpa kök meristematik hücrelerinde gözlemlenen
normal hücre bölünme aşamaları ve kromozomal kusurlar Tablo 2 ve Şekil 3’de
gösterilmiştir. Sitogenetik analizler sonucunda; kültür medyumu ortamının su ortamına göre,
hücre bölünmelerini önemli ölçüde azalttığı ve bölünen hücrelerde kromozomal
anormalliklere neden olduğu belirlendi. Gözlemlenen kromozom anormallikleri sırasıyla;
yapışkanlık, c-mitoz, köprü, vagrant kromozom, anafazda geri kalma, halka kromozom ve
kromozom kaybı şeklindedir. En yaygın kromozom kusurları yapışkanlık ve köprü/geri kalma
gibi anafaz kusurlarıdır.
Tablo 1. Su ve kültür medyumu uygulamalarında kök ve gövde uzunlukları
SU
KÜLTÜR MEDYUMU
Kök
Gövde
Kök
Gövde
Uzunluğu (cm)
Uzunluğu (cm)
Uzunluğu (cm)
Uzunluğu (cm)
1
6.4
6.3
1.4
4.1
2
3.3
6.5
1.0
1.8
3
4.3
6.7
1.5
4.5
4
4.2
7.8
1.7
6.4
5
3.9
8.7
2.0
4.0
6
3.5
6.4
1.5
4.6
7
2.7
6.6
1.2
3.6
8
4.7
6.5
1.5
3.1
9
2.0
7.7
1.5
3.2
10
3.3
6.0
1.1
1.9
11
5.9
6.9
0.9
2.5
12
2.5
5.6
1.2
2.5
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13
14
15
16
17
Ortalama

2.3
1.6
1.0
3.3
3.6
3.44

5.0
4.8
3.0
3.3
3.5
5.96

1.2
1.7
0.5
0.9
1.1
1.29

2.2
2.4
1.2
1.3
1.5
2.99

Tablo 2. Su ve kültür medyumu uygulamalarında kromozom kusurları
Kromozom Kusurları
Yapışkan metafaz
Yapışkan anafaz
Anafaz köprüsü
C-mitoz
Vagrant kromozom
Halka kromozom
Anafazda geri kalma
Kromozom kaybı
Toplam kusur
Toplam hücre

Kültür Medyumu
6
12
5
8
5
4
5
3
48
1500

Su
8
3
3
6
20
1500
C

A

B

D

E

G

H
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F

I

J

K

L

Şekil 3. Normal hücre bölünme aşamaları ve kromozomal kusurlar. A) Geç profaz, B)
Metafaz, C) Anafaz, D) Telofaz, E) Anafazda geri kalma, F) Anafaz köprüsü ve vagrant
kromozom G) Vagrant kromozom, H) Halka kromozom, I) Yapışkanlık, J) Yapışkanlık, K)
Yapışkanlık ve loblu çekirdek, L) C-mitoz.
TARTIŞMA-SONUÇ
Kromozom anomalileri, kimyasalların olası genotoksik potansiyellerini belirlemek ve bu
konuda önemli verileri ortaya çıkarmak için etkili bir parametredir (Ping ve ark., 2012).
Kültür medyumu uygulamasında en çok gözlenen kromozomal kusurlar, yapışkanlık, c-mitoz
ve anafaz köprüsüdür. Bu kusurlar, kültür ortamının iğ oluşumu üzerindeki etkisinden
kaynaklanıyor olabilir ve hücre bölünmesinde bozulmuş faza neden olabilir. Leme ve MarinMorales (2009), c-mitoz ve vagrant kromozomların muhtemel anöploidi kaynakları olduğunu
bildirmişlerdir. Ayrıca, kromozom köprülerinin kromozom kırılmalarına ve dolayısıyla
klastojenik etkiye neden olduğunu rapor ettiler (Leme ve Marin-Morales, 2009). Ek olarak,
yapışkan kromozomlar anafaz köprülerine neden olabilir ve sonuç olarak bu köprülere bağlı
kalır ve hücre ölümüne kadar uzanan yüksek bir genotoksik potansiyele sahiptir (Kabarity ve
ark., 1974; Fiskesjö, 1985). Sonuçlarımıza göre, kromozom yapışkanlığı ile anafaz köprüsü
arasında pozitif bir korelasyon vardır.
Poliploid hücreler, iğ aparatının işlevini etkileyen c-mitoz ve vagrant kromozomların
varlığında artabilir (Odeigah ve ark., 1997). Bu çalışmada bildirilen görüşün aksine gözlenen
poliploid hücrelerin sayısı oldukça düşüktür.
Literatürde çevresel kirleticilerin ve kimyasalların sitotoksisitesi ve genotoksisitesi ile ilgili
birçok kayıt bulunmaktadır ve Hordeum testi bu amaçla sıklıkla kullanılan testlerden birisidir.
Dong ve Zhang (2010), atık suyun Hordeum hücrelerinde genotoksik bir ajan olduğunu ve
atık suya maruz kalmanın organizmalar için potansiyel bir genotoksik risk oluşturabileceğini
rapor etmişlerdir. Başka bir çalışmada önemli bir herbisid olan paraquatın Hordeum vulgare
ve insan lenfositlerinde in vitro sitotoksik ve genotoksik etkileri bildirilmiştir (Jovtchev ve
ark., 2010).
Bu çalışmada, su ve kültür medyumu ile çimlendirilen arpa kök meristem hücrelerindeki
kromozomal hasarlar belirlendi. Ayrıca, morfolojik etkileri karşılaştırmak için su ve kültür
medyumu uygulamalarında kök ve gövde uzunlukları kullanıldı. Sonuç olarak, su ortamında
çimlendirilen tohumların çimlenme oranları ile kök ve gövde uzunlukları, kültür medyumu
ortamında çimlendirilen tohumlara göre daha fazladır. Ayrıca kültür medyumu ortamının su
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ortamına göre, hücre bölünmelerini önemli ölçüde azalttığı ve bölünen hücrelerde
kromozomal anormalliklere neden olduğu belirlendi.
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ÖZET
Ağaçlardan elde edilen yıllık halka kronolojileri (Dendrokronoloji), o yörelerin geçmişine ait
önemli verilere ulaşılmasına yardım eden önemli veri kaynaklarından biridir. Dendrokronoloji,
ağaç halkaları ile tarihleme yapma yöntemi anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, orman
ağaçlarının yıllık halkası büyümesi, büyüme dönemindeki iklim ve çevre değişiklikleri ile
yakından ilgilidir, bu nedenle iklim değişiklikleri hakkında kesin bilgi sağlayabilir. Bu
çalışmada, Türkiye’nin önemli ağaç türlerinden kızılçam (Pinus brutia Ten.) odununda, yıllık
halka kronolojisi ile yetişme ortamı iklim verileri arasındaki ilişkiler araştırıldı. Bu amaçla,
kızılçamın doğal olarak yetiştiği Türkiye’nin beş farklı yöresinden deneme ağaçları temin
edildi. Sonra, test ağaçlarının yerden 0.30 m yüksekliklerinden çap yönünde (kabuk-öz-kabuk
ekseninde) alınan 2 cm genişliğinde örnekler üzerinde yıllık halka ölçümleri (Yıllık halka
genişliği (YHG), ilkbahar odunu genişliği (İBOG), yaz odunu genişliği (YOG) ve yaz odunu
katılım oranı (YOKO)) yapıldı. Yapılan yıllık halka ölçümlerinden elde edilen verilerden ilgili
deneme ağaçlarına ait yıllık halka kronolojileri oluşturuldu. Çalışma sonunda elde edilen
bulgular ışığında, yıllık halka kronolojileri ile iklim verileri arasındaki ilişkiler değerlendirildi.
Yapılan değerlendirmelerden elde edilen çıkarımlar, yetişme ortamındaki yağış ve sıcaklık gibi
klimatolojik etkenlerin, ağacın yıllık halka genişliği, ilkbahar odunu genişliği ve yaz odunu
katılım oranı üzerinde etkili olduğunu ortaya koydu. Doğal olarak bu etkileşimin, yıllık halka
kronolojisinin oluşmasında ve şekillenmesinde önemli rol oynadığı da anlaşıldı.
Anahtar kelimeler: Dendrokronoloji, Kızılçam, yıllık halka, klimatik faktörler.
ABSTRACT
Annual ring chronologies (Dendrochronology) obtained from trees are one of the important
data sources that help to reach important data about the past of those regions. Dendrochronology
refers to the method of dating with tree rings. At the same time, the annual ring growth of forest
trees is closely related to climate and environmental changes during the growing period, so it
can provide precise information about climate changes. In this study, it was investigated the
relationship between annual ring chronology with region's climate data on the Turkey's one of
the most important tree species Red pine (Pinus brutia Ten.) in wood. To this end, test trees
were obtained from five different regions that grow naturally in Turkey. Then, annual ring
measurements (Annual ring width (ARW), spring wood width (SWW), summer wood width
(SWW) and summer wood participation rate (SWPR) were made on 2 cm wide specimens taken
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from the test trees at a height of 0.30 m from the ground in the diameter direction (in the barkpith-bark axis). Annual ring chronologies of the relevant trial trees were created from the data
obtained from the annual ring measurements made. At the end of the study, in the light of the
findings, the relationships between annual ring chronologies and climate data were evaluated.
Inferences obtained from the evaluations revealed that climatological factors such as
precipitation and temperature in the habitat have an effect on the annual ring width of the tree,
spring wood width and summer wood participation rate. Naturally, it was understood that this
interaction played an important role in the formation and shaping of the annual ring chronology.
Keywords: Dendrochronology, Red pine, annual ring, climatic factors.
GİRİŞ
Ağaçların bir yılda büyüme durumlarını ve dolayısı ile yaşlarını gösteren yıllık halkalar, bundan
öteye de önemli fonksiyonlara sahiptir. Yıllık halkalardan oluşturulan yıllık halka kronolojileri
(Dendrokronoloji), günümüzde tarihi olayların aydınlatılmasında kullanılan önemli
tekniklerden biridir. Dendrokronoloji, yunanca “dendros (ağaç)” ve “chronos (zaman)”
kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş ve ağaç yıllık halkalarına dayanarak yaş tespit edile bilim
dalı olarak tanımlanır.
Eski Yunanlılar kadar uzun bir zaman önce, ağaç halkaları çoğunlukla yıllık bazda oluştuğu
gözlemlenmiştir ve ağaç halkalarının genişliği ve diğer özellikleri yıldan yıla değiştiği
kaydedildi (Studhalter, 1955). Ağaç halkalarının bilimsel çalışmasının başlangıcı genellikle
1900'lerin başlarına atfedilir ve Andrew Ellicott Douglass adında bir gökbilimciye dayandığı
belirtilir (Webb, 1983). Öte yandan, dendrokronolojik araştırmalar, başta Avrupa, kuzey Asya,
Avustralya, Güney Amerika, Güneydoğu Asya ve Afrika'nın bazı kısımları dahil olmak üzere
Dünya’nın bir çok yöresinde çalışılmaya başlandı (Berger et al.,1979; Gillooly, 1976; Huber,
1948; Norton, 1981; Roig, 1991; Shiyatov and Mazepa, 1986; Wu and Zhan, 1991). Aynı
zamanda, Sheppard (2010) ‘da küresel dendrokronolojinin önemli bir yüzdesi, yapılan
çalışmalar sonucunda, dendroklimatolojinin alt disiplinine dönüştüğü not edilmektedir.
Karabulut ve Cosun (2009), Kahramanmaraş’ın son 30 yıllık ortalama yağış trendini incelemiş
ve diğer ilçeleri ile karşılaştırmışlardır. Yine, Cosun ve Karabulut (2009)’da Kahramanmaraş’ın
1975-2005 yıllarına ait yıllık sıcaklık değerleri grafikle değerlendirlmiştir. Kahramanmaraş
yöresinde 1970-2012 yıllarını kapsayan kuraklık indeksi değerlerinin zaman bağlı değişimi
ortaya konmuştur (Reis ve Dutal, 2016).
Öte yandan, Türkiye’de üzerinde kronolojik çalışma yapılan ağaç türleri sınırlıdır. Bunlar
arasında, sedir (Cedrus libani), sarıçam (Pinus sylvestris) ve karaçam (Pinus nigra), fıstık çamı
(Pinus pinea) gibi bazı iğne yapraklı ağaçlar ile sapsız meşe (Quercus petraea), saplı meşe
(Quercus robur) gibi geniş yapraklı türlerin sayılabileceği Akkemik (2004) tarafından ifade
edilmektedir.
Yukarıdaki bilgiler ışığında, bu bildirinin konusu, Çanakkale’den Hatay’a kadar Akdeniz iklimi
boyunca uzanan Türkiye’nin en geniş yayılış alanına sahip iğne yapraklı ağaç türlerinden
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kızılçamda yıllık halka kronolojilerinin (dendrokronoloji) oluşturulması ve yetişme
ortamlarının bazı iklim değerleri ile karşılaştırılması, olarak seçilmiştir.
YÖNTEM
Yıllık halka ölçmeleri için Türkiye’de Akdeniz iklimi etkisi altında yayılış gösteren 5 farklı
yetişme ortamından (Suçatı/Kahramanmaraş, Melli/Burdur, Yılanlı/Muğla, Kemalpaşa/İzmir
ve Edremit/Balıkesir) toplanan kızılçam (Pinus brutia) tomruklarının 0.30m’deki seksiyonları
yıllık halka ölçümlerinde kullanılmıştır. Önce, bu seksiyonlardan Kuzey-Güney yönünde
2cm’lik şeritler elde edilerek enine kesitleri iyice temizlenmiş sonrada ölçmelerde kolaylık
sağlanması için özden bir çizgi çizilerek ölçümler gerçekleştirilmiştir. Sonra, Brinell
mikroskobu ile kabuktan öze doğru yaz odunu (YOG) ve ilkbahar odunu genişlikleri (İBOG)
ölçülerek, toplam yıllık halka genişliği (YHG) belirlenmiştir. Ayrıca, yaz odunu genişliği,
toplam yıllık halka genişliğine oranlanmak suretiyle yaz odunu katılım oranı (YOKO) tespit
edilmiştir. Bu verilerden, ağaç yaşı apsis eksenine, yaz odunu genişliği ve yıllık halka genişliği
sol ve yaz odunu katılım oranı ise sağ ordinat eksenine işlenerek, her yöreden birer adet ağaç
için yıllık halka kronolojisi oluşturulmuştur.
Diğer yandan, yıllık halka kronolojilerinde değerlendirilmek üzere kullanılacak meteorolojik
veriler, saatlik, günlük, haftalık veya aylık gibi çeşitli zaman adımlarında ölçülür. Fakat,
bilindiği gibi yıllık halkalar, genellikle mevsimsel veya yıllık bir zaman adımında iklimle
ilişkilendirilir. Söz konusu veriler, Meteroloji Genel Müdürlüğünün kamuya açık resmi ağ
sayfasından temin edilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Klimatik veriler
Yıllık halka kronolojilerinde değerlendirilmek üzere deneme ağaçlarının alındığı illlere ait bazı
ortalama iklim verileri Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1. Deneme ağaçlarının alındığı illere ait iklim verileri(*)
İklim verileri

K.Maraş
İklim tipi
ADİ
Yıllık ortalama yağış (mm)
708.7
Yıllık ortalama bağıl nem (%) 58
Yıllık ortalama sıcaklık (oC)
16.5
(**)

Burdur
AKİ
744.1
58
14.1

İLLER
Muğla
ADİ
1221
64
15

İzmir
AİE
700.8
68
17.6

Balıkesir
AİE
738
68
18.2

Türkiye
ortalaması
574
63.8
13.2

Kaynak: MGM 2021, (**)ADİ: Akdeniz dağ iklimi, AKİ: Akdeniz iklim tipi ve karasal iklim tipi geçiş zonu, AİE:
Akdeniz iklimi (Ege tipi).
(*)

Tablo 1’den görüleceği üzere, yıllık halka ölçümlerinin yapıldığı ağaçların toplandığı illere ait
iklim verileri, Kahramanmaraş ve Burdur bağıl nem değerleri (% 58) hariç, Türkiye
ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Yani söz konusu bölgeler, Türkiye geneline göre daha
yağışlı, nemli ve sıcak iklim şartlarına sahiptir.
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Yıllık halka ölçümleri
Türkiye’nin beş farklı yetişme ortamından alınan test ağaçları üzerinde mikroskop altında
gerçekleştirilen yıllık halka kronolojisine esas olacak YHG, İBOG, YOG ve YOKO’larına ait
ölçümler ve ağaç yaşları Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Yıllık halka ölçümleri
İLLER
Muğla
1.74
0.57
2.31
24.74

Yıllık halka ölçümleri

Yıllık

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

K. Maraş

Ocak

Ortalama
K.Maraş Burdur
İzmir Balıkesir
İlkbahar odunu genişliği (mm) 2.20
2.31
1.26
1.01
1.70
Yaz odunu genişliği (mm)
0.66
0.64
0.45
0.65
0.60
Yıllık halka genişliği (mm)
2.86
2.95
1.71
1.66
2.30
Yaz odunu katılım oranı (%) 23.99
22.9
27.79 40.48
28.85
Deneme ağacı yaşı
76
109
107
61
148
110
Genel olarak değerlendirldiğinde, Tablo 2’deki ölçüm sonuçlarından, deneme ağacının yaşı
artıkça, yıllık halka genişliklerinin bir azalma eğilimi gösterdiği söylenebilir. Yaz odunu katılım
oranları ise beklendiği gibi, ağaç yaşı artışı ile artmakta, yıllık halka genişlikleri ile ise ters
orantılı olarak azalma göstermektedir. Yıllık halka ölçümleri ile ilgili olarak elde edilen bu
çıkarımlar, ilgili ağaçların yıllık halka kronolojilerinin oluşmasında doğrudan etkili olacaktır.
Yıllık halka kronolojileri
Ortalama yıllık iklim verileri Tablo 1’de ve yıllık alka ölçüm sonuçları Tablo 2’de verilen
deneme alanlarına (Kahramanmaraş, Burdur, Muğla, İzmir ve Balıkesir) ilişkin test ağaçları
için yıllık halka kronolojileri (Dendrokronoloji) ve 1938-2020 ölçme periyodu ile elde edilen
aylık sıcaklık ve yağış miktarlarına ait tablolar aşağıda verilmiştir. Yine bu bölümde, yıllık
halka kronolojileri ile ilgili yörenin iklim verileri mukayeseli olarak değerlendirilmiştir.
MGM (2021)’den temin edilen (1930-2020) arası döneme ait Kahramanmaraş ili önemli iklim
verileri Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Kahramanmaraş’a ait bazı iklim verileri (*)

OS (°C)
4.7
6.1
10.4 15.1 20.0 24.9 28.2 28.4 25.0 18.9 11.8 6.6
16.7
EYS (°C)
9.2
11.0
16.0 21.2 26.8 31.9 35.7 36.1 32.6 26.1 17.8 11.2
23.0
EDS (°C)
1.3
2.4
5.8
9.8
14.0 18.7 22.1 22.2 18.4 12.9 7.0
3.2
11.5
GS (saat)
3.4
4.2
5.5
6.7
8.1
10.0 10.5 9.8
8.7
6.6
4.5
3.3
6.8
YGS
11.3
11.3
11.0 10.5 8.0
2.6
0.6
0.6
2.4
6.4
7.9
10.8
83.4
AYM (mm)
122.1 112.2 95.1 73.0 38.8 8.6
2.7
2.2
11.0 45.4 78.0 130.6 719.7
(*)
Ölçüm periyodu (1930 - 2020), OS: Ortalama sıcaklık, EYS: Ortalama en yüksek sıcaklık, EDS: Ortalama en
düşük sıcaklık, GS: Ortalama güneşlenme süresi (saat), YGS: Ortalama yağışlı gün sayısı, AYM: Aylık toplam
yağış miktarı ortalaması (mm).

Öte yandan, Şekil 1a’da yer alan Kahramanmaraş’ın son 30 yıllık ortalama yağış miktarlarının
seyrine bakıldığında (Karabulut ve Cosun, 2009), Tablo 2’de verilen yıllık ortalama yağış
miktarı (709 mm) ile pararlel bir değer olduğu görülecektir.
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(a) (Karabulut ve Cosun, 2009)
(b) (Cosun ve Karabulut, 2009)
Şekil 1: Kahramanmaraş’ın (1975-2005) arası yıllık yağış miktarları (a) ve yıllık sıcaklık
miktarları (b).
Yine, Şekil 1b’de yer alan, Kahramanmaraş’ta 1975-2005 yılları arasında ölçülen yıllık sıcaklık
ortalama değerleri de, Tablo 3’teki yıllık ortalama sıcaklık değerlerine (16.7oC) çok yakın
olduğu görülmektedir.

Şekil 2: Kahramanmaraş yöresi kuraklık indeksi değerlerinin zaman bağlı değişimi
(Reis ve Dutal, 2016).
Şekil 2’de verilen grafik, Kahramanmaraş’ta kuraklık indisi değerlerinde 1975-77, 1987-89,
195-97 ve 2009-11 yıllarında açıkça bir artış, buna karşın 1973, 1990 ve 2013 yıllarında ise
diğer yıllara oranla bir düşüş vuku bulduğu görülebilir.
Şekil 3’te, Kahramanmaraş yöresinden alınan 76 yaşındaki kızılçam odunu üzerinde yapılan
yıllık halka ölçüm sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan yıllık halka kronolojisi görülmektedir.
Söz konusu yıllık halka kronolojisi, aynı yöreye ilişkin yıllık sıcaklık ve yağış miktarları ve
kuraklık indisi değerleri ile karşılaştırldığında, kızılçamın kendine has büyüme ve yıllık halka
oluşturmasının yanında, bahse konu iklim faktörlerinden de etkilendiği söylenebilir. Öte
yandan, ilgili yıllık halka kronolojisinin yıllık büyümlerindeki artım ve duraksamalarında,
klimatik etkenler dışında kalan ekolojik faktörlerin de etkisi olduğu muhakkaktır.
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Şekil 3: Yıllık halka kronolojisi (Yaş: 76 (1921-1996).
Burdur yöresinde ölçülen sıcaklık ve yağış miktarlarına ilişkin bazı iklim verileri (MGM, 2021)
Tablo 4’te verilmektedir.
Tablo 4: Burdur’a ait bazı iklim verileri (*).

OS (°C)
2.5
3.8
6.9
11.6 16.4 21.0 24.6 24.5 20.2 14.5 8.7
4.3
13.3
EYS (°C)
6.7
8.8
12.6 17.7 23.0 28.0 31.9 32.2 27.9 21.4 14.4 8.4
19.4
EDS (°C)
-1.0
-0.3
2.0
6.0
10.2 13.9 17.0 16.9 12.9 8.4
4.0
0.8
7.6
GS (saat)
3.8
4.9
5.9
7.1
8.9
10.8 11.8 11.0 9.2
7.2
5.5
3.3
7.5
YGS
12.4
10.6
11.4 11.0 11.5 7.0
3.4
2.9
3.9
7.1
8.2
12.2
101.6
AYM (mm)
56.5
41.2
45.3 43.6 45.9 28.4 13.2 9.5
15.7 32.2 36.4 61.1
429.0
(*)
Ölçüm periyodu (1930 - 2020), OS: Ortalama sıcaklık, EYS: Ortalama en yüksek sıcaklık, EDS: Ortalama en
düşük sıcaklık, GS: Ortalama güneşlenme süresi (saat), YGS: Ortalama yağışlı gün sayısı, AYM: Aylık toplam
yağış miktarı ortalaması (mm).

Şekil 5’te Burdur yöresine ait 1970-2018 yılları arasını kapsayan yıllık ortalama yağış
miktarları ve trendi yer almaktadır. Şekilde verilen ortalama değerlerin, söz konusu yöreye ait
tablo ve şekillerde sunulan verilerle örtüştüğü söylenebilir.

Şekil 5: Burdur yöresi 1970-2018 yıllarına ait yıllık ortalama yağış miktarları (Arıtürk ve
Ustaoğlu, 2020).
Yine aynı yörede ölçülen 1970-2018 yılları arasına ait yıllık ortalama sıcaklık değerleri ve
trendini gösteren grafik Şekil 6’da görülmektedir. Sıcaklık değerleri de yağış verilerinde olduğu
gibi, diğer ilgili verilerle paralellik göstermektedir.
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Şekil 6: Burdur yöresi 1970-2018 yıllarına ait yıllık ortalama sıcaklık verileri
(Arıtürk ve Ustaoğlu, 2020).
Burdur yöresinden temin edilen 109 yaşındaki kızılçam test örneğinden elde edilen yıllık halka
kronolojisi Şekil 7’de görülmektedir. Söz konusu deneme numunesinde, ilk 20 yıllık periyod
içerisinde oluşan genç odunun da etkisi ile YHG’lerinde önemli artışların olduğu yine aynı
şekilden görülebilir. Daha sonra bir daralmadan sonra üçüncü 20 yıllık periyotta (1940-1960)
olgun odun oluşması nedeni ile yine geniş yıllık halkaların teşekkül ettiği gözlenmektedir.
Beşinci periyotta ise yaşlı odun oluşması neticesinde oldukça dar YHG ölçülmektedir.

Yıllar
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12.7
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21.9

16.2

10.8

7.0
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Şekil 7: Yıllık halka kronolojisi (Yaş:109 (1888-1996)).
Burdur yöresindeki test numunesinden elde edilen verilere dayanılarak oluşturulan yıllık halka
kronolojisi eğrilerindeki artış ve azalmaların öncelikle kızılçamın karakteristik büyüme
özelliklerine bağlı olduğu, ancak bu büyüme sürecinde bahse konu yöredeki sıcaklık ve yağış
gibi iklim faktörlerinin de etkili olduğu ilgili yöreye ait tablo ve şekillerdeki verilerden
anlaşılmaktadır. Test ağaçlarının alındığı yetişme ortamlarından Melli’nin yer aldığı Muğla’ya
ait başlıca iklim verileri Tablo 5’te sunulmaktadır.
Tablo 5: Muğla’ya ait bazı iklim verileri (*).

Ölçüm periyodu (1930 - 2020), OS: Ortalama sıcaklık, EYS: Ortalama en yüksek sıcaklık, EDS: Ortalama en
düşük sıcaklık, GS: Ortalama güneşlenme süresi (saat), YGS: Ortalama yağışlı gün sayısı, AYM: Aylık toplam
yağış miktarı ortalaması (mm).
(*)

Muğla yöresindeki meteorolojik istasyonlardan sağlanan yıllık verilere göre oluşturulan 19812016 yıllarını ihtiva eden sütun grafiği Şekil 8’de görülmektedir. Otrtalama yıllık yağış
miktarının 817 mm olduğu grafikte, en yüksek yağış miktarları 1981, 2009 ve 2012 yıllarında,
en düşük değerler ise 1990, 1992 ve 2008 yıllarında ölçülmüştür.

Şekil 8: Muğla yöresi 1981-2016 yıllarına ait yıllık yağış ortalamaları (MGM, 2021).
Bahadır (2011) tarafından oluşturlan 1975-2025 yıılarını kapsayan Muğla yöresine ait yıllık
ortalama sıcaklık değerleri ve geleceğe yönelik tahmini seyir trendi Şekil 9’da verilmiştir. İlgili
grafikte yer alan eğriler ve eğim çizgisi, Muğla yöresinde sıcaklık değerlerinin en azından 2025
yılına kadar artma eğilimde olduğunu ortaya koymaktadır.
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Şekil 10: Yıllık halka kronolojisi (Yaş: 107 (1890-1996)).
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Şekil 9: Muğla’da ortalama sıcaklık eğilimleri (Bahadır, 2011).
107 yıllık test örneği üzerinde ölçülen verilere göre çizilen Muğla yöresi kızılçam odunu yıllık
halka kronolojisi garfiğinde yer alan (YHG, YOG, İBOG ve YOKO) değerlere ait eğriler Şekil
10’de verilmiştir. İlk 10 yılda maksimuma ulaşılan YHG’lerinde, sonraki 15 yılda (1900-1915)
bir azalma, daha sonra olgun odun periyodunu da içine alan 30 yıllık büyüme döneminde yine
bir artış ve 5 yıllık kısmı bir azalmayı takiben ortalama değerler yekın bir seyir tespit edilmiştir.
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İlgili yöreye ait elde edilebilen meteorolojik kayıtlar, söz konusu yıllık halka kronolojisinin son
dönemlerine ait olduğundan, iklim ve dendrokronoloji arasındaki ilişkileri değerlendirmek
istenen doğruluk seviyesinde değildir. Ancak, Muğla yöresine ait gerek ortalama değerler,
gerekse test numunesinin son dönemleri ile örtüşen klimatik faktörlerin, türe ait genetik yapının
yanında az da olsa yıllık halka kronlojisi üzerine etki ettiği söylenebilir. Kemalpaşa’dan temin
edilen deney materyali üzerinde gerçekleştirilen yıllık halka ölçümleri sonucunda oluşturulan
İzmir yöresine ait klimatik veriler Tablo 6’da görülmektedir.
Tablo 6: İzmir’e ait bazı iklim verileri (*).

OS (°C)
8.8
9.6
11.7 15.8 20.7 25.3 27.9 27.6 23.7 18.9 14.2 10.5
17.9
EYS (°C)
12.4
13.6
16.3 20.9 26.1 30.7 33.2 32.9 29.2 24.0 18.6 14.0
22.7
EDS (°C)
5.7
6.2
7.7
11.1 15.4 19.8 22.4 22.3 18.7 14.6 10.7 7.5
13.5
GS (saat)
4.3
5.2
6.4
8.0
9.8
11.6 12.3 11.9 10.1 7.6
5.6
4.2
8.1
YGS
14.0
11.7
10.7 9.1
7.0
3.5
0.7
0.9
2.7
6.6
10.1 14.4
91.4
AYM (mm)
135.0 101.9 75.4 46.1 31.8 12.0 4.1
5.6
15.5 44.8 92.6 145.7 710.5
(*)
Ölçüm periyodu (1930 - 2020), OS: Ortalama sıcaklık, EYS: Ortalama en yüksek sıcaklık, EDS: Ortalama en
düşük sıcaklık, GS: Ortalama güneşlenme süresi (saat), YGS: Ortalama yağışlı gün sayısı, AYM: Aylık toplam
yağış miktarı ortalaması (mm).

İzmir ve yöresi için oluşturulan 1981-2016 yıllarını kapsayan yıllık ortalama yağış miktarlarının
yer aldığı Şekil 11’deki sütun grafiği incelendiğinde, ortalama yağış miktarının 642 mm, en
yüksek değerlerin, sırası ile 2009 ve 1981 yıllarında, en düşük yağış miktarlarının ise 1998 ve
2008 yıllarında ölçüldüğü görülecektir.

Şekil 11: İzmir ili 1981-2016 yıllarına ait yıllık yağış ortalamaları (MGM, 2021).
İzmir ili sıcaklık dağılımlarını gösteren grafik ve ortalama sıvaklık doğrusu Şekil 12’de
görülmektedir. Grafikteki değerler, 1951 den beri İzmirde ilinde sıcaklık seyrendi çok anaormal
dalgalanmaların yaşanmadığıni göstermektedir.
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Şekil 12: İzmir ili 1951-2017 yılları için aıcaklık dağılımı (Hikersbay, 2021).
İzmir yöresinden (Kemalpaşa) temin edilen 61 yaşlarındaki kızılçam numunesi üzerinde
gerçekleştirilen yıllık halka ölçümleri sonucunda oluşturulan yıllık halka kronolojisi Şekil 13’te
yer almaktadır. Söz konusu yıllık halka kronolojisi, ağacın 10-12 yaşlarında maksimum yıllık
halka genişlğine ulaştığını ve tekrar 20-25 yaşlarında ikinci en geniş yıllık halka değerlerine
çıktoğını ortaya koymaktadır. Bu formda, dalgalı yıllık halka oluşumu, ağacın ileri yaşlarına
doğru sönümlenerek devam etmiştir.
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Şekil 13: Yıllık halka kronolojisi (Yaş: 61(1936-1996).
İzmir yöresi test örneğinden hazırlanan yıllık halka kronolojisi üzerinde, diğer yörelerde olduğu
gibi ağacın irsi büyüme formatı en etkili faktördür. Ancak, ilgili yörenin sıcaklık ve yağış gibi
klimatik faktörlerinin de yıllık halka kronolojisinin şekillenmesinde rolünün olması
mutemeldir. Balıkesir yöresi için hazırlanan bazı öne çıkan klimatik faktörlere ait rakamsal
veriler Tablo 7’de yer almaktadır.
Tablo 7: Balıkesir’e ait bazı iklim verileri (*).

OS (°C)
4.5
6.2
8.7
12.9 17.7 22.4 24.9 24.9 21.0 15.9 10.2 6.6
14.7
EYS (°C)
8.9
11.3
15.4 19.8 25.4 30.1 32.6 32.5 28.7 22.7 16.4 10.5
21.2
EDS (°C)
0.8
1.8
3.5
6.3
10.5 15.0 18.0 18.5 14.2 10.0 5.2
2.3
8.8
GS (saat)
3.0
3.9
5.3
6.8
8.7
10.4 11.5 10.5 8.1
6.2
4.1
2.7
6.8
YGS
14.2
12.8
12.4 10.2 7.8
5.8
1.4
1.5
5.0
8.5
9.2
14.2
103.0
AYM (mm)
83.8
72.9
63.8 51.7 37.9 34.8 10.5 4.6
30.3 53.4 74.2 80.4
598.3
(*)
Ölçüm periyodu (1930 - 2020), OS: Ortalama sıcaklık, EYS: Ortalama en yüksek sıcaklık, EDS: Ortalama en
düşük sıcaklık, GS: Ortalama güneşlenme süresi (saat), YGS: Ortalama yağışlı gün sayısı, AYM: Aylık toplam
yağış miktarı ortalaması (mm).
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Balıkesir iline ait 1970-2011 yıllarını kapsayan yıllık yağış miktarlarının gidişi ortalama çizgisi
Şekil 14 ‘te görülmektedir.

Şekil 14: Balıkesir 1970-2011 yıllarına ait yıllık yağış ortalamaları (IMGM, 2021).
Şekil 15’te Balıkesir ilinde ölçülen verilerden 1970-2011 yıllarına ait yıllık yağış miktarları ve
ortalama çizgisi verilmilştir.
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Şekil 16: Yıllık halka kronolojisi (Yaş: 148 (1848-1995).
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Şekil 15: Balıkesir yöresi (1970-2011) dönemine ait sıcaklık verileri (IMGM, 2021).
Şekil 16’da Balıkesir (Edremit) yöresinden elde edilen 148 yaşında bir kızılçam odununu için
oluşturulan yıllık halka kronolojisi görülmektedir. Söz konusu ağacın ilk yıllarında YHG’leri
maksimum değerine ulaşmakta, 40-50 li yaşlarda minimum yıllık halka genişlikleri
ölçülmektedir. Daha sonra YH değerlerinde yeniden bir artış tirendi yaşanılmaktadır. Bu yıllık
halka kronolojisinde, YH verilerinin seyri ağacın genetik formasyonundan ziyade, ekolojik
faktörlerce şekillendirilmesi muhtemeldir. Balıkesir için Şekil 14 ve Şekil 15’te verilen yıllık
yağış ve sıcaklık eğrilerinin söz konusu yıllık halka kronolojisinin iniş çıkışları ile kabaca da
olsa örtüştüğü söylenebilir.

Genel değerlendirme:
The color and width of tree rings can provide snapshots of past climate conditions. Ağaç
halkalarının rengi ve genişliği, geçmiş iklim koşullarının anlık görüntülerini sağlayabilir.
Because trees are sensitive to local climate conditions, such as rain and temperature, they give
scientists some information about that area’s local climate in the past. Ağaçlar yağmur ve
sıcaklık gibi yerel iklim koşullarına duyarlı olduklarından, bilim insanlarına o bölgenin
geçmişte yerel iklimi hakkında bazı bilgiler verirler.
For example, tree rings usually grow wider in warm, wet years and they are thinner in years
when it is cold and dry. If the tree has experienced stressful conditions, such as a drought, the
tree might hardly grow at all in those years. Örneğin ağaç halkaları genellikle ılık, yağışlı
yıllarda daha geniş, soğuk ve kuru olduğu yıllarda ise daha ince hale gelir. Ağaç kuraklık gibi
stresli koşullar yaşamışsa, ağaç o yıllarda neredeyse hiç büyümeyebilir.
In most places, daily weather records have only been kept for the past 100 to 150 years. So, to
learn about the climate hundreds to thousands of years ago, scientists need to use other sources,
such as trees, corals, and ice cores (layers of ice drilled out of a glacier). Çoğu yerde, günlük
hava durumu kayıtları yalnızca son 100 ila 150 yıldır tutulmaktadır. Bu yüzden, yüz binlerce
yıl önce iklimi öğrenmek için, bilim adamlarının ağaçlar, mercanlar ve buz çekirdekler (bir
buzuldan delinmiş buz katmanları) gibi diğer kaynakları kullanması gerekiyor (NASA, 2021).
SONUÇLAR
Yılllık halka kronolojilerinin yorumlanmasında, ağaç türlerinin kendilerine has büyüme
periyotlarının ve sekonder yönde artım özelliklerinin göz önünde bulundurulması gereklidir.
Özellikle yıllık halka genişlerinin oluşumnda bu faktörlerin önemli etkileri söz konusudur. Bu
nedenle, dendrokoronolojilerden elde edilecek çıkarımlarda bu etkileri dikkate alınmadığı
takdirde, yapılan yorumlamaların tarihi olaylara bağlanmasında yanılmaların olabileceği göz
ardı edilmemelidir. Bu bildiride, Türkiye’nin beş farklı yetişme ortamından temin edilen
kızılçam test ağaçları üzerinde yapılan mikroskobik ölçümler sonucunda YHG, İBOG, YOG
ve YOKO oranlarına dayalı olarak oluşturulan yıllık halka kronolojileri ile ilgili olarak
aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır.
İlgili şekillerde verilen yıllık halka kronolojileri incelendiğinde, irsi kabiliyetine ve ekolojik
faktörlere bağlı olarak kızılçamda ilk 10-15 yıl içinde hızlı bir çap artımı olmakta ve yıllık halka
genişliği en yüksek değeri olan 8.80 mm yıllık halka genişliğinin 5-15 yılları arasında oluştuğu
görülmektedir. Öze yakın yıllık halkalar “ Genç “ odunu oluşturmaktadır. En geniş yıllık
halkalar gençlik çağında oluşmaktadır. Kızılçam hızlı gelişen bir tür olduğunu için,en kesit
alanında gençlik çağı odunun katılım oranı yüksektir. Genç odun, büyümenin başladığı ilk
yıllarda teşekkül etmektedir ( 5-20 yıl ). Genç odunda yıllık halkaların daha geniş olması,
odunun anatomik, fiziksel ve mekanik özelliklerinin değerini düşürmektedir.
Kızılçamda, geniş yıllık halkalarda, ilkbahar odunu katılım oranı fazla, yaz odunu katılım oranı
düşüktür. Yaz odunu katılım oranının düşmesi, en başta özgül ağırlığı azaltmakta, buna bağlı
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olarakta diğer fiziksel ve mekanik özelliklerin düşmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu durum
odun kalitesini önemli miktarda düşürmektedir.
Ayrıca, yıllık halka kronolojisinin yıllık büyümlerindeki artım ve duraksamalarında, ilgili
yörelerin klimatik etkenleri dışında kalan ekol ojik faktörlerinin de etkisi söz konusudur.
Deneme yörelerine ait sıcaklık ve yağış verileri ile ilgili yörenin yıllık halka kronolojisi yıl
bazında karşılaştırldığında, kurak ve serin geçen mevsimlerde oluşan İBOG veya YOG’lerinin
daraldığı, yağışlı ve sıcak geçen vejetasyon dönemlerinde ise genişlediği görülebilir. Yani,
yıllık halka kronolojileri üzerinde klimatik faktörlerin önemli etkilerinin olduğu söylenebilir.
Öte yandan, yıllık halka kronolojilerinde YHG’nin oldukça dar olduğu periyodlar şu şekildedir;
-Suçatı (Kahramanmaraş): 1920-1930, 1960-1965 ve 1985-1990
-Melli (Burdur): 1910-1920, 1940-1950 ve 1985-1990
-Yılanlı (Muğla):1900-1915, 1940-1950 ve 1985-1990
-Kemalpaşa (İzmir): 1940-1950 ve 1985-1990
-Edremit (Balıkesir): 1855-1860, 1890-1895 ve 1910-1940
YHG dönemsel olarak dar olduğu bu periyotlarda, çakışan tarihler (1985-1990 gibi) de kuraklık
ülke çapında, diğer tarihlerde ise bölgesel bazada olduğu değerlendirilebilir. Nihayet, konu ile
ilgili gelecekte daha fazla çalışmaların yapılmasına olan ihtiyaç açıktır.
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